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1  Úvod 

 

V dnešním trţním prostředí je konkurence mezi podniky úplně běţná. Kaţdý podnik se 

snaţí být lepší neţ jeho konkurenti a nabízet nebo poskytovat „něco navíc.“ Výhodu oproti 

svému konkurentovi nezíská jen výrobou kvalitních produktů či poskytováním kvalitních 

sluţeb, ale důleţitá je také jejich propagace a prodej. To vše ovlivňuje velmi rychle se měnící 

prostředí a vliv globalizace. 

 

Globalizace je trend, ke kterému dochází především v posledních třiceti letech a má 

rozsáhlé společenské důsledky, mezi které patří umocňování nerovnoměrného sociálního a 

ekonomického rozvoje, kdy firmy, jednotlivci a jejich prostřednictvím i lokality, města a státy 

mají rozdílnou sílu a schopnosti aktivně se zapojit do globalizace. Dalším významným 

dopadem je informační revoluce.  

 

Téma bakalářské práce „Hodnocení konkurenceschopnosti určitého podniku“ bylo 

zvoleno, protoţe pojem konkurence je skloňován na kaţdém trhu a podniky se s ní setkávají 

kaţdý den. Cílem bakalářské práce je pomocí vybraných metod zanalyzovat 

konkurenceschopnost malého podniku Daně – mzdy Přerov s.r.o., který se zabývá účetním a 

daňovým poradenstvím, najít jeho konkurenční výhody pomocí výsledků analýz, identifikovat 

jeho slabé a silné stránky, příleţitosti a ohroţení. Dále zvolit řešení k omezení slabých stránek 

a hrozeb podniku a navrhnout vhodná doporučení k upevnění a posilnění pozice této 

společnosti na trhu. Byl vybrán malý podnik, protoţe právě malé podniky jsou konkurencí na 

trhu nejvíce ohroţené. 

 

Analyzovaná společnost Daně – mzdy Přerov s.r.o. poskytuje účetní a daňové 

poradenství. To je hlavní důvod pro sledování změn zákonů, návštěv školení a aktualizací 

svých znalostí, aby se podnik udrţel na trhu co nejdéle. Do této oblasti podnikání stále 

vstupují nové firmy, které se snaţí v tomto odvětví uspět, a proto je potřeba zvyšování 

konkurenceschopnosti o to naléhavější. 
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Práce bude rozdělena na dvě hlavní části. První teoreticko–metodická část popisuje 

základní pojmy, pouţité analýzy a metody, které budou vyuţity v druhé, tedy analytické, části 

práce. Dále bude popsána společnost Daně – mzdy Přerov s.r.o. a poté bude následovat část 

analytická, kde budou provedeny jednotlivé analýzy, z nichţ vyplynou určité závěry potřebné 

k nalezení vhodných opatření a návrhů řešení. 
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2 Teoreticko–metodická část 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Mezi základní pojmy tohoto tématu, od kterých se vše odvíjí patří: konkurence, 

konkurenční schopnost, potenciál a konkurenční výhoda. 

 

Konkurence je definována jako hospodářská soutěţ. Je to proces, ve kterém se střetávají 

různé zájmy různých subjektů trhu. Základním předpokladem dokonalé konkurence jsou 

naprosto rovné podmínky pro její účastníky. 4  

 

Také to znamená výsledek aktivity podniku. Kromě ekonomického hlediska pojmu 

konkurence, které je stěţejní, musíme brát i hledisko sociální, kulturní, estetické, politické 

atd. Pod pojmem konkurence si můţeme představit vztah dvou a více subjektů, kteří mezi 

sebou soupeří. Aby mohli vstoupit konkurenti do tohoto vztahu musí splňovat minimálně tyto 

dvě podmínky. Musí: 

o být konkurenční – umět volně nakládat s konkurenčním potenciálem  

o a mít konkurenční zájem – musí mít zájem vstoupit mezi konkurenci. 6   

 

Konkurenty můţeme chápat jako prvky mnoţiny konkurence, které vytváří v daném 

čase a v dané oblasti konkurenční prostředí.  Tyto prvky působí na konkurenci tak, aby 

rychlým, úspěšným, rozhodným a efektivním způsobem získali rozhodující vliv a roli 

v konkurenčním prostředí oproti všem dalším členům konkurence. 1   

 

Konkurenční prostředí představuje časový řez prostorem naší planety, kde na sebe 

vzájemně působí dva ţivé objekty nebo subjekty (konkurenti), které se snaţí v daném čase a 

prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají stejné nebo podobné cíle a pouţívají 

stejných nebo podobných metod k jejich dosaţení.  

