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1. Úvod 

 

Na počátku 21. století se podnikatelské prostředí vyznačuje přílivem konkurence       

ve většině oborů. Zejména z pohledu malých a středních podniků není jednoduché konkurovat 

velkým podnikům a udrţet své postavení na trhu. Je proto nutné, aby si uvědomily, co je 

klíčem k úspěšnosti, k jejich růstu a podpoře konkurenceschopnosti. 

Konkurenční výhoda je tím, čím se podnik odlišuje od ostatních subjektů na trhu. Její 

uvědomění a definice sebou nese řadu otázek typu: „Čím se odlišujeme od konkurence?“, 

„Jaké jsou naše zkušenosti v podnikaní v daném oboru?“ nebo „Jaké jsou naše plány             

do budoucna?“. Konkurenční výhodu lze nalézt v podnikových  zdrojích, ale souvisí také se 

schopností podniku nalézt potenciál, který mu poskytuje dané odvětví.  

 Stěţejním faktorem rozvoje podniku je jeho potenciál. Potenciál je spatřován jak 

v podobě vnitřních stránek podniku, silných a slabých, tak ve vnějším, vyplývajícím z okolí 

podniku, v podobě příleţitostí a ohroţení.  

 Jejich odhalení a  stanovení vlivu na fungování podniku i jeho další vývoj jde ruku 

v ruce s diagnostikováním podniku. Včasné odhalení pozitivních či negativních jevů                

a tendencí v podniku, nebo naopak rozpoznání nevyuţitých příleţitostí je důleţitým 

předpokladem formulace faktorů dlouhodobého udrţení konkurenční výhody. 

 

Cílem diplomové práce je zpracování a popsání charakteristiky diagnózy 

podnikatelského potenciálu firmy T.O.M.P. Ing. Jaromír Procházka prostřednictvím 

diagnostického přístupu GM-TREND. Metoda bude postavena na pyramidální dekompozici 

funkcí - potenciálů firmy a bodovém ohodnocení pyramidální struktury. Stěţejním krokem 

však bude transformace „funkčně orientovaného“ hierarchického stromu potenciálů              

do procesní podoby. 

Následným úkolem bude vyhodnotit výsledky analýzy a vyuţít je při stanovení návrhů 

a doporučení pro zlepšení konkurenční pozice diagnostikovaného podniku. 
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2. Teoreticko-metodologická východiska diagnózy podnikatelského 

potenciálu 

 

V pojetí této diplomové práce je za diagnózu podnikatelského potenciálu povaţována 

jakákoliv rozdílnost, jejíţ měření a následné srovnání má svůj smysl a své opodstatnění. Dá se 

tedy říci, ţe  pohled na tuto problematiku bude poměrně široký. Cílem práce je poskytnout 

managementu potřebné podklady a informace, které mu umoţní zlepšit poznatky o podniku    

a které budou mít na daný subjekt pozitivní dopad. 

 

 

2.1 Podnikatelství jako systém 

 

Podnikatelství chápeme jako relativně uzavřený systém se základními pojmy – 

podnikatel, podnik, podnikatelské prostředí a podnikání. Jestliţe z výčtu pojmů vyjmeme 

podnikání, bude se jednat o podsystémy vědního systému podnikatelství. Mezi jednotlivými 

podsystémy existují vazby, které jsou realizovány jako podnikání. Tyto vazby mohou 

existovat i uvnitř samotných podsystémů.  

 

 

Obr. 2.1.1 Podnikatelství jako systém 

 

 

 

 

 

 

 

                   Okolí                                                                                         Okolí 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Pramen: Mikoláš (2005, str. 22). 
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Dle autora Mikoláš (2005) je systémový přístup k podnikání nutným předpokladem 

pro racionální vztah mezi praxí a teorií a teorií a praxí. Jinak by šlo pouze o nahodilé procesy 

mezi podnikateli, podniky a podnikatelským prostředím, uvnitř podniků atd.
1
 

I řada dalších autorů spatřuje mezi výše uvedenými pojmy návaznost, propojení. 

Kupříkladu autoři Srpová, Řehoř (2010) uvádějí zejména vztah mezi termínem podnikatel – 

podnikavost – podnikání. 
2
  

Podnikatel je zde chápán jako hlavní hybatel podnikání a nositel podnikavosti, 

přičemţ podnikavost je jádrem podnikání. Prostřednictvím podnikavosti směřuje podnikatel 

k naplnění smyslu podnikání. Pojem podnikavost se tímto stává hlavním prvkem dalších 

pojmů z oboru podnikatelství. 

 

 

2.2 Podnikání 

 

Základní předpoklad pro formulaci teorie podnikání souvisí s historickým vývojem 

podnikatelské činnosti. V rámci vývoje teoretických poznatků byla stanovena i různá pojetí 

této teorie. Významným zdrojem poznatků se staly výsledky zkoumání řady vědních disciplín, 

kterým byla věnována vědecká pozornost z komplexního hlediska. Díky tomu neexistuje 

jednotná a všeobecně akceptovatelná definice podnikání. Problematice teorie podnikání se 

věnovalo a věnuje řada autorů – např.  D. Hisrich, R. Baron, S. Shane, P. Burns nebo           

M. Lukeš, I. Nový a řada dalších. 
3
 

 

Dle autorů Srpová, Řehoř (2010) se na základě poznatků výzkumu stanovila tři 

základní pojetí podnikání: 

 První pojetí chápe podnikání jako proces – činnost. Smyslem je vytvoření nové 

hodnoty finanční či nefinanční formy. Děje se tak prostřednictvím 

podnikavého přístupu podnikatele. 

                                                 
1
 Více k tématu viz MIKOLÁŠ, Z.:  Jak zvýši konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika 

podnikání. Praha: Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. 
2
 SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, 2010. 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5. 

3
 BARON, R.; SHANE, S. Entrepreneurship: A Process Perspective. Mason: Thompson South-Western, 2005. 

ISBN 0-324-27356-8. 

BURNS, P. Corporate Entrepreneurship Building and Entrepreneurial Organization. New York: Palgrane Mac 

Millan, 2005. ISBN 1-4039-0809-5. 

HISRICH, R.D. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 502 s. ISBN 80-85865-076. 

LUKEŠ, M.; NOVÝ, I. Psychologie podnikání: osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelských dovedností. 

1.vyd. Praha: Management Press, 2005. 261 s. ISBN 80-7261-125-9.   
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 Další pojetí definuje podnikání jako přístup (metodu) s vymezenými znaky – 

zájem  a snaha vytvořit přidanou hodnotu, hledání příleţitosti k realizaci tohoto 

cíle, účelné vyuţívání zdrojů, času a další. Subjekt, který staví na takovém 

přístupu, je označován jako podnikavý. 

 Poslední pojetí chápe podnikání jako hodnotovou orientaci. Ta je 

představována hodnotami a postoji. 
4
 

 

Výše uvedená koncepce můţe být výchozí hypotézou při teorii podnikání a jejího 

výzkumu.  

Dle autora Mikoláš (2000, str. 11): „Smyslem, logickým cílem podnikání je rozvoj 

(resp. nalézání) efektivních forem podnikání, tedy proces změn a přeměn podnikání. Formu 

podnikání chápejme jako určitou podobu uspořádání podnikání, tvar podnikání, konkrétní 

podobu podnikání v určitých podmínkách.“
5
 

 

Další pojetí podnikání vychází z různých vědních oborů – psychologického, 

sociologického, právnického, ekonomického. Encyklopedický výklad podnikání je takový,   

ţe jde o soustavnou činnost prováděnou samostatně určitou osobou za účelem dosaţení zisku. 

Obchodní zákoník tuto definici doplňuje – kdy jde o činnost prováděnou podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Přestoţe existuje řada definic s řadou úhlů a pohledů, všechna pojetí podnikání mají 

společné rysy. Jde například o cílevědomou činnost, kreativní přístup, přidanou hodnotu, 

uţitek nebo převzetí rizika neúspěchu. 

 

 

2.3 Podnik 

 

Stejně tak jako u pojmu podnikání, se můţeme setkat s různými definicemi                  

a výkladem tohoto slova v řadě literatury. Je moţné proto usoudit, ţe se obsah pojmu  

neustále vyvíjí a mění a nelze tedy stanovit závaznou a ucelenou definici, která by byla platná 

i v budoucnosti. Je také nutné si uvědomit, ţe se pod jedním označením skrývá mnoho typů 

podniků se svými specifickými znaky, cílem i posláním.  

                                                 
4
 SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, 2010. 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5. 

 
5
 MIKOLÁŠ, Z. Synergické podnikání – nový svět podnikání. Jilešovice: MAJ, 2000. 64 s. ISBN 80-86458-01-6. 
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Dle obchodního zákoníku je podnik definován  jako soubor hmotných, osobních          

a nehmotných sloţek podnikání. K podniku tak náleţí práva, věci a jiné majetkové hodnoty, 

které náleţí podnikateli slouţící k provozu podniku.  

Přestoţe je vymezení podniku dle právní úpravy bezpochyby velmi důleţité                 

a uţitečné, ve snaze pochopit podstatu podniku, souvislosti, význam, je nutné zamyslet se         

i nad pohledy jiných vědních oborů. 

Dle autora Grublová (2002, str. 19): „Z hlediska kybernetického se podnik jeví jako 

otevřený systém se zpětnou vazbou. Otevřený znamená, ţe dochází k vzájemné výměně 

materie a informací mezi podnikem a okolím. Se zpětnou vazbou znamená, ţe podnik reaguje 

a adaptuje se na změny v okolí. 

Z pohledu sociologického je podnik sociálním jevem, jehoţ existence je zdůvodněna 

jedině uspokojováním specifických lidských potřeb, které jsou jeho primárním cílem a finální 

funkcí. Pokud je realizace tohoto cíle zajišťována lidmi, je podnik sociálním celkem, 

začleněným do kontextu celé společnosti.  

Někteří autoři se dívají na podnik jako na ţivý sociální organismus nebo alespoň 

nacházejí spoustu analogií se ţivými organismy.“ 
6
 Jde o pohled, který souvisí se změnami 

podmínek pro podnikání. Jedná se zejména o globalizaci a hyperkonkurenci. Tento princip 

předpokládá, ţe je podnik schopný samoreprodukce. Tímto reaguje na neustálé změny v okolí 

podniku.  

Zajímavý je i pohled na podnik jako systém, kdy vycházíme z obecné teorie systémů  

a podnik tak představuje mnoţinu prvků se vzájemnými vazbami i vazbami na okolí. 
7
 

 

 

2.4 Typologie podniků 

 

Pod pojmem typologie podniků rozumíme jejich třídění na typy podle jejich 

společných znaků. Znaky chápeme obecné proměnné vlastnosti, které umoţňují jejich 

zřetelné rozlišení od jiných typů. Podniky lze třídit na základě velkého mnoţství hledisek.  

Asi nejrozšířenějším a často pouţívaným znakem je právní forma. Podniky pak 

můţeme třídit do následujících skupin: 

 podnik jednotlivce – fyzické osoby, 

                                                 
6
 GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2002. 438 s. ISBN 80-86122-75-1. 

7
  Podrobněji viz ČVANČAROVÁ, Z.; HUMLOVÁ, V. a kol. Podniková ekonomika A. Ostrava: VŠB-TU, 

Ekonomická fakulta, 2007. 309 s. ISBN 978-80-248-1421-6. 
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 obchodní společnosti – osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní 

společnost), kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

 druţstva, 

 veřejné (státní podniky). 

 

Další moţné třídění podniků je podle sektoru národního hospodářství, dle odvětvové 

klasifikace ekonomických činností, rozsahu působnosti či ziskovosti. 

Existuje celá řada typologií, nesmíme však opomenout třídění podniků dle velikosti  

na malé, střední a velké. I zde jsou uvaţována různá hlediska třídění. 

Dle autora Mikoláše (2000) není v současné době důleţité jen kvantitativní vymezení, 

převaţuje kvalitativní hledisko typologie. 
8
 V následujícím přehledu kombinuje kvantitativní 

kritéria pouţívaná statistikou ČR a kvalitativní charakteristiky, které jsou výsledkem jeho 

výzkumu.  

 

Velké podnikání 

 kvantitativní - nad 100 zaměstnanců, 

 kvalitativní - podnikání, které se vyznačuje: 

- substitucemi technologií a finančního kapitálu, 

- oddělením vlastnické, manaţerské a profesní role člověka, 

- optimalizací struktury kapitálu. 

 

Střední podnikání 

 kvantitativní - 20 aţ 100 zaměstnanců, 

 kvalitativní - prolínání kvalitativních charakteristik malého a velkého podnikání. 

 

Malé podnikání 

 kvantitativní - do 20 zaměstnanců, 

 kvalitativní - podnikání, které se vyznačuje: 

- splynutím vlastnické, manaţerské a profesní role člověka, 

- pracovně sociální substitucí, 

- optimalizací cash-flow. 

 

                                                 
8
 MIKOLÁŠ Z. a kol. Podnikání & synergie. Ostrava: Repronis, 2002. 85 s. ISBN 80-7329-025-1. 
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Jestliţe uvaţujeme třídění na malé, střední a velké podniky, je nutné zohlednit objem 

přidané hodnoty, funkce a role podnikání ve společnosti.  

Podle autora Wagnerová, Šebestová (2007, str.10): „Sektor MSP disponuje                

ve srovnání s velkými firmami jak řadou výhod a předností, tak i nedostatků. To vyplývá 

zejména i ze samotných kvalitativních charakteristik.“ 
9
 Mezi kvalitativní charakteristiky řadí 

kromě jiných roli vlastníka ve firmě, substituci produktivních faktorů a finanční optimalizaci. 

Další kvalitativní charakteristiky podle velikosti podniků jsou obsahem Tab. 2.4.1. 

 

Tab. 2.4.1 Kvalitativní charakteristiky podle různých velikostí podniků 

 

 MALÉ STŘEDNÍ VELKÉ 

CÍLE 
trţně orientované, 

intuitivní, improvizované 

trţně orientované, 

intuitivní, improvizované 

dominantní, strategické, 

systematické 

ŘÍZENÍ autoritativní, přímé 
osobní konzultace, malé 

týmy specialistů, externí 

týmové, velké týmy, 

liniově-štábní a funkční 

struktura 

PLÁNOVÁNÍ minimální 
krátkodobé, nepravidelné, 

dlouhodobé 
dlouhodobé 

PRODUKT bez výzkumu trhu nepravidelný výzkum trhu rozsáhlý výzkum trhu 

FINANCOVÁNÍ 
vlastní zdroje, minimální 

bankovní úvěry 

vlastní zdroje, bankovní 

úvěry 

vlastní zdroje, bankovní 

úvěry, otevřený 

finančnímu trhu 

VZTAHY NA 

PRACOVIŠTI 

jednodušší motivace, osobní 

vztahy k vedoucím, vysoké 

pracovní nasazení 

obtíţnější  motivace, 

kooperační vazby, méně 

osobních vazeb 

obtíţná motivace, 

skupinová kooperace, 

neosobní vztahy 

 

Pramen: Wagnerová, Šebestová (2007, str. 10).  

 

Další moţné pojetí podniků z hlediska jejich velikosti dle autora Čvančarová, 

Humlová a kol. (2007) je následující:  

 

1. Podle Svazu průmyslu ČR – kombinace počtu zaměstnanců a obratu: 

 Malý podnik – do 100 zaměstnanců a do obratu 30 mil. Kč, 

                                                 
9
 WAGNEROVÁ, E.; ŠEBESTOVÁ, J. Podnikání v malé a střední firmě. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 

2007. 221 s. ISBN 978-80-7248-441-6. 
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 Střední podnik – 100 aţ 500 zaměstnanců, obrat 30 aţ 100 mil. Kč, 

 Velký podnik – nad 500 zaměstnanců, obrat nad 100 mil. Kč. 

 

2.    Podle zákona na podporu podnikání – kombinace počtu zaměstnanců, aktiv, čistého 

obratu a nezávislostí: 

 Malí a střední podnikatelé – zaměstnávají méně neţ 250 zaměstnanců, aktiva 

nepřesahují 980 mil. Kč, čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 

1450 mil. Kč., 

 Malí podnikatelé – méně neţ 50 zaměstnanců, aktiva do 180 mil. Kč, čistý obrat 

do 250 mil. Kč, 

 Drobní podnikatelé – do 10 zaměstnanců, aktiva a čistý obrat nepřesahující stejné 

částky jako u malých podnikatelů. 

 

3.   Podle České správy sociálního zabezpečení – kritérium počtu zaměstnanců: 

 Malé organizace – do 25 zaměstnanců, 

 Organizace – nad 25 zaměstnanců. 
10

 

 

Kaţdá skupina výše uvedených institucí má svůj význam i praktické důsledky spojené 

s rozsahem administrativních povinností, například čerpání dotací, podpor. 

 

Tab. 2.4.2 Kritéria pro vymezení malých a středních podniků 

 

Kategorie podniků Počet zaměstnanců Roční obrat Aktiva celkem 

střední < 250 ≤   50 mil. EUR ≤  43 mil. EUR 

malé <  50 ≤  10 mil. EUR ≤  10 mil. EUR 

drobné < 10 ≤   2 mil. EUR ≤   2 mil. EUR 

 

Pramen: www.czechinvest.cz [cit. 12. března 2011]. 

 

                                                 
10

 ČVANČAROVÁ, Z.; HUMLOVÁ, V. a kol. Podniková ekonomika A. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická 

fakulta, 2007. 309 s. ISBN 978-80-248-1421-6. 

 

http://www.czechinvest.cz/
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Vývoj počtu aktivních subjektů MSP  v ČR v letech 1999-2009
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Výše uvedená tabulka znázorňuje kategorizaci malých a středních podniků a kritéria 

z hlediska systému státní podpory dle doporučení Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. 