V ekonomickém pojetí konkurenční prostředí vytváří umělé mantinely hřiště, kde v čase 

a prostoru s maximální vytrvalostí soutěţí a bojují podnikatelské subjekty o dosaţení co 

nejvyšší efektivnosti a úspěšnosti při realizaci ekonomických, obchodních a jiných operací, 

směřujících k dosaţení zisku (ČICHOVSKÝ, 1997) a uspokojení z podnikatelských či jiných 
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aktivit. Konkurenční prostředí však zastává i roli soudce a diferencuje vítěze i úspěšné a 

efektivní subjekty od poraţených, méně úspěšných a neefektivních subjektů. 

Z marketingového pohledu je konkurenční prostředí místem, kde se střetává potřeba 

prostředí jako pocit nedostatku spojený s touhou po uspokojení. Úspěšnost a efektivnost 

uspokojení poptávky je závislá u prodávajícího i kupujícího na konkurenčních výhodách 

nabízených produktů či sluţeb. 1   

 

Konkurenceschopnost je vlastnost konkurenta pozitivního charakteru. Můţeme tento 

pojem také vysvětlit jako výsledek působení konkurenčních sil konkurentů v konkurenčním 

prostředí. 1  

 

Konkurenceschopnost je součástí podnikatelského potencionálu. Musí se tedy 

vyznačovat: 

o všeobecnými charakteristikami – chápeme to jako rozdíl mezi tím, co na trhu je a 

tím, co můţe být např. poznáním nebo musí být legislativou. Je to tedy moţná 

změna, která vyvolá odpor, příleţitost k posilnění původního potenciálu nebo vznik 

nového potenciálu podniku, 

o speciální charakteristikou – to je dáno existencí externího známého potencionálu, 

který omezuje moţnosti podniku nebo poskytuje příleţitost k umocnění potenciálu 

podniku. Znamená to, ţe existuje známý konkurent firmy na straně nabídky 

(dodavatelé) nebo na straně potřeby (spotřebitelé). 1   

 

V prostředí mikroekonomie je konkurenceschopnost vysvětlena jako podíl na domácím 

trhu a na vnějším trhu. 6   

 

Konkurenční výhoda je na trzích, kde existuje konkurence a je jádrem výkonnosti 

podniku. Můţe ji získat poskytováním zvláštních výhod, které  více neţ vynahradí vyšší cenu 

nebo má podobu niţších cen neţ mají konkurenti za rovnocenné výrobky nebo sluţby. Z toho 

plyne, ţe konkurenční výhoda je hodnota, kterou je podnik schopen vytvořit pro své 

zákazníky a dělí se na dva základní typy: vůdčí postavení v nízkých nákladech a diferenciace.  

Konkurenční výhodu v jednom odvětví můţe posílit vzájemný vztah s obchodními 

jednotkami společností konkurujících si v příbuzných odvětvích. Diverzifikovaná společnost 
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můţe vytvořit hodnotu pokud existují tyto vzájemné vztahy mezi obchodními jednotkami. 

Jsou hlavním prostředkem opory pro společnou celopodnikovou strategii.  7   

 

2.2 Malé a střední podnikání 

 

„Podnikání – proces vytváření čehosi jiného, čemuţ náleţí hodnota prostřednictvím 

vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychologických     

a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněţního a osobního 

uspokojení.“ (HISRICH, 1996)  

Pojem „podnikatel“ má mnoho definic. Jednou z nich je tato: podnikatel je iniciátor       

a nositel podnikání. Investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá odpovědnost, nese 

riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení. 8  

 

Malé a střední podniky jsou nedílnou součástí ekonomiky. V ČR se sektor malých         

a středních podniků podílí na celkové počtu podniků 99,8 %, 35 % na tvorbě hrubého 

domácího produktu, 52 % na výkonech, 61 % zabezpečuje zaměstnanost v podnikatelské 

sféře, podíl na dovozu je 48 % a na vývozu je 36 %. Tyto údaje se mohou v různých 

odvětvích částečně lišit. 8   

 

Malé a střední podnikání můţeme třídit dle několika typologií: 8  

1) dle statistického pojetí – to představuje českou statistiku harmonizovanou s 

kvantitativní typologií podnikání Eurostatu (statistický úřad EU) a podniky dělí podle 

počtu zaměstnanců do tří skupin:  

o malé podniky do 20 zaměstnanců, 

o střední podniky do 100 zaměstnanců, 

o velké podniky s počtem zaměstnanců 100 a více. 8  

 

2) dle doporučení komise EU – tato metodika pouţívá 4 kritéria: 

o počet zaměstnanců, 

o roční trţby či příjmy (podle subjektu zda vede podvojné účetnictví či daňovou 

evidenci), 

o hodnota aktiv, resp. majetku (v závislosti na uţití účetní soustavy), 
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o nezávislost. 