 

 

2.5 Charakteristika MSP 

 

O tom, ţe úloha malých a středních podniků v národním hospodářství je velmi 

důleţitá, není nutné pochybovat. Jejich přínos je v ČR významný a rostoucí. Dokonce jsou 

v některých oborech úspěšnější a fungují efektivněji neţ velké podniky. Vývoj a stav MSP 

v České republice k 31.12.2009 je zachycen viz Graf 2.5.1.  

 

Graf 2.5.1 Vývoj počtu aktivních subjektů MSP v ČR v letech 1999-2009 

 

 

Pramen: www.mpo.cz cit. 12. března 2011 . 

        

Podíl MSP na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2009 byl 

99,83 %. Podle statistických údajů ČSÚ vykazovalo činnost k  31. 12. 2009 v ČR celkem    

991 206 právnických a fyzických osob, z toho  989 568 připadalo na  MSP, coţ činí 99,83 %. 
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Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech 1999-2009
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Oproti roku 2008 je to pokles o 53 952 MSP subjektů. K poklesu došlo zejména v obchodu, 

stavebnictví   a sluţbách.
11

 

Malé a střední podniky mají velký význam zejména pro rozvoj národního 

hospodářství, regionů, ale také měst a obcí. Kategorie MSP se tak podílejí na vytváření 

zdravého podnikatelského prostředí. Malé a střední podniky jsou spojovány se zvyšující se 

dynamikou trhu a jsou povaţovány za hlavní faktor ekonomického rozvoje. Je tedy velmi 

důleţité podporovat jejich rozvoj, působení a to prostřednictvím operačních programů. 

Pro národní ekonomiku mají malé a střední podniky zcela zásadní význam v podobě 

významných zaměstnavatelů, ve vytváření pracovních míst a tím přispívají ke sniţování 

nezaměstnanosti. 

 

Graf 2.5.2 Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech 1999-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: www.mpo.cz cit. 12. března 2011 . 

 

Celkový počet zaměstnanců MSP se v roce 2009 sníţil oproti roku 2008 o 75 000,      

coţ činí 3,73 %. K největšímu poklesu počtu zaměstnanců došlo v tomto roce v průmyslu, 

sluţbách a zemědělství. Podíl zaměstnanců MSP na celkovém počtu zaměstnanců 

podnikatelské sféry v ČR činil v roce 2009 62,33 %, coţ je nárůst oproti roku 2008 o 1,4 

procentního bodu. 
12

 

                                                 
11

 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

[online]. 2010, [cit. 12. března 2011]. Dostupný z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument76524.html >. 

 
12

 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

[online]. 2010, [cit. 12. března 2011]. Dostupný z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument76524.html >. 
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 Současná ekonomika potřebuje široké spektrum velkých i malých firem                      

a to v takovém rozsahu, aby bylo vytvářeno konkurenční ekonomické prostředí. Velký 

význam mají malé a střední firmy, které mají svou důleţitou funkci jako konkurenční prvky.  

 

Podle autora Srpová, Řehoř (2010) jsou malé a střední podniky:  

 nejdynamičtěji rozvíjející se částí společnosti, 

 významné pro růst konkurenceschopnosti nejen ČR, ale celé Evropské unie, 

 páteří evropské ekonomiky, 

 nositelé hodnot, jako je podnikavost, inovativnost, odpovědnost. 

 

Mezi hlavní výhody MSP podle nich patří: 

 schopnost rychle reagovat na poţadavky a výkyvy trhu, 

 jednoduchá organizační struktura, 

 blízký vztah k zákazníkovi, 

 méně rozsáhlá administrativa a řada dalších.  

 

Na druhé straně je řada omezení, která limitují tuto skupinu podniků: 

 horší přístup ke kapitálu, 

 administrativní zátěţ, 

 velká citlivost na změny v podnikatelském prostředí, 

 omezené inovační kapacity, 

 omezený přístup k veřejným zakázkám.
13

 

 

Pro většinu malých a středních podniků přináší největší problémy rozsáhlá a náročná 

administrativní zátěţ. Náklady na administrativu jsou několikrát vyšší neţ u velkých podniků. 

Druhým největším problémem je přístup MSP k financím. Finanční trhy neposkytují malým   

a středním podnikům finanční prostředky, představuje to pro ně investice v podobě rizikového 

                                                                                                                                                         
 
13

 SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, 2010. 427 s. ISBN 978-80-247-3339-

5. 



 12 

kapitálu. Neméně důleţitá je i ochrana MSP před nekalými praktikami jiných podniků. 

Dominantní a silné společnosti zneuţívají silné trţní síly i postavení vůči menším 

konkurentům.  

 

2.5.1 MSP v dopravě 

 

Dopravní infrastruktura má velký význam pro veřejnou infrastrukturu, ekonomiku        

i rozvoj regionů. Je představována dopravními cestami, zařízeními a dopravními prostředky. 

Přestoţe je její úloha nezanedbatelná, musí splňovat řadu předpokladů – chránit ţivotní 

prostředí, minimalizovat negativní dopady v rámci ekologie atd. Z hlediska envi-

ronmentálního je doprava velmi náročná na investice. 

Co se týká malých a středních podniků, je důleţitá jejich odvětvová struktura. Podle 

průzkumů statistického úřadu počet MSP v průmyslu a stavebnictví stagnuje, ve sluţbách 

roste  a v obchodě naopak klesá.  

 

Tab. 2.5.1.1 Počet ekonomicky aktivních MSP podle odvětví 

 

 

 

2009 

Počet aktivních subjektů 

právnické os. 

0-249  

zaměstnanců 

fyzické osoby 

0-249 

zaměstnanců 

celkem MSP 

podíl počtu MSP na 

celkovém počtu 

podniků v ČR (v %) 

průmysl   31 709 119 124 150 834 99,41 

stavebnictví     25 016 122 667 147 682 99,95 

obchod 54 401 141 073 195 474 99,91 

pohostinství 9 499 46 427 55 926 99,96 

doprava 5 831 32 512 38 343 99,74 

peněţnictví 1 125 24 253 25 378 99,87 

sluţby 61 836 266 751 328 587 99,92 

komunikace 7 812 23 394 31 205 99,84 

zemědělství 4 040 12 099 16 139 99,88 

Celkem 201 269 788 299 989 568 99,83 

 

Pramen: www.mpo.cz cit. 12. března 2011 . 

 

Dle výše uvedené tabulky lze konstatovat, ţe je významný počet MSP v oblasti sluţeb.  

Zde je dosaţeno pomyslné hranice počtu působících firem, proto dochází ke stagnaci počtu 

MSP. V tomto odvětví jsou také malé a střední podniky významnými zaměstnavateli.  
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Přesto došlo oproti roku 2008 k poklesu počtu MSP ve sluţbách o 6,36 %. Pokles 

počtu malých a středních podniků v odvětví sluţeb lze spatřovat především v rámci 

mezipodnikových sluţeb a mimo jiné souvisí s nákupem sluţeb mimo podnik – 

outsourcingem.
14

 

 

Dle vývojových tendencí lze charakterizovat sektor MSP: 

 

 výrazná převaha v pohostinství, sluţbách, obchodě a stavebnictví z hlediska podílu 

na zaměstnanosti i přidané hodnotě, 

 v průmyslu a dopravě se jedná asi o třetinový podíl z těchto dvou hledisek, 

 z hlediska struktury samotného sektoru MSP mají nejvýznamnější podíl 

podnikatelé působící v  odvětvích zpracovatelského průmyslu, obchodu a sluţeb. 

 

Jde o závěry a šetření ministerstva průmyslu a obchodu nutné pro stanovení zaměření 

koncepce rozvoje MSP. 

 

Nejrozšířenějším způsobem přepravy zboţí je v České republice silniční kamionová 

doprava. Na českém trhu lze hovořit o zastoupení tisíců menších a středních firem, které se 

zabývají právě tímto způsobem dopravy. Bohuţel se celosvětová finanční a hospodářská krize 

spolu s hospodářskými problémy zemí EU  dotkly i odvětví dopravy.  Podle Borkovce (2010) 

s ohledem na vzniklou situaci a trendy musí řešit dopravci následující problémy:
15

 

 

 převis nabídky nad poptávkou, 

 flexibilitu a efektivitu odběratelsko-dodavatelského řetězce, 

 portfolio nabízených sluţeb, 

 vyuţití stávajících kapacit při poklesu objemu zakázek, 

 zvyšující se nároky na opatření vedoucí k šetrnějšímu přístupu a ochraně ţivotního 

prostředí a další. 

 

                                                 
14

 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

[online]. 2010, [cit. 12. března 2011]. Dostupný z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument76524.html >. 

 
15

 BORKOVEC, D. Vývoj a trendy v odvětví dopravy a logistiky. Ekonom [online]. 2010, [cit. 6.února 2011]. 

Dostupný z WWW: <http://www.pwc.com/cz/cs/clanky-2010/vyvoj-a-trendy-v-odvetvi-dopravy-a-logistiky. 

jhtml>. 
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Ekonomický pokles má však i své pozitivní stránky. A to v podobě nových moţností 

rozvoje dopravních a logistických společností. Jestliţe dříve představovaly dopravní sluţby 

pouhé převozy z místa odeslání do místa určení, dnes se snaţí dopravci poskytovat komplexní 

sluţby spojené se zakázkami – např. skladování, sdruţování a rozdruţování zásilek.  

Doprava a logistika patří v ČR k nejrizikovějším druhům podnikání. Dle statistiky 

informační agentury Čekia je krachem ohroţena kaţdá čtvrtá firma a ve srovnání s jinými 

odvětvími je zde o 222 % více firem v úpadku. Rizikovost je důsledkem nízkých marţí, 

vysokých fixních nákladů a citlivosti odvětví na ekonomický cyklus.  

Jestliţe chtějí dopravní společnosti uspět v tomto trţním prostředí, musí pruţněji 

reagovat na změny trţních podmínek  a na nové poţadavky zákazníků.  

 

 

2.5.2 Stav MSP v Moravskoslezském kraji 

Dle autora Skokan (2004, str. 60): „Konkurenceschopnost firem se odvozuje             

od konkurenční výhody, kterou firmy získaly svými způsoby výroby a působením na trzích   

ve srovnání se svými soupeři na trhu. Kritická debata o regionální konkurenceschopnosti se 

týká vztahu mezi konkurenceschopností firem a jejich vlivu na konkurenceschopnost regionů, 

ve kterých jsou firmy umístěny. Nelze totiţ jednoznačně tvrdit, ţe region je dostatečně 

konkurenceschopný, obsahuje-li dostatek konkurenceschopných firem. Konkurenceschopnost 

regionu není jen prostým součtem úsilí a výsledků těchto firem v regionu, ale i důsledkem 

činností ostatních institucí a organizací, které jsou s firmami v interakci a důsledkem dalších 

faktorů v regionu působících.“
16

 

 Malé a střední podniky jsou základem rozvoje Moravskoslezského kraje. Vyplývá to 

z priorit rozvoje kraje, které počítají zejména s podporou MSP, neboť tato kategorie podniků 

je provázána s celou řadou stěţejních oblastí – vytváření nových pracovních příleţitostí, 

rozvoj lidských zdrojů, ochrana ţivotního prostředí, podpora zemědělství a další. 

 Je důleţité si uvědomit, ţe je nutná efektivní kooperace MSP v regionu. Proto je nutná 

spolupráce s poradenskými firmami, vědecko-technologickými parky či vysokými školami. 

Vzájemná spolupráce můţe zvýšit dynamiku MSP a podporovat pozitivní vývoj regionu. 

                                                 
16

 SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, 2004. 159 s. 

ISBN 80-7329-059-6. 

 



 15 

 V rámci podpory malých a středních podniků je kladen důraz i na intenzivnější 

podporu ve strukturálně postiţených a hospodářsky slabých regionech. Děje se tak 

prostřednictvím usnesení vlády č. 682/2000, o strategii regionálního rozvoje České republiky. 

Velký význam malých a středních podniků z hlediska regionálního významu lze 

spatřovat v tom, ţe jsou důleţitou částí ekonomiky společnosti, zaujímají největší podíl        

na zaměstnanosti a hrají významnou roli ve vytváření pracovních míst. Je tedy na místě 

podporovat vznik MSP. Rozvoj podnikání můţe ovlivňovat samotný důvod proč začít 

podnikat. Souvisí to s osobou podnikatele, s jeho vizí, cílem, motivací. Nejčastějším 

podnětem nastartovat vlastní podnikaní je nespokojenost se stávající prací, její naplní            

či finančním ohodnocením.  

 V rámci prováděného výzkumu koncem roku 2006 byly zjišťovány faktory, které 

ovlivňují stav MSP v Moravskoslezském kraji. Jsou obsahem Tab. 2.5.2.1. 

 

 Tab. 2.5.2.1 Faktory ovlivňující stav MSP 

 

Faktor/okres Bruntál 
Frýdek-

Místek 
Karviná Opava Ostrava 

MS 

kraj 

Hlavní důvod pro podnikání 

Příleţitost více si vydělat 36,8 % 30,7 % 37,7 % 47,6 % 36,8 % 37,9 % 

Seberealizace 31,6 % 33,3 % 28,6 % 31,0 % 31,6 % 31,2 % 

Hlavní důvod ukončení podnikání 

Nedostatek finančních prostředků 57,9 % 49,3 % 49,7 % 52,4 % 49,5 % 51,8 % 

Korupce, zhoršení podnik. prostředí 26,3 % 28,0 % 32,5 % 35,7 % 22,7 % 29,0 % 

Zvýšená konkurence v odvětví 5,3 % 33,3 % 30,5 %  19,0 %  29,3 % 23,5 % 

Zvýšení administrativních nákladů na 

podnikání 
26,3 % 16,0 % 27,3 % 21,4 % 20,6 % 22,3 % 

 

 Pramen: Szkandera, Šebestová (2008, str.53). 

 

 Z výše uvedených údajů plyne, ţe k zahájení činnosti stále převládá nedostatečné 

finanční ohodnocení z pozice zaměstnance, přestoţe zde není velký procentuální rozdíl oproti 

druhému důvodu, a tím je seberealizace. 

 Hlavní důvody ukončení podnikání jsou chápány jako bariéry pro podnikání. Z této 

skupiny faktorů je nejvýznamnější nedostatek finančních prostředků pro provoz podniku. 
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 Dle autora Wagnerová, Šebestová (2007, str.90) hlavními úkoly a prioritami 

Moravskoslezského kraje jsou: 

 

 podpora MSP zvyšováním přímých investic a vytváření nových pracovních příleţitostí 

v kraji, 

 rozvoj lidských zdrojů v kraji, vybudování efektivního systému efektivní komunikace 

subjektů působících na regionálním trhu práce, 

 sníţení negativních dopadů průmyslu a dopravy na ţivotní prostředí a tím vytváření 

zdravého prostředí pro obyvatele regionu, 

 podpora zemědělství a venkovských oblastí jako plně integrované součástí kraje 

s důleţitou rolí při kultivací krajiny a nabídka alternativního ţivotního stylu. 
17

 

 

Z výše uvedených předpokladů vyplývá důleţitost a významnost malých a středních 

podniků pro další rozvoj celého Moravskoslezského kraje.  

 

 

2.6 Vymezení podnikatelského potenciálu 

 

Co je to potenciál? Jaký má význam? V jakých vědních oborech se můţeme s tímto 

termínem setkat? A co má společného s podnikatelskou teorií?  

Slovo potenciál je latinského původu – potentialis a znamená schopnost výkonu nebo 

souhrn nějakých moţností. Slovníky navíc vykládají pojem potenciál jako sílu, moc.  

Všeobecně je potenciál chápán jako odklon od rovnováhy stavů, odklon od normality. 

Existuje však celá řada definic, co je to potenciál podnikatelský. Můţe jít o stupeň 

konkurenceschopnosti nebo podnikové excelentnosti.  

Dle autora Kopčaje (1999, str.19): „Efektivní budování podnikového potenciálu je 

ústřední úlohou jak vlastníků podniku a jeho managementu, tak všech zaměstnanců. Jeho 

vytváření musí být procesně zvládnuté stejně samozřejmě, jako se zvládá proces vytváření 

produktu. To znamená, ţe kaţdý pracovník má vědět, co, kdy, jak a proč má dělat, aby se 

                                                 
17

 WAGNEROVÁ, E.; ŠEBESTOVÁ, J. Podnikání v malé a střední firmě. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 

2007. 221 s. ISBN 978-80-7248-441-6. 
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vytvářel nejen proud produkce, ale i proud změn, směřující k růstu podnikového 

potenciálu.“
18

 

 

V rámci podnikatelského potenciálu rozeznáváme celkový potenciál, který je součtem 

účelného, vynaloţeného a stabilizovaného potenciálu. Dle autora Mikoláš (2005): 
19

 

 

 potenciál účelný – resp.účelnost – jedná se o potenciál, který směřuje ke změně, 

kdy dochází k účelnému naplnění podstaty celkového potenciálu; účelnost je 

dosaţena součtem silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení subjektu; 

účelnost chápeme jako naplnění potřeby = utlumení slabé stránky či překonání 

ohroţení, nebo realizaci zdroje = vyuţití silné stránky nebo příleţitosti, 

 potenciál vynaložený – je spojený s vyvolaných odporem proti změně při snaze        

o dosaţení účelnosti; lze jej rozdělit do tří sloţek – transformačně vydaný potenciál, 

ztracený potenciál, emisní potenciál, 

 potenciál stabilizovaný – je zbytek celkového potenciálu, označovaný jako 

uchovaný, odloţený, skladovaný; člení se na spotřební potenciál skladem, potenciál 

určený k investování, kapitalizaci nebo akvizici a na potenciál sterilní, který je 

uchováván k jištění neočekávaných událostí. 

 

Podnik ve snaze posílení své rozvojové strategie musí usilovat o harmonizaci 

potenciálů tím, ţe bude minimalizovat slabé stránky a hrozby a naopak maximalizovat silné 

stránky spolu s příleţitostmi. 

 

Důleţitou součástí potenciálu podniku je tvůrčí potenciál. Dle autora Fišera (1990,    

str. 11): „Tvůrčí potenciál podniku je ta část jeho celkového produkčního potenciálu, jejímţ 

výsledkem jsou dosud neznámá a přitom efektivní řešení existujících nebo budoucích 

problémů. Je to tedy ta část celkového potenciálu, která nejvíc rozhoduje o schopnosti 

podniku reagovat na změny a potřeby budoucího vývoje, která nejvíce ovlivňuje její 

komplexní inovační potenci a dynamiku, a tedy i její ekonomickou efektivitu.“ Tvůrčí 

potenciál podniku lze chápat jako měřítko konkurenceschopnosti podniků. 
20

 

 

                                                 
18

 KOPČAJ, A. Řízení proudu změn. Ostrava: Kopčaj-Silma´90, 1999. 298 s. ISBN 80-902358-1-6. 
19

 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýši konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: 

Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. 
20

 FIŠERA, I. Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990. 181 s. ISBN 80-205-0144-4. 
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Jednou z podob podnikatelského potenciálu je konkurenceschopnost firem. Potenciál 

v tomto pojetí je chápán jako klíčový aspekt zvyšování konkurenceschopnosti podniku. 

Současná situace v ekonomice je poznamenaná globalizací, vývojem informačních                 

a komunikačních technologií. Někteří autoři se shodují na tom, ţe se jedná o novou 

ekonomiku. Naskýtá se tedy otázka, jak je moţné zvyšovat konkurenceschopnost podniku 

v této nové ekonomice. 

Konkurenceschopnost podniku se promítá do jeho výkonnosti, kterou je moţno 

postihnout kvantitativními měřitelnými ukazateli, ale je také příčinou kvalitativních faktorů. 

Význam těchto sloţek potenciálu roste, proto je nutné věnovat jim pozornost. Jedná se            

o identitu, integritu, mobilitu a suverenitu. 

Identitu podniku je moţné chápat jako zosobnění celého podniku. Někdy je tento 

pojem ztotoţňován s imagí podniku. Jde o to, jak je podnik vnímán okolím. Identita vychází 

z podnikové filozofie, kultury, historie či stylu vedení. 

Integrita firmy dle Mikoláše (2005) v sobě zahrnuje dva protiklady – pruţnost              

a dynamičnost, která je spojena s tím, jak jednotliví pracovníci nebo sloţky podniku mají 

svou vlastní identitu. Na druhé straně tuto vlastní identitu spojují s celkem – podnikem. 
21

 

Podle celosvětového průzkumu je mobilita pro podnik konkurenční nutnost. Jde          

o schopnost podniku pruţně a rychle reagovat na změny uvnitř podniku, ale i na změny v jeho 

okolí. Konkurenční prostředí tak nutí podniky k čím dál větší mobilitě, jestliţe chtějí ustát    

na poli konkurence. Podniková mobilita se tak stala nezbytnou a neopomenutelnou součástí 

konkurenceschopnosti a to ve všech odvětvích.  

Poslední dimenzí konkurenceschopnosti je suverenita podniku. Jedná se o postavení 

firmy v podnikatelském prostředí.  

 

Schéma konkurenceschopnosti zachycuje model IDINMOS, který navíc zohledňuje 

základní faktory podnikatelského prostředí a také základní vnitřní atributy 

konkurenceschopnosti podniku. Viz následující Obr. 2.6.1 . 

 

 

 

 

                                                 
21

 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýši konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: 

Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. 
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Obr. 2.6.1 Schéma konkurenceschopnosti – IDINMOSU 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Mikoláš (2005, str. 85). 

 

Dle autora Mikoláš (2005, str. 85): „Má-li být firma konkurenceschopná, musí být 

identifikovatelná konkurencí, musí se vyznačovat silou a odolností v celistvosti,                  

tzn. integritou, musí být pruţná v reakcích, tzn. mobilní, musí být suverénní, tzn. svébytná    

ve své existenci.“
22

 

Pod pojmem potenciál nevnímáme pouze například výrobní kapacity, ale zejména 

hybné síly podniku, které pomáhají přeţít firmám na trhu a vyuţít současné moţnosti             

a příleţitosti pro budoucí růst a rozvoj.  

 

 

 

                                                 
22

 MIKOLÁŠ, Z.: Jak zvýši konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: 

Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. 
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2.7 Význam podnikové diagnostiky 

 

 Diagnostika v oblasti managementu má svůj původ a souvislost s medicínou. Pojem 

diagnostika i diagnóza jsou odvozeny z řeckého slova „dia“ a „gnósis“. První z nich znamená 

odděleně, skrze, napříč a druhé slovo je ve významu poznání. S termínem diagnostika se 

můţeme setkat v celé řadě vědních disciplín. Například v lékařství se jedná o rozpoznávání 

nemocí, respektive se jedná o metody rozpoznávání chorob. Technická diagnostika odhaluje 

vznikající poruchy, stanoví vadné součásti a určuje zbytkovou ţivotnost. V jiných vědních 

disciplínách i v uvedených dvou případech je diagnóza odborným označením defektu            

či narušení, výsledkem diagnostiky.  

Všechny podniky, které mají zájem zvyšovat svou konkurenceschopnost a upevňovat 

pozici na trhu, musí hodnotit svou situaci z hlediska celkového fungování. Nejefektivnějším 

způsobem jak hodnotit stav podniku je právě komplexní podniková diagnostika.  

 

Podniková diagnostika je poměrně mladou vědní disciplínou a součástí podnikového 

managementu. Tento termín začal prosazovat Josef Kašík. Její základní myšlenkou je,          

ţe zdravý podnik a včasná diagnóza negativních jevů je důleţitým předpokladem předcházení 

váţných krizí podniku. 

Dle autora Kašík, Michalko (1998): „DIAGNOSTIKA PODNIKU je nauka, 

zabývající se rozpoznáváním a vyhodnocováním 

 úrovně fungování podniku jako systému, 

 celkové hodnoty (bonity) podniku, 

 silných a slabých stránek podniku, 

 problémů a krizových jevů v podniku včetně jeho případného zániku, 

 nevyuţitých příleţitostí a potenciálů. 

 

Diagnostika podniku se dále zabývá výzkumem, formulací a ověřováním přístupů 

metod a technik k rozpoznávání a vyhodnocování těchto stránek podniku. Diagnostika 

podniku také rozvíjí pojmenování, charakteristiku a třídění podnikových nemocí.“ 
23

 

Význam podnikové diagnostiky je zejména spatřován ve zjišťování slabých a silných 

stránek podniku. Tyto pak jednotlivě pojmenovat, určit nejenom jejich příčiny, ale i důsledky 

a poukázat na způsoby  řešení problémových situací a také moţností, jak vyuţít příleţitosti. 

                                                 
23

 KAŠÍK, J.; MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998.  343 s. ISBN 80-902167-4-9. 
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Silné a slabé stránky jsou řazeny mezi vnitřní potenciál podniku. Předmětem 

diagnostiky můţe být i vnější potenciál – hrozby a příleţitosti podniku. Diagnostikování 

těchto forem potenciálů je náročným procesem zejména proto, ţe současné podoby a formy 

podnikání mají mnoho rozměrů.  

Diagnostika hodnotí jak kvantitativní, tak kvalitativní charakteristiky. Kvantitativní 

data získáváme z účetnictví, odbytu, výroby a slouţí ke zhodnocení podniku z pohledu 

ekonomických ukazatelů. Tyto informace mohou být doplněny o kvantitativní charakteristiky, 

nečíselné údaje. Můţe se jednat zejména o subjektivní názory pracovníků, managementu      

na podnikové jevy a procesy. Spojením kvantitativních a kvalitativních charakteristik lze 

získat komplexní pohled na podnik, identifikovat jeho skryté rezervy a nejdůleţitější 

problémy.  

Z pohledu kategorie MSP dle autora Mikoláš, Ludvík (1997) zvaţujeme následující 

kritéria:  

 roli vlastníka ve firmě - u malých firem jde o trojroli vlastníka, u středních se jiţ 

začínají vydělovat, 

 substituci produktivních faktorů ve firmě – u malých se jedná o převládající 

pracovně - sociální substituci, u středních nabývá na významu technologicko – 

kapitálová substituce, 

 finanční optimalizace – malá firma klade důraz zejména na peněţní toky, střední 

firma na vhodnost finanční struktury. 

 

Objektem diagnostiky MSP je tedy samotný podnikatel, podnik, jejich podnikatelské 

prostředí, vzájemné vztahy a zkoumání potenciálů. 
24

 

Dle autora Michalko (1997): „Cílem podnikové diagnostiky je vytvářet uspořádanou 

soustavu poznatků o provádění diagnóz podniku a jeho funkčních sloţek, coţ znamená 

zobecňovat zkušenosti z prováděných diagnostických činností, hodnotit a třídit jednotlivé 

metody a techniky vhodné pro diagnostikování a upozorňovat na moţná rizika omylů           

při stanovování podnikových diagnóz.“ 
25

 

Diagnostikováním podniku je vhodné pověřit jiný externí subjekt, aby výsledky byly 

co nejobjektivnější. 

                                                 
24

 MIKOLÁŠ, Z.; LUDVÍK, L. Diagnostika podniku a podnikání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická 

fakulta, 1997. 185 s. ISBN 80-7078-450-4. 
25

 MICHALKO, M. Diagnostika podniku a podnikání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 1997. 

185 s. ISBN 80-7078-450-4. 
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2.7.1 Metody diagnostiky podniku 

 

Efektivnost a účinnost celého diagnostického procesu do jisté míry závisí právě          

na volbě metody diagnostikování. Existuje celá řada metodických přístupů při tvorbě 

diagnózy podniku. 

Dle autora Kašík (1996): „Konkrétní portfolio metod musí respektovat následující 

kritéria:  

 vyváţenost kvantitativních a kvalitativních přístupů k řešení, 

 moţnost počítačové podpory, 

 sloţitost, srozumitelnost a snadná interpretace výsledků, 

 rychlost získaných výsledků (např. metodami rychlého testu), 

 vzájemná zastupitelnost metod (částečná, úplná), 

 moţnost vzájemného doplňování nebo podpory (kupř. pouţívání stejných dat apod.), 

 stupeň stability výsledků metody (nakolik dává metoda stejné výsledky řešení         

při opakovaném pouţití při stejných nebo alespoň přibliţně stejných počátečních 

podmínkách), 

 a další.“ 
26

 

 

Metody a techniky zkoumání podniku jsou nástroji a prostředky, jejichţ pomocí lze 

nalézt potenciál rozvoje firmy nebo podnikatelského prostředí. Při výběru metody je nutné 

přihlédnout k typu podniku nebo podnikatelského prostředí a také k oblasti, jenţ má být 

objektem diagnostikování. 

 

Samotné portfolio metod a technik příleţitostí a potenciálů podniku tvoří podle autora 

Kašík, Michalko (1998):  

 totální diagnóza potenciálů podniku – zahrnuje základní techniky a metody 

(kauzální analýza, syntéza, synkréza, bodovací metody atd.) obohacené o speciální 

metody (např. SWOT analýza, finanční analýza a další), 

 expertní diagnostická analýza rozvoje oborů a činností – vyuţívá tabulkové formy, 

 diagnostické BM tabulky. 

 

                                                 
26

 KAŠÍK, J. a kol. Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie J.A.Komenského, 1996.  

197 s.  
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Jednou z bodovacích metod je dále popsaná metoda GM-TREND, která se snaţí 

nezůstat na povrchu věci, hodnotí a posuzuje různorodé faktory a proniká do hlubin podniku. 

 

 

2.7.2 Diagnostický přístup GM-TREND  

 

Diagnostický přístup GM-TREND je diagnostickou bodovací technikou s řadou 

specifických rysů, které doplňují klasické bodovací metody, a které překonávají jejich slabá    

a problémová místa. Zejména řeší hodnocení faktorů, jejichţ rozloţení je do pyramid 

s nestejnou délkou větví a dále řeší srovnávání nehomogenních faktorů. Diagnostická 

technika GM-TREND slouţí ke stanovení diagnózy podnikatelského potenciálu podniku,       

je metodou hloubkové diagnózy podniku, odhaluje stěţejní faktory mající vliv na fungování 

podniku a jeho další vývoj. Tento přístup má celou řadu kroků. 

Prvním a základním krokem je analýza funkcí (podnikatelských potenciálů) podniku – 

jejich pyramidální dekompozice. Jde tedy o analytickou fázi. Tato část zahrnuje výčet          

a charakteristiku hlavních, základních a odvozených funkcí firmy a je součástí vstupní etapy 

spolu s vymezením objektu diagnózy. Vymezení těchto funkcí musí být konkrétní                   

a jednoznačné. Hlavní funkce podniku jsou vrcholovou, nadřazenou skupinou funkcí. Tyto 

dále členíme na základní, podřazené funkce. Můţe dojít k situaci, kdy nelze určitou funkci 

podniku zařadit do hierarchického stromu funkcí – jsou chápány jako funkce cizopasné, 

kterým je nutné věnovat patřičnou pozornost a nelze je přehlíţet. K jednotlivým funkcím  pak 

následuje přiřazení potenciálů a jejich rozčlenění na vnější a vnitřní. Vnějšími potenciály 

rozumíme příleţitosti a hrozby, vnitřními silné a slabé stránky podniku.  Počet potenciálů by 

měl být v rozmezí 5-10. Tímto postupem získáme pyramidu potenciálů začínající z hlavních 

funkcí a končící na elementární úrovni. 

Dalším krokem je bodové ohodnocení pyramidální struktury. Jednotlivým funkcím 

jsou uděleny váhy a potenciály jsou bodově ohodnoceny. Vycházíme z pyramidální 

dekompozice, která je součástí diagnostické analýzy. Pro hodnocení charakteristik je nutné 

stanovit škálu hodnocení. S hodnocením začínáme u nejniţší hladiny, elementárních funkcí,   

a postupujeme po hladinách výše aţ k funkci hlavní. V této fázi nesmíme opomenout 

polarizaci charakteristik, to znamená, ţe silné stránky a příleţitosti nesou znaménko „+“, 

slabé stránky a ohroţení znaménko „-“.  

Postup totální diagnózy podnikatelského potenciálu pokračuje syntetickou                      

a synkretickou fází. Pro jednotlivé funkce jsou vybrány stěţejní potenciály.  Následuje 
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vztahová analýza, ve které jsou hledány interakce mezi jednotlivými potenciály nezávisle     

na jejich míře. Nalezené vztahy  jsou pak zapsány do incidenční matice. Vzájemné vazby je 

moţno sledovat mezi různými skupinami potenciálů. Například mezi samotnými vnitřními 

charakteristikami - silné/silné stránky, slabé/slabé stránky, kdy účelem poznání jsou jejich 

multiplikační účinky.  Mohou však být  zvoleny i kombinace vnitřních a vnějších potenciálů, 

aby byly pochopeny jejich interakce. V rámci totální diagnózy podniku se provádí vztahová 

analýza všech čtyř bloků potenciálů - silné-slabé stránky / příleţitosti-ohroţení,            

přičemţ potenciály jsou uspořádány od největší do nejmenší absolutní hodnoty sestupně      

pro kaţdý segment potenciálů. Nalezené vztahy se v incidenční matici znázorňují pomocí 

symbolu šipky. 

Na základě incidenční matice je sestrojen síťový diagram potenciálů, který je 

grafickým znázorněním incidenční matice. Určí se kritická rozvojová a kritická obranná linie 

potenciálů, počáteční, koncové i uzlové potenciály. Kritickou rozvojovou linii tvoří ten 

řetězec potenciálů, který má největší relativní hodnotu (přitom jde o součet jednotlivých 

potenciálů tvořících tento řetězec) a převládají zde silné stránky a příleţitosti. Naopak 

kritickou obrannou linii představuje řetězec potenciálů s nejmenší relativní hodnotou. V této 

linii převládají slabé stránky a ohroţení.  

Poslední fází je fáze projekční, kdy na základě předchozích kroků jsou nastíněny 

postupy a návody k vyuţití potenciálů. Jde například i o stanovení, které činnosti v podniku 

by měly být vymezeny a zajišťovány externě a u nichţ je vhodné aplikovat principy 

synergického podnikání. Shrnutí a vyhodnocení provedené totální diagnózy se provádí nejen 

pro stav podniku v současnosti, ale také s výhledem na období budoucích 3 – 5 let. 

Dle autora Mikoláš (2005), str.185: „U malých a středních firem při aplikaci tohoto 

diagnostického „totálního“ přístupu však často naráţíme na typické „bolesti“. Máme na mysli 

především nedostatky v informačním systému firmy, odborné slabiny personálu, 

nekompetentnost majitelů firmy, neupřímnost (snaha „zapírat“ vlastní slabiny a ohroţení), 

nedostatek času a financí k zajištění těchto aktivit, nedůvěra k vnějšímu prostředí vč. poradců 

atd.“ 
27

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýši konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: 

Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. 
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3. Diagnóza podnikatelského potenciálu 

 

 Samotná diagnostická činnost začíná výběrem objektu diagnostiky. Objektem 

zkoumání bude dopravní společnost, na kterou bude pohlíţeno celistvě, to znamená jako       

na systém vzájemně podmiňujících se funkcí a prvků. Je předpokládáno, ţe chování je 

ovlivňováno jak samotným vlastníkem a managementem, tak podstatným okolím, které je 

tvořeno podniky, podnikatelským prostředím. Jádrem diagnózy bude zjišťování reálného 

existujícího stavu a jeho porovnání se stavem očekávaným či ideálním. Toto bude výchozí 

bod pro harmonizaci podnikových funkcí, neboť úspěch podniku je především závislý na jeho 

vnitřních schopnostech a úrovni vlastních potenciálů, kterými daný podnik disponuje.   

 

 

3.1 Vymezení objektu diagnostiky 

 

Firma T.O.M.P. - Ing. Jaromír Procházka vznikla v roce 1990 a z počátku jejího 

fungování se zabývala obchodně - zprostředkovatelskou činností a technickou činností 

v oboru vyhrazených technických zařízení. Od roku 1994 po čtyřletém působení však 

definitivně převáţila obchodní činnost, kdy se firma stala obchodním partnerem společnosti 

FERRERO Česká s.r.o., která je významným výrobcem cukrovinek. Spolupráce s touto 

společností trvala po dobu pěti let, poté byla ukončena po vzájemné dohodě. 

 Po ukončení této spolupráce firma vyuţila situace, ţe měla ve vlastnictví                     

7 dodávkových vozidel. Začala tak spolupráce s Pivovarem Radegast se sídlem v Nošovicích, 

pro který firma T.O.M.P. zajišťovala distribuci propagačních materiálů po celé České 

republice. Souběţně s touto činností bylo dohodnuto partnerství s firmou Walmark a.s.,     

která v té době produkovala nealkoholické nápoje. Na základě smluvní dohody T.O.M.P. 

dováţelo pro společnost některé suroviny na výrobu těchto nápojů z Rakouska. Produkty, 

které byly z této destinace dováţeny, náleţely do kategorie nebezpečných látek a vyţadovaly 

převoz v reţimu dle Dohody ADR. 
28

  

 Jelikoţ bylo těchto převozů do ČR poměrně hodně, byla firma oslovena ostravskou 

společností Tchas s.r.o., zda by pro ně mohla vozit z Rakouska barvy, ředidla a rozpouštědla, 

která rovněţ spadají do reţimu převozu nebezpečných věcí. Došlo tak k další významné 

                                                 
28

 Dohoda ADR – Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí, která povaţuje za nebezpečné 

věci všechny látky, materiály a předměty, jejichţ chemicko-fyzikální vlastnosti mohou v případě dopravní 

nehody nebo v případě mimořádné události negativně ovlivnit ţivot nebo zdraví osob, zvířat nebo ţivotního 

prostředí. 
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spolupráci a obě společnosti, Walmark a.s. i Tchas s.r.o, se staly pro dopravní firmu 

klíčovými odběrateli jejích sluţeb.  

 Od roku 2000 byla postupně zrušena část dodávkových vozidel. Vozový park byl 

doplněn nákladními vozidly IVECO s větším hmotnostním zatíţením a firma tak mohla 

pokračovat v převozech větších přepravních objemů, a to jak pro stávající klientelu,             

tak pro zákazníky nově získané. 

 Úspěchem pro T.O.M.P. bylo, kdyţ obstála i v konkurenci polských přepravních firem 

a stala se výhradním přepravcem společnosti MASPEX Sp. z o.o. Wadowice pro dovozy 

aromat z Rakouska. Aromata byla dováţena pro její tři výrobní závody.  

 Na přelomu roku 2005 a 2006 byl opět do značné míry inovován vozový park. Stará 

nákladní vozidla byla nahrazena vozidly DAF a IVECO ve 12-ti tunových verzích spolu 

s přívěsy. Zvedla se tak přepravní kapacita celého vozového parku v souladu s poţadavky 

zákazníků, kteří poţadovali dovozy a odvozy větších objemů i tonáţí.  

 Stávající vozový park byl rozšířen také o vozidla s izotermickou nástavbou a agregáty 

na řízené chlazení i ohřev přepravovaného zboţí. Některé zboţí je citlivé na zamrzání       

nebo naopak nesmí být vystavováno vyšším okolním teplotám. Jedná se především o suroviny 

na výrobu léků a potravinových doplňků – ţelatiny, bylinné extrakty, emulse apod. Zvláštní 

teplotní reţim vyţadují například i jiné látky z kategorie nebezpečných věcí – trichlorsilany, 

lepidla, leptadla, rozpouštědla, vodou ředitelné barvy a jiné. 

 Ve své činnosti se firma T.O.M.P. opírá především o vlastní trvalou klientskou 

základnu, se kterou spolupracuje jiţ řadu let. Přestoţe výroba nápojů ve firmě Walmark a.s. 

jiţ byla ukončena, pokračuje spolupráce se společností ve formě převozů zboţí pro její sekci 

farmacie, která vyrábí potravinové doplňky a léčiva.  

 Velmi důleţitým a dlouholetým partnerem je rovněţ  výrobce pekařských, 

cukrářských a mlýnských výrobků PENAM a.s. Tato spolupráce trvá jiţ 8 let. Převozy jsou 

uskutečňovány v rámci ČR a Slovenské republiky. 

Dalším významným klientem je Arvato services s.r.o. Stochov, jejichţ elektroniku 

převáţí firma T.O.M.P. z  ČR do Německa jiţ 5 let. Za tímto účelem bylo zřízeno v dané 

lokalitě i odloučené pracoviště se dvěma dodávkami. 

Partnerství zahrnuje i spolupráci se spedičními firmami. Těmi jsou Česká logistická 

spediční společnost, která zajišťuje vytěţování vozidel v rámci celé Evropy a SGM a.s. 

Jablunkov, u které dochází ke kooperaci na přepravních sluţbách. 

K vytěţování vozidel nebo hledání přeprav v období „hluchých“ míst ze strany stálých 

zákazníků vyuţívá firma T.O.M.P. od roku 2002 spediční databanku RaalTrans,                
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která poskytuje dopravní informace pro řešení přepravních a vytěţovacích potřeb. Tato 

databáze napomáhá i k řešení platební morálky jejích uţivatelů tím, ţe je moţné v programu 

zveřejnit platebně neschopné firmy. 

Firma T.O.M.P. se snaţí nabízet komplexní dopravní sluţby na profesionální úrovni. 

Není specializována na určité destinace, realizuje však přepravy zejména v rámci České 

republiky a zemí Evropské unie – například Německo, Nizozemí, Itálie, Rakousko, 

Slovensko, ale i Bulharsko a Rumunsko.  

Od počátku existence vyuţívá vţdy dopravní firma ke své činnosti pronajaté prostory. 

Jedná se o kanceláře, parkovací plochy pro dopravní techniku, garáţe, sklady a servisní dílnu. 

Od roku 1990 do 1996 byl nájemcem Chrobok s.r.o. ve Frýdku-Místku, v letech 1997 – 2004 

to byl VÚHŢ a.s. Dobrá a posledním, tedy i současným nájemcem je společnost Frygesta a.s. 

ve Starém Městě u Frýdku-Místku. V letošním roce však byl zpracován investiční záměr      

na odkoupení areálu za účelem jeho přestavby dle potřeb T.O.M.P. Zejména se jedná o nová 

parkovací místa pro obnovený vozový park, kde stávající parkovací plochy jiţ plně 

neodpovídají potřebám firmy. 

Od prvopočátku provozování autodopravy kladla firma důraz na serióznost, přesnost   

a maximálně moţný servis pro její klienty. Dnes se toto její jednání vrací v podobě dobrých 

referencí od jejích klientů a v podobě zájmu další spolupráce. Zároveň je to i dobrou 

reklamou pro firmu jak z hlediska pověsti, tak postavení v našem regionu. Firma T.O.M.P. 

Ing. Jaromír Procházka sice nepatří mezi velké dopravní firmy s velkým mnoţstvím 

velkoobjemových vozidel, ale zaujímá bezesporu dostatečně pevné místo mezi dopravci 

v Moravskoslezském kraji tak, aby obstála v silné konkurenci. 

 

Jádro konkurenceschopnosti této dopravní firmy spočívá v její vizi a strategii. Vizí 

firmy je směr, kterým se ubírá, je to cíl, kterého by chtěla dosáhnout. V případě T.O.M.P. je 

vizí upevňovat svou pozici na trhu a poskytovat nejlepší sluţby na základě individuálního 

přístupu k zákazníkům. Její strategie je zaměřena především na naplnění této vize. Garantem 

je vlastník firmy. 

Identita firmy je prezentována především prostřednictvím jejího poslání. Posláním je 

být zákazníkem povaţován jako loajální, kompetentní partner. Proto velmi pečlivě sleduje 

tento cíl a dává do něj veškerou svou energii a schopnosti. Společnost T.O.M.P.  Ing. Jaromír 

Procházka staví zejména na individuálním a pruţném přístupu k zákazníkům. Zákazník je    

pro podnik prioritou, proto se snaţí vyhovět jeho stále náročnějším poţadavkům.  
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S identitou souvisí i filozofie T.O.M.P. Filozofie vychází především z osobnosti 

majitele  a jedná se zejména o následující hodnoty: 

 

 zaměření na zákazníka, zabezpečení jeho spokojenosti s cílem vytvoření 

dlouhodobého vztahu, 

 dobré jméno i image podniku, 

 serióznost, spolehlivost, flexibilita, 

 profesionální přístup k prováděným sluţbám, 

 být solidním podnikatelským partnerem vůči svým zákazníkům, 

 široké portfolio nabízených sluţeb. 

 

Dalším znakem podniku je její logo. Logo firmy tvoří část názvu dopravní firmy, tedy 

T.O.M.P., která jsou počátečními písmeny slov Transport a optimalizace materiálových 

přeprav, coţ jsou hlavní činnosti firmy. Viz obr. 3.1.1. 

 

Obr. 3.1.1 Logo podniku 

 

 

 

Pramen: Interní firemní zdroj [1]. 

 

 Firma má vypracovanou i určitou podobu Desatera společnosti, které však nemá 

písemnou podobu. Je však dodrţováno všemi zaměstnanci firmy a je podpůrným prostředkem 

k zajištění, aby kaţdodenní aktivity všech zaměstnanců i vedení odpovídaly zásadám              

a principům podniku. Jedná se o následující pravidla: 

 

1. Zákazník je náš pán – vnímej svou práci i ostatní zaměstnance z jeho  pohledu. 

2. Buď spolehlivý, čestný a poctivý nejen v tom co říkáš, ale i děláš. 

3. Nabízej alternativy – neříkej to nejde, neměl jsem čas. 
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4. Buď zdvořilý ke svým kolegům, zákazníkům a lidem vůbec. 

5. Nevnášej do jednání osobní pocity a motivy. 

6. Na veřejnosti svou firmu i své kolegy chval. 

7. Vždy se ujisti, že je zákazník spokojen. 

8. Řeš konflikty klidně, s rozvahou a konstruktivně. 

9. Chovej se vstřícně, dodržuj dohody. 

10. Buď členem jednoho týmu. 

 

Integrita firmy se vyznačuje soudrţností, která je do jisté míry dána charakterem 

malých a středních podniků. Vnitřní vazby firmy mají velmi úzké propojení a jsou spjaté 

s podnikem jako celkem. Současně jejich účelné propojení soudrţnost posiluje. 

Mobilita T.O.M.P. se projevuje hlavně jako pruţná a rychlá reakce na zákazníkovy 

potřeby, ale i na změny jeho poţadavků. K větší mobilitě nutí firmu zejména konkurenční 

prostředí.  

Suverenita firmy je velmi omezena. Souvisí to opět s charakterem sektoru MSP. 

Z pohledu podnikatelského prostředí je totiţ ovlivněna velkými podniky, korporacemi, 

státními institucemi, podnikatelskými sítěmi a dalšími. Přesto vykazuje jistou míry suverenity 

představovanou samostatnými a nezávislými rozhodnutími majitele o vývoji. 

 

 

3.1.1 Organizační struktura podniku 

 

Dalším vhodným krokem pro provedení diagnózy je sestavení organizačního schématu 

podniku, ve kterém budou zachycena uspořádání jednotlivých útvarů a to jak vertikálně,       

tak i horizontálně se stanovením stávajících vazeb nadřízenosti a podřízenosti. Organizační 

struktura napomáhá různým potřebám organizace a slouţí jako výchozí bod ke stanovení 

plánu ţádoucích změn v podniku. Je rovněţ podkladem ke stanovení silných a slabých 

stránek, ze schématu vyplývá mnoho podstatných charakteristik, odráţí reálnou aktuální 

situaci uvnitř podniku.  

 

Základní organizační struktura podniku je znázorněna viz následující Graf 3.1.1.1.   
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Graf 3.1.1.1 Organizační schéma T.O.M.P. – Ing. Jaromír Procházka 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  

 

 

 

 

Pramen: Interní firemní zdroj [2]. 

 

 

Hlavními útvary v podniku jsou logistika, technické plánování, finance                        

a personalistika. V čele top managementu stojí majitel s ředitelem logistiky a provozu,  

kterým jsou podřízeni všichni další zaměstnanci útvarů. 

 Majitel zejména zastupuje podnik navenek a podepisuje dokumenty. Odpovídá          

za myšlenku i tvorbu celofiremní strategie i firemní kultury. Dále koordinuje veškeré činnosti 

ve firmě. Mezi jeho významné činnosti spadá jednání se strategickými zákazníky i odběrateli 

sluţeb a zpracovávání nabídek pro klíčové partnery na základě firemních výsledků                  

a strategických záměrů. Také otázka investičních záměrů je jeho výlučnou činností. 

 S výkonem funkce ředitele logistiky a provozu firmy souvisejí následující činnosti      

a odpovědnost za jejich plnění: 

 

 obstarávání nových kontraktů a klientely pro realizaci dalších přepravních aktivit, 

 sledování a vykazování nákladových poloţek, které vyplývají z provozu vozidel, 

činnosti zaměstnanců při pouţívání věcí a majetku firmy, 

MAJITEL 

Ředitel logistiky              

a provozu firmy 

Logistika Technické plánování Finance a  personalistika 

Doprava vlastními 

vozidly – Staré 

Město 

Doprava externími 

přepravci 

Odd. techn. údrţby 

Bezpečnost práce 

Správa a údrţba 

vozového parku 

Ekonomické odděl. 

Účetnictví 

Personální           

a mzdová 

administrativa 

Fakturace 

Controlling 

Odd. sluţeb 

Správa IT  

Personální odděl. 

Skladování 

Doprava vlastními 

vozidly - Stochov  
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 zajišťování přepravních zakázek pro firemní vozidla, 

 zajišťování spediční činnosti a prodej přeprav cizím dopravcům, 

 odpovědnost za správnost a úplnost prováděné fakturace za odvedené výkony, 

 vedení veškeré další agendy související s činností firmy. 

 

Ředitel logistiky a provozu podléhá přímo majiteli. K realizaci jeho úkolů má přímo 

podřízeny dispečery dopravy, technika vozového parku, administrativní pracovníky                 

a fakturantku, servisního pracovníka, řidiče nákladních vozidel. 

 

Členění samotných útvarů logistiky, technického plánování, financí a marketingu není 

nijak organizačně sloţité, přesto plně dostačuje potřebám tohoto podniku. Je to zejména proto, 

ţe vzhledem k menšímu počtu zaměstnanců můţe být řada funkcí a s tím související 

kompetence a odpovědností soustředěna na několik málo pracovníků. Přitom je moţné 

některé funkce a činnosti  přerozdělit a delegovat na pracovníky jiných oddělení. Práce je tak 

někdy rozdělována operativně, za chodu, vychází z rozhodnutí majitele, který řídí organizaci 

práce i času. 

Pod útvar logistiky patří oddělení sluţeb a skladování, útvar technického plánování 

zahrnuje oddělení technické údrţby a pod útvar finance a personalistika spadá ekonomické 

oddělení a personální oddělení. 

 

 Náplní oddělení sluţeb je zabezpečování přeprav zboţí, a to jak vlastními vozidly,    

tak v rámci zadávání poţadovaných přeprav externím dopravcům. Skladování jiţ není dále 

funkčně členěno. Oddělení technické údrţby dohlíţí na správu a údrţbu vozového parku, 

bezpečnost práce a  správu počítačové sítě. Pod ekonomické oddělení spadá fakturace, 

účetnictví a controlling. Personální oddělní má pak na starosti personální a mzdovou 

administrativu.  

 Firma v současné době zaměstnává tři dispečery, kteří obstarávají dopravu vlastními 

vozidly i prostřednictvím externích přepravců. Jejich hlavní pracovní náplní je zajišťování 

přeprav pro nákladní vozidla a celková organizace provozu vozového parku. Dispečeři 

koordinují všechna vozidla, zajišťují jejich plné vytíţení s ohledem na hmotnostní kapacity    

a omezení. S tím souvisí posuzování cenové efektivity přeprav a stanovení cenové kalkulace 

za přepravy. Na základě získaných objednávek přidělují pokyny jednotlivým řidičům. 

Vedlejší, ale neméně důleţitou náplní, je administrativa, která přímo souvisí s řízením 
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přeprav.  Jedná se o provádění evidence provozu všech vozidel a výpočtu cestovních náhrad 

řidičům. Dispečeři vedou další agendu nutnou k zajištění chodu firmy. 

  

 Za správu, údrţbu vozového parku a bezpečnost práce je odpovědný technik, který má 

k výkonu této práce podřízeného zaměstnance – servisního pracovníka. Náplní technika je 

zejména komplexní péče o vozový park. Tato péče zahrnuje následující činnosti: 

 

 pravidelná kontrola a údrţba vozidel, 

 organizace menších oprav realizovaných servisním pracovníkem, 

 plánování a zajišťování oprav vozidel autorizovanými servisy, 

 zajištění kontroly vozidel a zařízení – STK, měření emisí, kalibrace tachografů, 

 dodávky náhradních dílů. 

 

Technik je oprávněn provádět namátkové kontroly vozidel a svěřené techniky. Dále je 

odpovědný a vede také evidenci skladového (paletového) hospodářství. Jeho náplní je rovněţ 

kontrola nad dodrţováním zásad bezpečnosti práce. 

Správu počítačové sítě má na starosti správce IT, který také dohlíţí nad funkčností 

technického zařízení. 

 

Fakturace provádí administrativní pracovník na základě objednávek a podkladů 

přijatých od řidičů po vykonání přeprav. Při přepravách stálých smluvních klientů se řídí 

platnými smlouvami.  

Pracovník účetnictví zpracovává data firmy a ve své činnosti se řídí zákonem              

č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Vzhledem k tomu, ţe je firma plátcem DPH, měsíčně připravuje 

pro finanční úřad přiznání k dani z přidané hodnoty. Provádí také výpočet a odvod silniční 

daně. Na konci účetního období zpracovává účetní závěrku a daňové přiznání. Rovněţ 

připravuje odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance a roční zúčtování daně. 

Pod controlling spadá zejména sledování nákladových poloţek, které vyplývají 

z provozu vozidel a činnosti zaměstnanců. Jedná se například o rozbory nákladů pohonných 

hmot, kde se pravidelně jednou měsíčně sledují spotřeby jednotlivých vozidel. 

Personální a mzdová administrativa zahrnuje: 

 

 přijímání a propouštění zaměstnanců, 

 vedení evidence zaměstnanců, 
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 styk se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, 

 zpracování podkladů pro výpočet mezd, 

 evidence dovolených zaměstnanců, jejich pracovního volna i pracovní 

neschopnosti. 

 

Výběr a nábor nových pracovníků není zajišťován personálním oddělením, ale přímo 

majitelem firmy za asistence ředitele logistiky. 

 

 

3.2 Analytická fáze řešení 

 

Analytická fáze řešení metody GM-TREND je jednou z částí vlastní tvorby totální 

diagnózy.  Je postavena na několika krocích, které budou podrobněji rozebrány v dalších 

kapitolách této práce.  

 Součástí této diagnostické analýzy je rovněţ volba vhodných diagnostických 

pomůcek. Kromě praktických tabulek, diagramů atd. byly zvoleny ke zjištění potřebných 

údajů a informací rozhovory s top-managementem. 

 

 

3.2.1 Pyramidální dekompozice funkcí 

 

 Prvním krokem analytické fáze bude  pyramidální dekompozice funkcí, s pomocí které 

budou stanoveny hlavní, základní, odvozené a elementární funkce. Jednotlivým hladinám 

budou také přiřazeny váhy. Při rozkladu funkcí jsem vycházela z organizační struktury 

podniku a přihlíţela k zásadě konkrétnosti.  

 

 Vrcholovou skupinu funkcí zaujímá jediná hlavní funkce, a to logistické sluţby 

s váhou rovnající se 1. Podřazenou druhou vrstvou funkcí jsou základní funkce. V případě 

této diagnostické analýzy jsou to produktivní, technické, ekonomicko – finanční funkce a top-

management. Váha základních funkcí je 0,75.  

 Dalšími podřazenými funkcemi jsou funkce odvozené s váhou 0,5. Jedná se konkrétně 

o sluţby, skladování, technickou údrţbu, finance a personalistiku.  
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 Nejniţší vrstvu tvoří funkce elementární s váhou 0,25. Jsou představovány dopravou 

vlastní, dopravou externími přepravci, správou a údrţbou vozového parku, bezpečností práce, 

správou IT, fakturací, účetnictvím, controllingem, personální a mzdovou administrativou.  

Pyramidální dekompozice funkcí se stanovením vah je znázorněna viz následující   

Obr. 3.2.1.1. 

  

Obr. 3.2.1.1 Pyramidální dekompozice funkcí (potenciálů) firmy 

 

HLAVNÍ FUNKCE 

(váha funkce = 1) 

 

          ZÁKLADNÍ FUNKCE 
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                   ODVOZENÉ FUNKCE 

          (váha funkce = 0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTÁRNÍ FUNKCE 

(váha funkce = 0,25) 

 

Pramen: Vlastní zpracování. 

  

 Při globální diagnostické analýze je stanovena podmínka, ţe hlavní funkce musí být 

rozčleněna na funkce základní, coţ je v tomto případě splněno. Pyramidální dekompozice 

zobrazuje v jaké vývojové fázi se jednotlivé funkce nacházejí. 

 

Logistické sluţby 
HF1 

Produktivní funkce 

ZF11 

Technické funkce 

ZF12 

Ekonom.-fin. funkce 

ZF13 
Top-management 

ZF14 

Sluţby 

OF111 

Technická údrţba 

OF121 

Finance 

OF131 

Skladování 

OF112 

Personalistika 

OF132 

Doprava externími 

přepravci  EF1112 

OF112 

Doprava vlastní 

EF1111 

Správa a údrţba 

vozového parku  EF1211 

112 

Bezpečnost práce  

 EF1212 

 

Správa IT 

 EF1213 

 

Controlling 

EF1313 

Účetnictví 

EF1312 

Fakturace 

EF1311 

Mzdová administrativa 

EF1322 

Personální administrativa 

EF1321 



 35 

3.2.2 Analýza potenciálů funkcí 

 

V této části analytické fáze budou jednotlivým podnikovým funkcím nejprve 

přiřazeny potenciály, které budou bodově ohodnoceny s přihlédnutím vah jednotlivých skupin 

funkcí.  Potenciál podniku se dělí na vnitřní  a vnější. Vnitřní potenciál je chápán jako silné     

a slabé stránky  – zaměřuje se na interní prostředí podniku. Vnější potenciál je představován 

příleţitostmi  a hrozbami, jedná se tedy o externí zkoumání. Škála pro hodnocení potenciálů 

je zobrazena v následující tabulce Tab.3.2.2.1. Hodnocení je čtyřstupňové, silné stránky         

a příleţitosti jsou ohodnoceny znaménkem „+“, slabé stránky a ohroţení znaménkem „-“, 

tímto jsou charakteristiky polarizovány. Z kaţdé skupiny vnějších i vnitřních faktorů 

jednotlivých úrovní funkcí budou také vybrány a popsány ty, které jsou pro podnik klíčové 

z hlediska jeho dalšího fungování, ale také z pozice vlivu na jeho konkurenceschopnost,         

a to nejen pozitivního, ale i negativního. 

 

Tab. 3.2.2.1 Škála hodnocení potenciálů podniku 

 

 Silné stránky, 

příležitosti 

Slabé stránky, 

ohrožení 

Velmi silný faktor 4 - 4 

Silný faktor 3 - 3 

Středně silný faktor 2 - 2 

Nezanedbatelný faktor 1 - 1 

 

Pramen: Vlastní zpracování. 

 

Prvním krokem byla analýza elementárních funkcí. Kromě stanovení jednotlivých 

projevů funkcí, byly tyto charakteristiky i ohodnoceny dle výše uvedeného hodnocení              

a následně vynásobeny váhou 0,25. Výčet silných a slabých stránek i konečné bodové 

ohodnocení  po přepočtení váhou je následující : 
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1. Silné stránky: 

 stabilní základna klientů (EF1111)
29

: 1, 

 kvalitní vozový park (EF1211): 1, 

 kvalifikovaní a školení pracovníci (EF1311, EF1312): 0,75, 

 kvalita a spolehlivost (EF1112): 0,75, 

 precizní vedení agendy (EF1321, EF1322): 0,75, 

 finanční stabilita (EF1313): 0,5, 

 vysoká míra flexibility (EF1111): 0,5, 

 efektivní prevence rizik (EF1212): 0,5, 

 špičková odbornost (EF1213): 0,5, 

 jazykové znalosti zaměstnanců (EF1111): 0,25. 

 

2.   Slabé stránky: 

 fluktuace zaměstnanců (EF1111): - 1, 

 neexistence webových stránek (EF1213): - 0,75, 

 nákladná údrţba vozového parku (EF1211): - 0,75, 

 řízení času (EF1321, EF1322): - 0,75, 

 pouţívaný software (EF1313): - 0,75. 

 malá kapacita skladovacích prostor (EF1111): - 0,5, 

 fakturace EUR (EF1311): - 0,5, 

 vyšší cena poskytovaných sluţeb (EF1112): - 0,5, 

 marketingová strategie (EF1213): - 0,25, 

 plánování školení (EF1212): - 0,25, 

 operativnost (EF1312): - 0,25. 

 

Jednou z výhod a současně asi nedůleţitější silnou stránkou diagnostikovaného 

podniku je stabilní základna klientů. Jedná se o portfolio zákazníků, kteří autodopravu 

pravidelně vytěţují a jejich zakázky tvoří převáţnou většinu přeprav. Jejich stálost je 

důkazem toho, ţe nabízené sluţby dopravy jsou kvalitní, a ţe firma vţdy přistupuje 

k přepravám profesionálně a se vstřícností vůči zákazníkům. Díky tomu můţe firma růst.  

Se jmenovanou silnou stránku jsou spojeny další silné stránky, které podporují její 

význam a důleţitost. Podmínkou správně provedených sluţeb je bezesporu kvalitní vozový 

                                                 
29

 V závorce je označení funkce (dle pyramidální dekompozice funkcí), ke které se daná charakteristika vztahuje. 

Kaţdá z funkcí bude mít přiřazenou nejméně jednu silnou, slabou stránku, příleţitost a hrozbu. 
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park, který splňuje přísné technické i ekologické normy. Pořizování, údrţba, správa, oprava    

a obměna vozového parku je proto častým předmětem investic.  

Stabilní základna klientů a kvalitní vozový park jsou nejvíce pozitivně hodnocené 

vnitřní charakteristiky podniku. První silná stránka se týká funkce EF1111 – Vlastní doprava  

a druhá jmenovaná je spjata se Správou a údrţbou vozového parku EF1211. 

 

Naopak nejvíce negativně je z pozice Vlastní dopravy EF1111 vnímána velká 

fluktuace řidičů. Najít kvalifikované a loajální zaměstnance není pro firmu vůbec jednoduché. 

Fluktuace svědčí jednak o náročnosti povolání řidiče nákladního automobilu, o konkurenci   

na trhu pracovních příleţitostí, ale i o osobních kvalitách jednotlivých zaměstnanců. Jistým 

řešením by bylo „vychování“ vlastních řidičů, coţ by však bylo spojeno se zvýšenými 

náklady na různá školení, rekvalifikace, posílení osádek nákladních automobilů atd.   

 

Příleţitosti a hrozby vyplývající ze vztahu z okolí jsou následující: 

 

3.   Příležitosti: 

 pravidelná školení  a vzdělávání zaměstnanců (EF1212):  1, 

 spediční činnost (EF1112):  0,75, 

 vstup na nové přepravní trhy (EF1111): 0,75, 

 moderněji vybavená servisní hala (EF1211): 0,75, 

 outsourcing činností (EF1213, EF1312): 0,75, 

 certifikace v plném rozsahu podnikání (EF1111): 0,5, 

 online systém sledování vozidel (EF1111): 0,5, 

 přijetí dalšího administrativního pracovníka (EF1321, EF1322): 0,5, 

 hustá silniční síť – snadná dostupnost míst určení (EF1111, EF1112): 0,25, 

 profesionální fakturační program (EF1311): 0,25. 

 

4.  Hrozby: 

 zvýšená aktivita dalších dopravců v regionu (EF1111): - 1, 

 růst ceny ropy (EF1111, EF1112): - 1, 

 sezónnost přeprav (EF1111): - 0,75, 

 platební neschopnost zákazníků (EF1313): - 0,75. 

 legislativní a politická opatření (EF1312, EF1321, EF1322): - 0,5, 

 vyšší náklady oproti ţelezniční dopravě (EF1111): - 0,25, 
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 přísné emisní normy (EF1211): - 0,25, 

 snadný přístup k podnikovým datům (EF1213): - 0,25, 

 právní změny převozu ADR (EF1212): - 0,25. 

 

U příleţitostí byla nejvýše hodnocena pravidelná školení a vzdělávání zaměstnanců 

spojená s funkcí EF1212 Bezpečnost práce. Přesto vidím větší příleţitost firmy ve spediční 

činnosti (EF1112 Doprava externími přepravci) a ve vstupu na nové přepravní trhy (EF1111 

Doprava vlastní). Zkušený tým dispečerů je schopen vyuţitím externích přepravců zajistit 

nejekonomičtější dopravní řetězce a optimální dopravní spojení.  

Od počátku svého působení se firma orientuje především na ČR a evropské destinace. 

V současné době dochází ke změnám poptávky a situace na trhu. Zejména flexibilní, rychlé    

a přizpůsobivé firmy budou schopné pokrýt přepravní potřeby svých zákazníků.  

Z pozice negativních vlivů, ohroţení pro firmu, byly jako velmi silné faktory 

stanoveny dvě charakteristiky. Z hlediska elementární funkce Doprava vlastní EF1111, je to 

zvýšená aktivita dalších dopravců v regionu. Jde však o vnější ohroţení nejen této funkce,   

ale ve svém důsledku jde o vliv na celý podnik, neboť právě produktivní funkce z převáţné 

části tvoří přepravy a zbývající část představuje skladování.  

V České republice fungují tisíce dopravců. Začít podnikat v této oblasti není nijak 

sloţité, ale uţivit se, to není v současné době a v současném nabitém konkurenčním prostředí 

jednoduché. S vysokým počtem konkurence také souvisí neustálý tlak na sniţování cen, 

přestoţe náklady naopak rostou. Zejména růst ceny ropy (EF1111, EF1112), další nejvíce 

hodnocená hrozba  pro podnik, se promítá do zvyšujících se vstupů. Z velké části je způsoben 

nárůst dopravců vstupem do EU. Tímto odpadla řada legislativních omezení, různých 

mezinárodních povolení nebo celních řízení.  

 

Výše uvedený výčet vnitřních i vnějších potenciálů s bodovým ohodnocením           

pro elementární funkce je rovněţ přehledně zobrazen v příloze č. 1a, 1b. Jedná se o přehled 

silných, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb. U kaţdé charakteristiky je stanoveno, ke které 

funkci se vztahuje. Je zde také uvedeno, o jak silný faktor se jedná, coţ je znázorněno číslem 

dle Tab.3.2.2.1. Hodnocení kaţdé charakteristiky je vynásobenou váhou příslušející dané 

úrovni funkcí. V případě elementárních funkcí je to váha 0,25. Tímto získám celkovou 

hodnotu charakteristiky, kterou budu brát v úvahu v dalších fázích diagnostického procesu.  
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Dále byla analyzována nadřazená vrstva elementárních funkcí, a to odvozené funkce 

s váhou 0,5. Nejprve jsem stanovila potenciály pro funkci skladování OF112, která nemá 

elementární funkce. Výsledky jsou následující: 

 

1.   Silné stránky: 

 bezpečnostní sluţba (OF112):  2, 

 ruční i mechanizovaná manipulace se zboţím (OF112):  1,5, 

 přístup pro veškerou dopravu včetně TIR (OF112):  1, 

 sluţby spojené se skladováním (OF112):  0,5. 

 

2.   Slabé stránky: 

 netemperované skladové prostory (OF112): - 2, 

 skladování pouze paletovaného zboţí (OF112): - 1,5, 

 malá kapacita skladovacích prostor(OF112) : - 1, 

 skladový software (OF112): - 0,5. 

 

3.   Příležitosti: 

 cross-docking  (OF112):  2, 

 izolované systémové kontejnery pro uskladnění ADR (OF112):  1,5, 

 teleskopický manipulátor (OF112):  1, 

 váha pro nákladní automobily (OF112):  0,5. 

 

4.  Hrozby: 

 plně vybavená logistická centra (OF112): - 2, 

 skladovací prostory nejsou ve vlastnictví firmy (OF112): - 1,5, 

 poţadavek monitorování stran zákazníků (OF112): - 1. 

 

Nejvýše bodovanou silnou stránkou OF112 Skladování je bezpečnostní sluţba. 

Bezpečnostní sluţba byla zřízena v areálu Frygesta, kde sídlí firma T.O.M.P., relativně 

nedávno. Stalo se tak po opětovném naléhání najímatelů kanceláří a dalších správních budov 

na vedení Frygesty. Celý areál je hlídán od 21.00 hod. do 5.00 hod., kdy je největší moţnost 

neţádoucích vniknutí do objektu, vandalismu či řádění zlodějů. Bezpečnostní sluţba také 

provádí pravidelný monitoring areálu. Na placení se podílí z 50 % nájemci a ze zbylé 

poloviny vlastník areálu.  
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Slabou stránkou OF112 Skladování s největším bodovým ohodnocením jsou 

netemperované skladové prostory. Autodoprava vlastní mimo jiné izotermická, chladírenská 

vozidla,  kterými zajišťuje převoz materiálu a zboţí vyţadující zvláštní teplotní reţim. Můţe 

se jednat o potraviny, potravinové doplňky, farmaceutické výrobky, nebo některé řady zboţí 

v reţimu ADR a další. Zřízení temperovaných skladů by zjednodušilo organizaci přeprav        

i skladování a napomohlo by rovněţ optimalizaci dopravy. 

Z pohledu funkce OF112 Skladování je největší příleţitost spatřována v systému 

skladování cross-docking, díky kterému by se zlepšila efektivita ekonomiky dopravy. Firma 

by se tak vyvarovala zbytečných nákladů na skladování, mohla by optimálně konsolidovat 

dodávky a zvýšila by tak spokojenost svých zákazníků. 

Naopak největší hrozbu pro danou autodopravu vidím v existenci plně vybavených 

logistických center. Centra integrují do jednoho bodu dopravní i zasílatelské firmy spolu 

s poskytovali logistických sluţeb. Můţe jít i o přidruţení celní, fyto- či hygienické správy, 

čímţ docílí zvýšení poskytovaných sluţeb. Logistická centra rovněţ disponují sklady          

pro uskladnění nejrůznějších druhů zboţí a materiálu – přes sypké materiály, paletované zboţí 

nebo zboţí vyţadující uchovávání v určitém stanoveném teplotním reţimu. Celkový přínos 

logistických center není však pouze pro daný region, ve kterém jsou umístěny, ale i pro další 

mezi sebou kooperující centra.  

 

Tabulkové zpracování výše uvedeného přehledu charakteristik odvozené funkce 

skladování OF112 je obsahem přílohy č. 2. Jedná se o stejné zpracování potenciálů jako        

u elementárních funkcí v případě přílohy č. 1a, 1b. 

 

Následovala analýza ostatních odvozených funkcí, které mají podřazenou vrstvu 

funkcí, tedy funkce elementární. Jedná se o Služby OF111, Technickou údržbu OF121, 

Finance OF131 a Personalistiku OF132. Zde byly pouze převzaty charakteristiky 

elementárních funkcí, které mají hodnotu v rozmezí 0,5 – 1. Jejich výčet s bodovým 

ohodnocením je uveden v příloze č. 3a, 3b. Tabulka je doplněna o uvedení odvozené funkce, 

pod kterou příslušná charakteristika elementární funkce spadá.  
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Jedná se konkrétně o následující charakteristiky: 

 

1.   Silné stránky: 

 stabilní základna klientů (EF1111): 1, 

 kvalitní vozový park (EF1211): 1, 

 kvalifikovaní a školení pracovníci (EF1311, EF1312): 0,75, 

 kvalita a spolehlivost (EF1112): 0,75, 

 precizní vedení agendy (EF1321, EF1322): 0,75. 

 finanční stabilita (EF1313): 0,5, 

 vysoká míra flexibility (EF1111): 0,5, 

 efektivní prevence rizik (EF1212): 0,5, 

 špičková odbornost (EF1213): 0,5. 

 

2.   Slabé stránky: 

 fluktuace zaměstnanců (EF1111): - 1, 

 neexistence webových stránek (EF1213): - 0,75, 

 nákladná údrţba vozového parku (EF1211): - 0,75, 

 řízení času (EF1321, EF1322): - 0,75, 

 pouţívaný software (EF1313): - 0,75. 

 malá kapacita skladovacích prostor (EF1111): - 0,5, 

 fakturace EUR (EF1311): - 0,5, 

 vyšší cena poskytovaných sluţeb (EF1112): - 0,5. 

 

3.   Příležitosti: 

 pravidelná školení  a vzdělávání zaměstnanců (EF1212):  1, 

 spediční činnost (EF1112):  0,75, 

 vstup na nové přepravní trhy (EF1111): 0,75, 

 moderněji vybavená servisní hala (EF1211): 0,75, 

 outsourcing činností (EF1213, EF1312): 0,75, 

 certifikace v plném rozsahu podnikání (EF1111): 0,5, 

 online systém sledování vozidel (EF1111): 0,5, 

 přijetí dalšího administrativního pracovníka (EF1321, EF1322): 0,5. 
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4.  Hrozby: 

 zvýšená aktivita dalších dopravců v regionu (EF1111): - 1, 

 růst ceny ropy (EF1111, EF1112): - 1, 

 sezónnost přeprav (EF1111): - 0,75, 

 platební neschopnost zákazníků (EF1313): - 0,75. 

 legislativní a politická opatření (EF1312, EF1321, EF1322): - 0,5. 

 

Protoţe jde o převzaté charakteristiky z analýzy elementárních funkcí, hodnocení se 

zde nemění. Budu se tedy věnovat komentáři méně hodnocených potenciálů, protoţe nejvýše 

hodnocené charakteristiky jiţ byly popsány v rámci analýzy elementárních funkcí. 

Je vhodné se zmínit o silné stránce Personální i Mzdové administrativy (EF1321, 

EF1322), kterou představuje precizní vedení agendy. Přestoţe se jedná o řadu kaţdodenních 

rutinních činností, i k této oblasti podnikových činností je nutné přistupovat profesionálně      

a na odborné úrovni. Při vedení agendy je nutné neustále sledovat a zapracovávat legislativní 

změny.  

Dalším vnitřním potenciálem, který stojí za zmínku, je slabá stránka EF1213 Správy 

IT, neexistence webových stránek. Tuto charakteristiku lze chápat jako nedostatek oblasti 

marketingu. Díky zavedení vlastních webových stránek by se firma dostala do většího 

povědomí potenciálních zákazníků. Výhodou je jistě dostupnost a rozšířenost prezentace 

sluţeb firmy.  

Silný faktor a příleţitost pro podnik spatřuji v moţném outsourcingu činností funkce 

EF1213 Správa IT a EF1312 Účetnictví. Jedná se o podpůrné činnosti,                                     

u kterých nepředpokládám přímý vliv na zvyšování přidané hodnoty. Díky zajištění těchto 

dvou činností subdodavatelsky můţe dojít ke sníţení nákladů a zjednodušení manaţerské 

práce. 

Z výčtu hrozeb pro podnik bych se zmínila o sezónnosti přeprav pro funkci EF1111 

Doprava vlastní. Jde o sníţení poptávky po sluţbách zejména v období na začátku kaţdého 

roku a v době prázdnin. Autodoprava vykrývá „hluchá“ místa nabídkou spedičních databank  

k plnému vytíţení nebo „dovytíţení“, přestoţe ceny mnohdy neodpovídají nákladům. Období 

se sníţenou poptávkou vyuţívá firma k potřebné údrţbě a zajištění poţadovaného technického 

stavu vozového parku, nebo pro přeškolení řidičů.  

 

Následně jsem se posunula o úroveň výš, tedy k funkcím základním s váhou 0,75. 

Obdobně jako u odvozených funkcí, byly nejprve zkoumány funkce, které se dále nečlení. 
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 Jedná se o jedinou základní funkci – top-management ZF14. Její charakteristiky jsou 

následující: 

 

1.  Silné stránky: 

 znalost trhu (ZF14):  3, 

 profesionální přístup ke klientům (ZF14):  3, 

 dlouholetá zkušenost v oboru (ZF14):  2,25, 

 jazykové znalosti (ZF14):  0,75. 

 

2.  Slabé stránky: 

 zahlcení běţnou administrativou (ZF14): - 2,25, 

 marketingová strategie (ZF14): - 1,5. 

 

3.  Příležitosti: 

 certifikace v plném rozsahu podnikání (ZF14):  2,25, 

 delegování úkolů (ZF14):  1,5. 

 

4.  Hrozby: 

 legislativní opatření (ZF14): - 0,75. 

 

Nejvýše hodnocenou charakteristikou ve skupině silných stránek ZF14 Top-

managementu je znalost trhu a profesionální přístup ke klientům. Jsou to vzájemně se 

doplňující vnitřní vlivy. Dobrá znalost trhu vyplývá z jiţ desetiletého působení na poli 

podnikatelském. Top-management neustále sleduje svou konkurenci i poţadavky trhu a snaţí 

se tak nabídnout svým zákazníkům víc neţ jejich konkurenční dopravci, a to nejen tuzemští, 

ale i zahraniční. 

Slabou stránkou ZF14 Top-managementu, v tomto případě přímo majitele, je zahlcení 

běţnou administrativou spojenou s nutným kontaktem s úřady. Majitel by určitě přivítal 

zjednodušení celého legislativního a právního procesu spojeného s chodem celé firmy,        

aby se mohl více věnovat strategickým činnostem. 

Největší příleţitost spatřuji v certifikaci v plném rozsahu podnikání, která by měla 

pozitivní dopad na celou firmu. Systém řízení jakosti by svědčil o tom, ţe T.O.M.P. klade 

velký důraz na kvalitu poskytovaných sluţeb. Domnívám se, ţe dosavadní úspěšné vedení     

a fungování firmy vyţaduje, aby byla nadále řízená jasným a systematickým způsobem. 
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Hrozbou je pak legislativní opatření. Důleţitou roli hrají zákony, nařízení a předpisy, 

které musí firma společně s ostatními dopravci dodrţovat. Při hájení zájmů autodopravců je 

velmi významný postoj sdruţení Česmad Bohemia, jenţ se aktivně podílí na tvorbě nových 

právních předpisů a rovněţ lobuje za zájmy tuzemských dopravců. 

 

Opět je i výše uvedený výčet vnějších a vnitřních potenciálů zpracován tabulkově,     

je obsahem přílohy č. 4.  

 

Výčet potenciálů ostatních základních funkcí byl stanoven tak, ţe byly vybrány 

charakteristiky odvozených funkcí s bodovým hodnocením v rozmezí 0,75 – 2. Jedná se 

konkrétně o funkci produktivní ZF11, technické funkce ZF12 a funkce ekonomicko-

finanční ZF13. Jsou obsahem přílohy č. 5a, 5b. Jde o následující charakteristiky: 

 

1.  Silné stránky: 

 bezpečnostní sluţba (OF112):  2, 

 ruční i mechanizovaná manipulace se zboţím (OF112):  1,5, 

 kvalitní vozový park (EF1211): 1, 

 přístup pro veškerou dopravu včetně TIR (OF112):  1, 

 stabilní základna klientů (EF1111):  1, 

 kvalifikovaní a školení pracovníci (EF1311, EF1312):  0,75, 

 precizní vedení agendy (EF1321, EF1322): 0,75, 

 kvalita a spolehlivost (EF1112): 0,75. 

 

2.  Slabé stránky: 

 netemperované skladové prostory (OF112): - 2, 

 skladování pouze paletovaného zboţí (OF112): - 1,5, 

 malá kapacita skladovacích prostor (OF112): - 1, 

 fluktuace zaměstnanců – řidičů (EF1111): - 1, 

 neexistence webových stránek (EF1213): - 0,75, 

 řízení času (EF1321, EF1322): - 0,75, 

 pouţívaný software (EF1313): - 0,75, 

 nákladná údrţba vozového parku (EF1211): - 0,75. 
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3.  Příležitosti: 

 cross-docking (OF112):  2, 

 izolované systémové kontejnery pro uskladnění ADR (OF112):  1,5, 

 teleskopický manipulátor (OF112):  1, 

 pravidelná školení  a vzdělávání zaměstnanců (EF1212):  1, 

 spediční činnost (EF1112):  0,75, 

 moderněji vybavená servisní hala (EF1211): 0,75, 

 outsourcing činností (EF1213, EF1312): 0,75, 

 vstup na nové trhy (EF1111):  0,75. 

 

4.  Hrozby: 

 plně vybavená logistická centra (OF112): - 2, 

 skladovací prostory nejsou ve vlastnictví firmy (OF112): - 1,5, 

 poţadavek monitorování stran zákazníků (OF112): - 1, 

 zvýšená aktivita dalších dopravců v regionu (EF1111): - 1, 

 růst ceny ropy (EF1111, EF1112): - 1, 

 platební neschopnost zákazníků (EF1313): - 0,75, 

 sezónnost přeprav (EF1111): - 0,75. 

 

V této fázi jiţ nebudu rozebírat některé z uvedených charakteristik. Protoţe mnohé 

projevy prostupují vrstvami funkcí jiţ od elementární úrovně, byla jiţ řada z nich popsána 

v předešlých částech kapitoly 3.2.2.  

Dále jsem pro větší přehlednost zpracovala souhrnnou tabulku charakteristik všech 

základních funkcí, která je uvedena v příloze č. 6a a 6b. Ve své podstatě jde o sjednocení 

přílohy č. 4, 5a a 5b, jejichţ obsah byl jiţ rozebrán výše. 

Nejvyšší vrstva podnikových funkcí je představována jedinou hlavní funkcí s váhou 

1, a to jsou Logistické služby HF1. Její charakteristiky byly zvoleny tak, ţe byly vybrány     

ze souhrnné tabulky základních funkcí (příloha č. 6a, 6b) charakteristiky mající hodnotu          

1 a výše, viz následující přehled: 

 

1.  Silné stránky: 

 znalost trhu (ZF14):  3, 

 profesionální přístup ke klientům (ZF14):  3, 

 dlouholetá zkušenost v oboru (ZF14):  2,25, 
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 bezpečnostní sluţba (OF112):  2, 

 ruční i mechanizovaná manipulace se zboţím (OF112):  1,5, 

 kvalitní vozový park (EF1211): 1, 

 přístup pro veškerou dopravu včetně TIR (OF112):  1, 

 stabilní základna klientů (EF1111):  1. 

 

2.  Slabé stránky: 

 zahlcení běţnou administrativou (ZF14): - 2,25, 

 netemperované skladové prostory (OF112): - 2, 

 marketingová strategie (ZF14): - 1,5, 

 skladování pouze paletovaného zboţí (OF112): - 1,5, 

 malá kapacita skladovacích prostor (OF112): - 1, 

 fluktuace zaměstnanců – řidičů (EF1111): - 1. 

 

3. Příležitosti: 

 certifikace v plném rozsahu podnikání (ZF14):  2,25, 

 cross-docking (OF112):  2, 

 delegování úkolů (ZF14):  1,5, 

 izolované systémové kontejnery pro uskladnění ADR (OF112):  1,5, 

 teleskopický manipulátor (OF112):  1, 

 pravidelná školení  a vzdělávání zaměstnanců (EF1212):  1. 

 

4.  Hrozby: 

 plně vybavená logistická centra (OF112): - 2, 

 skladovací prostory nejsou ve vlastnictví firmy (OF112): - 1,5, 

 poţadavek monitorování stran zákazníků (OF112): - 1, 

 zvýšená aktivita dalších dopravců v regionu (EF1111): - 1, 

 růst ceny ropy (EF1111, EF1112): - 1. 

 

 

Výše uvedený výčet charakteristik hlavní funkce je také obsahem přílohy č. 7.        

Tím získá rovněţ přehlednější, tabulkovou formu. Charakteristiky logistických sluţeb nebudu 

stejně jako u souhrnného výčtu projevů základních funkcí dále rozebírat. V následujících 

částech diagnostického procesu bude totiţ předmětem zkoumání funkce hlavní a funkce 
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základní, tudíţ další závěry budou vyplývat ze syntetické a synkretické fáze řešení. Tyto 

hladiny podnikových funkcí byly vybrány pro další kroky diagnostického procesu z hlediska 

jejich významnosti pro podnik. 

 

 

 

3.3 Syntetická a synkretická fáze řešení 

 

 Tato fáze diagnostického procesu představuje transformaci funkčně orientované 

pyramidální dekompozice funkcí, potenciálů do procesní podoby a zahrnuje několik dílčích 

kroků. Prvním z nich je výběr stěţejních potenciálů podniku pro funkci hlavní a základní 

funkce,  protoţe tyto dvě úrovně podnikových funkcí jsem si vybrala k nalezení vztahů mezi  

podstatnými charakteristikami a k tvorbě jejich sítí. Významné potenciály těchto funkcí byly 

vybrány z výčtu jejich projevů (příloha č. 6a, 6b, 7). Jedná se o následující výčet 

charakteristik:   

 

1.  Silné stránky: 

 znalost trhu (ZF14):  3, 

 profesionální přístup ke klientům (ZF14):  3, 

 dlouholetá zkušenost v oboru (ZF14):  2,25, 

 kvalitní vozový park (EF1211): 1, 

 přístup pro veškerou dopravu včetně TIR (OF112):  1, 

 stabilní základna klientů (EF1111):  1, 

 jazykové znalosti (ZF14):  0,75, 

 kvalifikovaní a školení pracovníci (EF1311, EF1312):  0,75. 

 

2.  Slabé stránky: 

 zahlcení běţnou administrativou (ZF14): - 2,25, 

 netemperované skladové prostory (OF112): - 2, 

 marketingová strategie (ZF14): - 1,5, 

 malá kapacita skladovacích prostor (OF112): - 1, 

 fluktuace zaměstnanců – řidičů (EF1111): - 1 

 neexistence webových stránek (EF1213): - 0,75, 

 nákladná údrţba vozového parku (EF1211): - 0,75, 
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 řízení času (EF1321, EF1322): - 0,75. 

 

3. Příležitosti: 

 certifikace v plném rozsahu podnikání (ZF14):  2,25, 

 cross-docking (OF112):  2, 

 delegování úkolů (ZF14):  1,5, 

 izolované systémové kontejnery pro uskladnění ADR (OF112):  1,5, 

 pravidelná školení  a vzdělávání zaměstnanců (EF1212):  1. 

 spediční činnost (EF1112):  0,75, 

 outsourcing činností (EF1213, EF1312): 0,75, 

 vstup na nové trhy (EF1111):  0,75. 

 

4.  Hrozby: 

 plně vybavená logistická centra (OF112): - 2, 

 skladovací prostory nejsou ve vlastnictví firmy (OF112): - 1,5, 

 zvýšená aktivita dalších dopravců v regionu (EF1111): - 1, 

 růst ceny ropy (EF1111, EF1112): - 1, 

 platební neschopnost zákazníků (EF1313): - 0,75, 

 sezónnost přeprav (EF1111): - 0,75, 

 legislativní opatření (ZF14): - 0,75. 

 

 Významné charakteristiky byly vybrány s ohledem na fungování podniku, moţnosti 

růstu a  jeho vývojových tendencí v horizontu příštích 3 - 5 let. Jsou rovněţ obsahem přílohy 

č. 8a, 8b. 

 

 Druhým krokem syntetické a synkretické fáze je vytvoření incidenční matice,       

která zachycuje vzájemný vliv a vztahy mezi jednotlivými podstatnými vnitřními i vnějšími 

potenciály. Tu je moţné vytvořit právě na základě předchozího výběru charakteristik, také viz 

příloha č.8a, 8b. Incidenční matice představuje vztahovou analýzu mezi potenciály 

v horizontální rovině nezávisle na jejich velikosti.  

V rámci této části totální diagnózy jsem se rozhodla zkoumat nejdříve vztahy 

silné/silné stránky, slabé/slabé stránky za účelem poznání účinků vnitřních charakteristik. 

Poté budou zkoumány vztahy slabé stránky/ohroţení, silné stránky/příleţitosti za účelem 

zjištění interakcí mezi vnitřními a vnějšími potenciály. 
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3.3.1 Vazby mezi silnými stránkami 

 

Nalezením vzájemných vazeb mezi silnými stránkami a jejich vymezením jsem 

vyjádřila jejich logické souvislosti, příčiny a důsledky. Jejich stanovení bylo provedeno         

na základě incidenční matice, viz příloha č. 9.  

První řádek + první sloupec matice tvoří významné stěţejní potenciály v podobě 

silných stránek, které jsou v ní uspořádány sestupně od největší po nejmenší bodové 

ohodnocení. Příčina je znázorněna symbolem šipky vedoucí zleva doprava a důsledek 

v podobě šipky v opačném směru. Pokud vazba mezi charakteristikami nebyla nalezena, je 

znázorněna pomocí kříţku. U stejných charakteristik vazba neexistuje, je znázorněna 

pomlčkou – tvoří diagonálu. V dolní části matice pod diagonálou jiţ nejsou vztahy 

znázorněny, šlo by pouze o převzetí vztahů z části matice nad diagonálou.
30

 

Vzájemné vazby se zobrazují nejenom tabulkově, pomocí incidenční matice, ale také 

v síťových diagramech, který sestrojím  právě na základě vztahové analýzy dle přílohy č. 9. 

Síťový diagram znázorňuje řetězce charakteristik – silných stránek, viz Obr. 3.3.1.1. 

 

Obr. 3.3.1.1 Síťový diagram pro silné stránky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování. 

 

                                                 
30

 Stejný postup a znázornění bude i v případě zkoumání vazeb jiných skupin potenciálů, pouze se změnou 

charakteristik v prvním řádku a v prvním sloupci. 

4 (1) 

3 (2,25) 

2 (3) 

8 (0,75) 

7 (0,75) 

6 (1) 

1 (3) 
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Na základě sestrojeného síťového diagramu jsem vypočítala linie potenciálu,         

které představují jednotlivé vazby (cesty) a ohodnotila jsem je jako součet bodového 

hodnocení potenciálů tvořící danou linii. 
31

  

Jejich výpočet je následující: 

 

1(3) + 2(3) + 6(1) =  7   7(0,75) + 2(3) + 6(1) = 4,75 

2(3) + 6(1) = 4    8(0,75) + 6(1) = 1,75 

3(2,25) + 6(1) = 3,25    8(0,75) + 2(3) + 6(1) = 4,75 

3(2,25) + 2(3) + 6(1) = 6,25   8(0,75) + 7(0,75) + 2(3) + 6(1) = 5,5  

3(2,25) + 1(3) + 2(3) + 6(1) =  9,25  8(0,75) + 4(1) + 2(3) + 6(1) = 5,75 

4(1) + 2(3) + 6(1) = 5    8(0,75) + 4(1) + 6(1) = 2,75 

4(1) + 6(1) = 2 

  

Ze síťového diagramu vyplývá nejdůleţitější cesta ve vazbě silná/silná stránka, a to ta, 

která má na základě výpočtu největší hodnotu součtu bodového hodnocení jednotlivých 

potenciálů.  

Konkrétně v případě silné/silné stránky se jedná o cestu:  

3(2,25) + 1(3) + 2(3) + 6(1) =  7.
32

 

 

Nejdůleţitějším důsledkem silných stránek na této cestě je profesionální přístup        

ke klientům především díky dobré znalosti trhu a dlouholeté zkušenosti v oboru. Právě 

profesionální přístup je jednou z příčin stabilní základny klientů. 

 

 

3.3.2 Vazby mezi slabými stránkami 

 

Stejně jako u předchozí kapitoly, musí být nejdříve provedena incidenční matice       

pro znázornění vazeb slabé/slabé stránky (příloha č. 10), na jejímţ základě bude sestrojen 

síťový diagram, viz Obr. 3.3.2.1.
33

 

 

 

                                                 
31

 Silným stránkám je přiřazeno číslo dle přílohy č. 9. V závorkách jsou jejich individuální bodová ohodnocení.  
32

 V síťovém grafu je nejdůleţitější vazba znázorněna červeně. 
33

 Slabým stránkám je přiřazeno číslo dle přílohy č. 10. V závorkách jsou jejich individuální bodová ohodnocení. 
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Obr. 3.3.2.1 Síťový diagram pro slabé stránky 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování. 

 

Jiţ z pohledu na Obr. 3.3.2.1 je patrné, ţe mezi slabými stránkami nebylo nalezeno 

tolik vazeb jako u silných stránek. Stanovení váhy potenciálů bude počítáno                            

v jejich absolutních hodnotách: 

 

4(1) + 2(2) = 3   8(0,75) + 3(1,5) + 6(0,75) = 3 

3(1,5) + 6(0,75) = 2,25  8(0,75) + 1(2,25) = 3 

 

Nejdůleţitější vazby bloku slabé/slabé stránky představují současně tři cesty s váhou 

potenciálu rovnající se číslu 3. 
34

 

Nejčastější příčinou slabých stránek je špatné řízení času, které má dopad na zahlcení 

top-managementu běţnou administrativou i na propracování marketingové strategie. 

 

 

3.3.3 Vazby mezi silnými stránkami a příležitostmi 

 

 V této části jiţ budou hledány vazby mezi vnitřními a vnějšími charakteristikami,    

tedy silné stránky/ohroţení. Aby mohly být vazby znázorněny graficky pomocí síťového 

diagramu, musela jsem nejdřív sestavit incidenční matici, viz příloha č. 11. Na jejím základě 

jsem sestrojila síťový diagram, viz Obr. 3.3.3.1. 

 

 

 

                                                 
34

 V síťovém grafu jsou  znázorněny červeně. 

4 (-1) 3 (-1,5) 

2 (-2) 

8 (-0,75) 

6 (-0,75) 1 (-2,25) 
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 Obr. 3.3.3.1 Síťový diagram pro silné stránky/příležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pramen: Vlastní zpracování. 

 

Výpočet linií potenciálu síťového grafu je následující: 

 

6si (1) + 6př (0,75) = 1,75   5př (1) + 2si (3) = 4 

3si (2,25) + 6př (0,75) = 3   5př (1) + 8si (0,75) + 1př (2,25) + 2si (3) = 7 

3si (2,25) + 8př (0,75) = 3   5př (1) + 8si (0,75) + 2př (2) = 3,75 

1si (3) + 6př (0,75) = 3,75   8si (0,75) + 2př (2) = 2,75 

1si (3) + 8př (0,75) = 3,75   8si (0,75) + 1př (2,25) + 2si (3) = 6 

7si (0,75) + 8př (0,75) = 1,5   1př (2,25) + 2si (3) = 5,25 

5př (1) + 7si (0,75) + 8př (0,75) = 2,25 5si (1) + 2př (2) = 3 

4si(1) + 1př (2,25) + 2si (3) = 6,25 

 

 Cestou s nejvyšší váhou je 5př (1) + 8si (0,75) + 1př (2,25) + 2si (3) = 7. V diagramu 

je opět vyznačena červeně. Za nejdůleţitější charakteristiky na této linii povaţuji příleţitost 

v podobě pravidelných školení a vzdělávání zaměstnanců. Lidské zdroje jsou totiţ klíčem 

k výkonnosti, úspěšnosti a konkurenceschopnosti. Zejména však kategorie malých a středních 

podniků rozvoj lidských zdrojů podceňují. Jedním z důvodů je rozsah vynaloţených zdrojů 

nutných na vzdělávání. Přestoţe si mnohé podniky uvědomují, ţe zaměstnanci jsou zdrojem 

6př (0,75) 

6si (1) 

3si 

(2,25) 

1si (3) 

8př 

(0,75) 7si 

(0,75) 

5př (1) 

8si (0,75) 

2si (3) 1př 

(2,25) 

4si (1) 

2př (2) 

5si (1) 
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konkurenční výhody, přístup k jejich rozvoji i rozvoji podniku samotného je spíše 

nesystémový a krátkodobě orientovaný.  

 Druhou nezanedbatelnou příleţitostí podniku je moţnost certifikace systému řízení 

jakosti. V současné době jde jiţ o standardní poţadavek na trhu. Jde mimo jiné o systém 

podporující zvyšování výkonnosti podniku a nástroj posilování konkurenceschopnosti. 

Důsledkem certifikace by byl mimo jiné i profesionální přístup ke klientům. 

 

 

3.3.4 Vazby mezi slabými stránkami a ohroženími 

 

 I v případě vztahové analýzy mezi slabými stránkami a ohroţeními je nutné nejprve 

sestavit incidenční matici, viz příloha č. 12.  

 Na jejím základě jsem sestrojila síťový diagram, viz následující Obr. 3.3.4.1. 

 

 Obr. 3.3.4.1 Síťový diagram pro slabé stránky/ohrožení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování. 

 

 

Výpočet linií potenciálu síťového grafu v absolutních hodnotách je následující: 

 

1oh (2) + 2sl (2) = 4     4oh (1) + 5sl (1) = 2 

2oh (1,5) + 2sl (2) = 3,5    4oh (1) + 6sl (0,75) = 1,75 

2oh (1,5) + 4sl (1) + 1oh (2) + 2sl (2) = 6,5  4oh (1) + 3sl (1,5) = 2,25 

 

4sl 

 (-1) 

2sl 

(-2) 

2oh 

 (-1,5) 

1oh  

(-2) 

4oh 

 (-1) 

3sl 

 (-1,5) 

6sl 

 (-0,75) 

5sl 

 (-1) 
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Jako nejdůleţitější cesta se jeví na základě výpočtu 2oh (1,5) + 4sl (1) + 1oh (2) + 2sl 

(2) = 6,5. V diagramu je znázorněna červeně.  

S ohledem na sluţbu Skladování jsou největším ohroţením plně vybavená logistická 

centra, protoţe firma nemá skladovací prostory, kde by mohlo být zboţí temperováno a navíc 

tyto prostory nemají dostatečnou kapacitu. Autodoprava si je toho vědoma a jiţ vypracovává 

investiční záměr na odkoupení nového areálu s moţností vybudování potřebného zázemí     

pro provozování logistických sluţeb.  

 

 

3.3.5 Komplexní vztahová analýza potenciálů podniku 

 

 V této části práce provedu podrobnější vztahovou analýzu potenciálů. Pokusím se najít 

logické souvislosti mezi silnými, slabými stránkami, příleţitostmi a ohroţeními navzájem. Na 

základě této fáze řešení určím kritické rozvojové a kritické obranné linie. 

 Prvním krokem je opět vytvoření incidenční matice, která zobrazuje vztahy mezi 

jednotlivými charakteristikami. V této matici jsou slovně vypsány jednotlivé charakteristiky 

spolu s jejich označením, které bude pouţíváno i v síťovém diagramu. Incidenční matice je 

obsahem přílohy č. 13.  

  

 Dalším krokem je sestrojení síťového diagramu, jehoţ základem je opět incidenční 

matice. Protoţe jde o sloţitější komplex vzájemných vztahů, je síťový diagram tentokrát 

obsahem přílohy č. 14. 

 Nyní budou vypočítány jednotlivé cesty vazeb mezi charakteristikami v jejich 

relativních hodnotách, aby mohly být stanoveny obranné a rozvojové linie.  

 

Výpočet linií potenciálu: 

 

 
1si(3) + 8př(0,75) = 3,75 

1si(3) + 6př(0,75) = 3,75 
6sl(-0,75) + 8př(0,75) = 0 

6si(1) + 6př(0,75) = 1,75 

6si(1) + 4oh(-1) + 5sl(-1) = -1 

6si(1) + 4oh(-1) + 3sl(-1,5) + 5oh(-0,75) = -2,25 

6si(1) + 4oh(-1) + 6sl(-0,75) + 8př(0,75) = 0 

6si(1) + 1oh(-2) + 2sl(-2) + 4př(1,5) =  -1,5 

6si(1) + 1oh(-2) + 2sl(-2) + 2př(2) = -1 

6si(1) + 1oh(-2) + 2sl(-2) + 6př(0,75) = -2,25 

 

4oh(-1) + 5sl(-1) = -2 

4oh(-1) + 3sl(-1,5) = -2,5 

4oh(-1) + 6sl(-0,75) + 8př(0,75) = -1 

3si(2,25) + 4oh(-1) + 5sl(-1) = 0,25 

3si(2,25) + 4oh(-1) + 3sl(-1,5) + 5oh(-0,75) = -1 

3si(2,25) + 4oh(-1) + 6sl(-0,75) + 8př(0,75) = 1,25 

3si(2,25) + 6př(0,75) = 3 

3si(2,25) + 8př(0,75) = 3 

2oh(-1,5) + 4sl(-1) + 6př(0,75) = -1,75 
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2oh(-1,5) + 4sl(-1) + 4př(1,5) = -1 

2oh(-1,5) + 4sl(-1) + 1oh(-2) + 2sl(-2) = -6,5 

2oh(-1,5) + 4sl(-1) + 2př(2) = -0,5 

2oh(-1,5) + 2sl(-2) + 6př(0,75) = -2,75 

2oh(-1,5) + 2sl(-2) + 4př(1,5) = -2 

2oh(-1,5) + 2sl(-2) + 2př(2) = -1,5 

1oh(-2) + 2sl(-2) + 4př(1,5) = -2,5 

1oh(-2) + 2sl(-2) + 6př(0,75) = -3,25 

1oh(-2) + 2sl(-2) + 2př(2) = -2 

2sl(-2) + 6př(0,75) = -1,25 

2sl(-2) + 4př(1,5) = -0,5 

2sl(-2) + 2př(2) = 0 

4sl(-1) + 6př(0,75) = -0,25 

4sl(-1) + 4př(1,5) = 0,5 

4sl(-1) + 1oh(-2) = -3 

7si(0,75) + 8př(0,75) = 1,5 

5př(1) + 7si(0,75) = 1,75 

5př(1) + 3sl(-1,5) + 5oh(-0,75) = -1,25 

5př(1) + 2si(3) = 4 

5př(1) + 8si(0,75) + 2př(2) = 3,75 

5př(1) + 8si(0,75) + 1př(2,25) + 2si(3) = 7 

5př(1) + 8si(0,75) + 1př(2,25) + 1sl(-2,25) + 

3př(1,5) = 3,25 

5př(1) + 8si(0,75) + 1př(2,25) + 1sl(-2,25) + 

7př(0,75) = 2,5 

5si(1) + 2př(2) = 3 

8si(0,75) + 2př(2) = 2,75 

8si(0,75) + 1př(2,25) + 2si(3) = 6 

8si(0,75) + 1př(2,25) + 1sl(-2,25) + 3př(1,5) = 

2,25 

8si(0,75) + 1př(2,25) + 1sl(-2,25) + 7př(0,75) = 

1,5 

1př(2,25) + 2si(3) = 5,25 

1př(2,25) + 1sl(-2,25) + 3př(1,5) = 1,5 

1př(2,25) + 1sl(-2,25) + 7př(0,75) = 0,75 

4si(1) + 1př(2,25) = 3,25 

1sl(-2,25) + 3př(1,5) = -0,75 

1sl(-2,25) + 7př(0,75) = -1,5 

8sl(-0,75) + 3př(1,5) = 0,75 

8sl(-0,75) + 7př(0,75) = 0 

 

 

 

Dle předchozího výpočtu stanovím kritické obranné a rozvojové linie. V rozvojových 

směrech převládají silné stránky a příleţitosti, jedná se tedy o linii s největší relativní 

hodnotou. Naopak v obranných směrech převládají slabé stránky a ohroţení, tudíţ bude 

vybrána linie s nejniţší relativní hodnotou.  

 

Rozvojová linie: 

 5př(1) + 8si(0,75) + 1př(2,25) + 2si(3) = 7. 

 

Kritická obranná linie: 

 2oh(-1,5) + 4sl(-1) + 1oh(-2) + 2sl(-2) = -6,5. 

 

 

Rozvojová linie je znázorněna ve výpočtech i v síťovém diagramu (příloha č.14) 

modře, kritická obranná linie červeně.  

Hodnocení, návrhy a doporučení týkající se těchto dvou řetězců budu rozebírat 

v následující kapitole. 
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4. Vyhodnocení analýzy, návrhy a doporučení 

 

 V analytické fázi řešení diagnostického procesu byla provedena analýza podnikových 

potenciálů. Pro jednotlivé funkce byly stanoveny charakteristiky a vybrány ty projevy,      

které jsou pro podnik stěţejní. Z pohledu vnitřních potenciálů, tedy silných a slabých stránek, 

jsem vybrala následující pro podnik důleţité charakteristiky: 

 

Silné stránky: 

 znalost trhu, 

 profesionální přístup ke klientům, 

 dlouholetá zkušenost v oboru, 

 kvalitní vozový park, 

 stabilní základna klientů, 

 jazykové znalosti, 

 kvalifikovaní a školení pracovníci. 

 

Slabé stránky: 

 zahlcení běţnou administrativou, 

 marketingová strategie, 

 malá kapacita skladovacích prostor, 

 fluktuace zaměstnanců – řidičů, 

 nákladná údrţba vozového parku, 

 řízení času. 

 

Vnitřní faktory jsou takové aspekty činností podniku, které je schopen sám ovlivňovat. 

To, co podnik dělá lépe neţ jiné subjekty na trhu, jsou právě jeho silné stránky. Díky silným 

stránkám dosahuje podnik lepších výsledků neţ konkurence a má úspěch v oblastech, kde jiní 

neuspěli. Analýza silných stránek můţe mít rovněţ význam při formulaci specifických 

předností, kterými se podnik odlišuje od konkurenčních podniků, a které mu zajišťují jeho 

konkurenceschopnost. Opakem silných stránek jsou slabé stránky. Poznání vlastního 

vnitřního potenciálu je pro podnik nezbytné také z pohledu tvorby strategie. Řada 

významných vnitřních charakteristik byla jiţ popsána v kapitole 3.2.2 Analýza potenciálu 

funkcí.  
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Významnými a důleţitými charakteristikami z pohledu vnějšího prostředí podniku 

jsou: 

 

Příležitosti: 

 certifikace v plném rozsahu podnikání, 

 cross-docking, 

 delegování úkolů, 

 izolované systémové kontejnery pro uskladnění, 

 pravidelná školení  a vzdělávání zaměstnanců, 

 spediční činnost, 

 outsourcing činností, 

 vstup na nové trhy. 

 

Hrozby: 

 plně vybavená logistická centra, 

 skladovací prostory nejsou ve vlastnictví firmy, 

 zvýšená aktivita dalších dopravců v regionu, 

 růst ceny ropy, 

 platební neschopnost zákazníků, 

 sezónnost přeprav, 

 legislativní opatření. 

 

Podnik musí usilovat o to, aby nejenom poznal své silné a slabé stránky,                    

ale také formuloval jeho příleţitosti a ohroţení vyplývající z vnějšího prostředí. Příleţitosti      

a hrozby můţe stanovit na základě analýzy okolí, která bude zahrnovat zejména analýzu trhu, 

konkurence,  regionu, ale i ekonomického a právního systému. Formulaci vnějšího potenciálu 

musí věnovat stejně velkou pozornost. I v případě vnějších charakteristik byly významné 

projevy popsány v rámci kapitoly 3.2.2 Analýza potenciálu funkcí. 

 

Výsledky provedeného diagnostického procesu by měly poskytnout dostatek informací 

pro posouzení celkové situace podniku. Jestliţe má být stanovení diagnózy komplexní,          

je nutné nahlíţet na objekt jako na systém s jeho vnitřními i vnějšími vazbami. Ve své 

podstatě tak existuje řada faktorů, které ovlivňují úspěch podniku. U kategorie MSP jde          
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o osobnost podnikatele (majitele), podnikové činnosti, management a prostředí, ve kterém se 

podnikání odehrává.   

 

Na základě vztahové analýzy provedené v předchozí kapitole jsem určila základní 

směry podniku, a to kritickou obrannou a rozvojovou linii.  

 Z pozice rozvojových směrů, kde převládají silné stránky a příleţitostí, se jeví jako 

nejvýznamnější pro podnik řetězec potenciálů 5př(1) + 8si(0,75) + 1př(2,25) + 2si(3) = 7. 

Pokusím se navrhnout pro podnik doporučení, která maximálně vyuţijí silné stránky               

a příleţitosti pro jeho další rozvoj i posílení konkurenceschopnosti.  

  

Rozvojovou linii tvoří: 

 profesionální přístup ke klientům (silná stránka), 

 kvalifikovaní a školení pracovníci (silná stránka), 

 certifikace v plném rozsahu podnikání (příleţitost), 

 pravidelná školení a vzdělávání zaměstnanců (příleţitost). 

 

Příčinou rozvojové linie je příleţitost č. 5 – Pravidelná školení a vzdělávání 

zaměstnanců. Díky této příleţitosti je moţné posilovat silnou stránku č. 8 – Kvalifikovaní      

a školení pracovníci, na jejímţ základě lze vyuţít příleţitost č. 1 – Certifikace v plném 

rozsahu  podnikání. Tímto si podnik zajistí svou silnou stránku č. 2 – Profesionální přístup      

ke klientům. 

 

Profesionální přístup ke klientům 

 

Profesionální přístup ke klientům je jednou z nejsilnějších stránek firmy T.O.M.P. Ing. 

Jaromír Procházka. Uţ od počátku jejího působení bylo cílem poskytovat zákazníkům kvalitní 

a profesionální sluţby. Individuální přístup, korektní jednání, odbornost, vstřícnost            

nebo důslednost jsou pilíře, na kterých stojí přístup k zákazníkům.  

Segment zákazníků jde ruku v ruce s marketingovou strategií. Aby mohla firma 

přistupovat ke svým klientům profesionálně, musí znát okruh svých stávajících                        

i potenciálních zákazníků a musí rozumět jejich poţadavkům. Při uspokojování potřeb 

zákazníků nestačí tyto potřeby pouze plnit, ale také předčít očekávání klientů. Chce-li firma 

udrţet svou stávající konkurenceschopnost, musí se zaměřit na systematicky prováděný 

marketing, který poskytne informace o zainteresovaných stranách. 
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Návrhy a doporučení pro posílení této silné stránky jsou následující: 

 

 provádět důslednou analýzu zákazníků a věnovat náležitou pozornost jejich potřebám, 

 implementace firemní strategie v souladu s požadavky a prioritami zákazníků, 

 orientovat se na zajišťování uceleného portfolia služeb v oblasti přepravy. 

 

 

Kvalifikovaní a školení pracovníci, Pravidelná školení a vzdělávání zaměstnanců 

 

Malé a střední podniky většinou nemají dostatek financí na rozvoj svých lidských 

zdrojů. Úspěšnost podniku do velké míry závisí na uvědomění si, jakou hodnotu a význam 

představují zaměstnanci podniku. Právě systematický přístup k lidským zdrojům ovlivňuje 

výkonnost podniku, produktivitu, ale i konkurenceschopnost. V případě vzdělávání a školení 

zaměstnanců by se mělo jednat o opakující se cyklus. Kvalifikovaní zaměstnanci se rovnají 

stabilnímu rozvoji podniku.  

 

Návrhy a doporučení jsou následující: 

 

 provést analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců na všech úrovních, 

 zvýšení jazykových znalostí dispečerů pro realizaci zahraničních přeprav, 

 stanovit požadovanou úroveň kompetencí jednotlivých pracovních pozic, 

 zvážit možnosti získání dotací ke zvýšení kvalifikační úrovně zaměstnanců v rámci 

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Certifikace v plném rozsahu podnikání 

 

Výhody získání certifikátu systému managementu jakosti jsou neoddiskutovatelné. Jde 

o velice silný nástroj podpory poskytovaných sluţeb, který umoţní podniku odlišení              

od konkurence a bude značkou kvalitních sluţeb. Uţitek přináší zejména při identifikaci 

procesů rozhodujících pro podnik, stanovení budoucích faktorů úspěšnosti, motivaci 

zaměstnanců. Certifikaci ISO je moţné chápat jako strategický nástroj a zvýšení prestiţe 

podniku.  
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Návrhy a doporučení jsou následující: 

 

 zvážit přínosy a výhody zavedení systému řízení jakosti, popřípadě zavést certifikát 

systému managementu. 

 

 

Nejvýznamnější  kritickou obrannou linii pro podnik je řetězec potenciálů 2oh(-1,5) + 

4sl(-1) + 1oh(-2) + 2sl(-2) =  -6,5. 

 

Obrannou linii tvoří: 

 skladovací prostory nejsou ve vlastnictví firmy (ohroţení), 

 malá kapacita skladovací prostor (slabá stránka), 

 plně vybavená logistická centra (ohroţení), 

 netemperované skladové prostory (slabá stránka). 

 

Příčinou této obranné linie je ohroţení č. 2 – Skladovací prostory nejsou ve vlastnictví 

firmy. Dané ohroţení podněcuje slabou stránku č. 4 – Malá kapacita skladovacích prostor, 

která je faktorem posílení ohroţení pro autodopravu v podobě 1oh – Plně vybavená logistická 

centra. Toto vnější ohroţení ovlivňuje slabou stránku č. 2 – Netemperované skladové 

prostory. 

Ohroţení v podobě skladovacích prostor, které nejsou ve vlastnictví T.O.M.P. a slabá 

stránka malá kapacita skladovacích prostor spolu s netemperovanými skladovými prostorami 

se týkají především produktivní funkce Skladování. Přestoţe je funkcí druhotnou, neboť se 

firma věnuje zejména přepravní činnosti, dle výsledků analýz vyplývá její důleţitost.  

Autodoprava T.O.M.P. Ing. Jaromír Procházka vţdy sídlila v pronajatých areálech, 

které doposud zcela postačovaly logistickým potřebám, přestoţe skladovací prostory neměly 

zcela vyhovující kapacitu. V posledních dvou letech však došlo k obnově a rozšíření 

vozového parku, takţe je nutné najít vhodnější zázemí pro provozování činnosti.  Firma má 

jiţ vypracovaný investiční záměr s cílem odkoupení pozemků a následného vybudování svého 

areálu. Zvážit možnost investování do nového areálu, který by vyhovoval plně požadavkům     

a potřebám autodopravy je i mým návrhem a doporučením. 
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Plně vybavená logistická centra 

 

Po vstupu České republiky do EU vzrostla přepravní náročnost i poţadavky                

na mobilitu zboţí. Vlivem nárůstu exportu a příchodu nových zahraničních investorů došlo 

k růstu konkurenceschopných firem v oblasti logistických sluţeb. Současná velká logistická 

centra představují optimální řešení pro skladování a distribuci vyuţívající nejen dopravu 

silniční, ale také kombinaci jiných doprav, především ţelezniční. Také koncentrují široké 

portfolio sluţeb spojených s logistickými činnostmi. V logistických centrech většinou 

spolupracují podnikatelské subjekty různých zaměření. Kooperace jim přináší synergické 

efekty.  

  

Návrhy a doporučení jsou následující: 

 

 posouzení významnosti vlivů na podnik, 

 sestavení a simulace výhledu dalšího vývoje, 

 aktualizace podnikové strategie,  

 inovativnost služeb. 

 

Chce-li být podnik úspěšný ve svém rozvoji a chce-li se udrţet na konkurenčním trhu, 

musí zapojit do tohoto organizovaného úsilí všechny své zaměstnance.  

 

 Ze síťového diagramu významných podnikových charakteristik (příloha č. 14) plynou 

i jiné závěry, a to v podobě stanovení důleţitých výchozích, koncových a uzlových potenciálů.  

 Výchozí potenciály jsou v diagramu znázorněny fialovou barvou. Určila jsem tři 

„startovací“ potenciály.  Příleţitost č. 5 – Pravidelná školení a vzdělávání zaměstnanců je 

rovněţ součástí rozvojové linie, jejíţ je hlavní příčinou a má vliv a spojitost i na řadu dalších 

potenciálů. Druhým výchozím potenciálem je silná stránka č. 6 – Stabilní základna klientů, 

která má vazbu na kritickou obrannou linii, přesněji řečeno na ohroţení č. 1 - Plně vybavená 

logistická centra. Díky stabilním zákazníkům můţe oslabit vliv silných konkurujících 

logistických center. Třetím výchozím potenciálem je stanovena silná stránka č. 3 – Dlouholetá 

zkušenost v oboru, který není součástí ţádného důleţitého řetězce, ale je příčinou několika 

charakteristik podniku.  

 Uzlové potenciály jsou v síťovém diagramu znázorněny zelenou barvou. Stanovila 

jsem opět tři potenciály, které stojí za povšimnutí. První důleţitou „křiţovatkou“ je ohroţení 
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č. 4 – Zvýšená aktivita dalších dopravců v regionu. Tento potenciál není součástí kritické 

obranné ani rozvojové linie. Zbývající dva uzlové potenciály jsou však součástí kritické 

obranné linie. Jedná se o slabou stránku č. 2 – Netemperované skladové prostory a slabou 

stránku č. 4 – Malá kapacita skladovacích prostor.  

Koncové potenciály jsou znázorněny v diagramu barvou ţlutou. Jedním z nich je 

příleţitost č. 8 – Vstup na nové trhy, který však stojí úplně mimo řetězce. Je to důsledek 

několika vnitřních potenciálů, především silné stránky č. 1 – Znalost trhu a silné stránky č. 7 – 

Jazykové znalosti. Tyto dvě silné stránky podporují moţnost dané příleţitosti. Dalším 

koncovým potenciálem je příleţitost č. 6 – Spediční činnost. Přestoţe není přímou součástí 

ţádného důleţitého řetězce, má vazbu na kritickou obrannou linii prostřednictvím slabé 

stránky č. 2 – Netemperované skladové prostory. Posledním koncovým potenciálem je 

příleţitost č. 2 – Cross-docking, který má vazbu jak na kritickou obrannou, tak na rozvojovou 

linii. Je důsledkem silné stránky č. 8 – Kvalifikovaní a školení pracovníci. Firma můţe vyuţít 

stávajících znalostí svých zaměstnanců, aby mohla rozvíjet svou činnost prostřednictvím 

specializovaného systému skladování cross-docking. V závislosti na kritickou obrannou linii 

má vazbu na slabou stránku č. 2 – Netemperované skladové prostory. Cross – docking je totiţ 

procesem řízení skladu, kdy není nutné uskladňování zboţí, protoţe jsou zásilky ihned 

rozdruţovány dle koncových zákazníků. Zejména pro zboţí podléhající teplotním reţimům je 

tento systém řízení skladů významný. 

 

Pro řízení změn v praxi zakládajících se na provedené diagnóze podnikatelského 

potenciálu plynou závěry dle autora Kopčaje (1999, str.30): 

 

1. Péče o růst podnikového potenciálu je prvořadou povinností managementu. 

2. Mnoţství energie – peněz, které podnik získá ze svého prostředí, je úměrné jeho 

stupni komplexnosti. Podniky, lidé, organizace či státy nesoutěţí svými produkty, 

ale svými potenciály. Potenciál je schopen vyprodukovat cokoliv, aby se prosadil, 

kdeţto produkt v čase stárne. 

3. Při rozvoji podniku je dominantní rozvoj lidského potenciálu před produktem, 

neboť produkt je výsledkem potenciálu.
35

 

 

                                                 
35

 KOPČAJ, A. Řízení proudu změn. Ostrava: KOPČAJ-SILMA, 1999. 298 s. ISBN 80-902358-1-6. 
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Úspěšnost podniku závisí na jeho potenciálu a na schopnosti vyuţívat potenciál svého 

prostředí. To zahrnuje neustálé sledování změn vnějšího potenciálu a transformaci na svůj 

vlastní potenciál.  

 

Autodoprava T.O.M.P. Ing. Jaromír Procházka disponuje několika silnými projevy 

potenciálu, ale její slabé stránky a moţná ohroţení nelze rovněţ přehlíţet.  

Na základě všech předchozích provedených kroků, analýz, šetření a studií navrhuji 

ponechat stávající organizační strukturu a doporučuji vymezit dvě činnosti, které by měly být 

zajištěny externě – elementární funkce Správa IT a Účetnictví.  Jedná se o podpůrné činnosti, 

u nichţ prostřednictvím outsourcingu sníţí firma své náklady. Přestoţe panuje mezi podniky 

obava ze zvýšených nákladů a úniku informací, výhody vyčlenění některých činností jistě 

přesvědčí podnikový management o tom, ţe toto je efektivní krok. 

Přes všechny slabé stránky a problémy podniku jsem přesvědčena, ţe T.O.M.P.          

Ing. Jaromír Procházka se svou rozvíjející činností jeví v následujících letech jako 

perspektivní a dynamická firma. 
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5. Závěr 

 

V diplomové práci jsem se věnovala diagnóze podnikatelského potenciálu 

autodopravní firmy T.O.M.P. Ing. Jaromír Procházka jako nedílné součásti posouzení 

konkurenceschopnosti. Cíle, které jsem si v úvodu diplomové práce vytýčila, byly splněny. 

Teoretická část je zaměřena na  teoreticko-metodologiská východiska diagnózy 

podnikatelského potenciálu. Základem je pojetí podnikatelství jako relativně uzavřeného 

systému se základními pojmy, kdy dva z nich – podnikání a podnik jsou v diplomové práci 

popsány. V rámci kapitoly je rovněţ rozvedena typologie podniků.  

Dále navazuje část věnovaná určité kategorii podniků – malým a středním firmám.     

Je zde uvedena jejich charakteristika, rozebráno postavení MSP v dopravě i stav MSP  

v rámci Moravskoslezského kraje.  

Další blok teoretické části je věnován vymezení podnikatelského potenciálu a jedné 

z jeho podob, konkurenceschopnosti. Na tuto kapitolu navazuje význam podnikové 

diagnostiky. Okruh diagnostikování podniku je doplněn o některé metody a metodické 

přístupy při samotné tvorbě diagnózy podniku.  

Poslední kapitola teoretické části je věnovaná teoretickým základům diagnostického 

přístupu GM-TREND, která byla pouţita v praktické části. 

První kapitola praktické části se zaměřuje na vymezení objektu diagnostického 

procesu – podniku T.O.M.P. Ing. Jaromír Procházka i s ohledem na model 

konkurenceschopnosti IDINMOS. V rámci charakteristiky podniku je rozebrána jeho 

organizační struktura, protoţe z té vycházím v prvním kroku analytické fáze řešení, kterou je 

pyramidální dekompozice funkcí. Na jejím základě byla provedena analýza a hodnocení 

potenciálů podniku, vnějších i vnitřních, a to pro všechny úrovně podnikových funkcí,         

od funkcí elementárních aţ po funkci hlavní.  

Na základě analytické fáze byla provedena syntetická a synkretická fáze řešení. 

Zahrnovala vztahovou analýzu jednotlivých bloků významných potenciálů - sestavení 

incidenčních matic, na jejichţ podkladě byly sestrojeny síťové diagramy, které graficky 

znázorňují  vzájemné vazby mezi charakteristikami.  

Ze síťového diagramu pro silné, slabé stránky, hrozby a příleţitosti vyplynuly důleţité 

řetězce potenciálů – kritická obranná a rozvojová linie. V rámci těchto linií byly v poslední 

části diplomové práce navrţena opatření podniku, která pro něj mají být vodítkem, kudy se 

ubírat.  
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