Třídění podniků je pak následující: 

o -  velmi malý podnik nebo také mikropodnik s počtem zaměstnanců do 10, 

 - malý podnik do 50 zaměstnanců.  

 V obou případech nesmí obrat přesáhnout 7 mil. EUR a aktiva nesmí převyšovat 

5 mil. EUR. 

o střední podnik se zaměstnanci do 250, obrat nesmí být vyšší neţ 40 mil. EUR a 

aktiva nesmí přesahovat 27 mil. EUR, 

o velký podnik je v EU podnik s počtem zaměstnanců do 500 a nad tento počet je 

velmi velký podnik. Ostatní uvedené limity jsou překročeny. 8  

 

3) dle zákona na podporu podnikání se podnik člení také podle 4 atributů, kterými jsou 

počet zaměstnanců, aktiva, čistý obrat a nezávislost. Dělí se na: 

o malé a střední podnikatele s méně neţ 250 zaměstnanci, aktiva nepřekračují 

korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat nepřesahující korunový 

ekvivalent 50 mil. EUR, 

o malé podnikatele s počtem zaměstnanců méně neţ 50 a s rozsahem aktiv nebo 

obrat nepřesahující korunový ekvivalent 10 mil. EUR, 

o drobné podnikatele, kteří zaměstnávají méně neţ 10 zaměstnanců a rozsah aktiv 

nebo obrat nepřesáhne korunový ekvivalent 2 mil. EUR. 26  

 

4) dle klasifikace ČSSZ, ta rozděluje firmy na: 

o malé organizace do 25 zaměstnanců, 

o organizace s 25 a více zaměstnanci. 8  

 

Z výše uvedeného členění se stává rozhodujícím kritériem počet zaměstnanců, kde pro 

oblast malého a středního podnikání je dělení následující: 

o mikropodnik má počet zaměstnanců 1 – 9, 

o malý podnik s počtem zaměstnanců 10 – 49, 

o střední podnik, kde je počet zaměstnanců 50 – 249, 

o s počtem zaměstnanců 250 a více je podnik povaţován za velký podnik. 8   
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Společenské a ekonomické přínosy malých a středních podniků: 

o společenské přínosy – malé a střední podnikání dává občanům podnikatelům šanci 

k uplatnění, k samostatné realizaci lidí v produktivním procesu. Podniky tohoto typu 

reprezentují místní kapitál, místní vlastnické poměry. Efekty z podnikání zůstávají v daném 

regionu. Je běţné, ţe podnikatel v regionu zpravidla bydlí, stává se většinou sponzorem 

různých akcí a prostřednictví svých provozoven dotváří urbanizaci měst a vesnic.   

o ekonomické přínosy – největší předností těchto podniků je jejich pruţnost, 

flexibilita a moţnost rychle vyhovět měnícím se situacím na trhu. Hledají si co nejvýhodnější 

uplatnění na místním trhu tím, ţe vyhoví individuálním přáním. Mohou rychle inovovat a 

přizpůsobují se proměnlivým potřebám spotřebitelů. Mezi ekonomické přínosy patří i 

koncepce LEAN. Jde o štíhlou koncepci, které malé a střední podniky dosahují třeba tím, ţe 

jsou méně náročné na energie a suroviny nebo méně rozsáhlou administrativou či jejím 

externím zajišťováním. To má pro podniky praktické důsledky:  

 mohou vyuţívat konkurenčních cen i při výrobě v malých dávkách, kdy je 

nemoţné vyuţít přínosy z ekonomiky rozsahu, 

 na potřeby trhu a ekonomické podmínky mohou reagovat citlivěji, 

 kapitálová náročnost na jedno pracovní místo je často niţší. 8  

 

Omezení malých a středních podniků: 

o menší ekonomická síla, obtíţnější přístup ke kapitálu, 

o slabší pozice ve veřejných soutěţích o státní zakázky, 

o nemohou si obvykle dovolit zaměstnávat špičkové manaţery, obchodníky, vědce, 

o přestoţe jsou nositelé inovací, jde o inovace niţších řádů, 

o nejsou schopny plně monitorovat a zejména vyuţívat existující dostupné znalosti, 

o mohou je ohroţovat svým chováním velké i nadnárodní podniky, které uţívají 

dumpingové ceny atd. 8   

 

2.3 Konkurence v mikroekonomii 

 

Jednou z forem pohledu na konkurenci v mikroekonomii je rivalita mezi prodávajícími 

nebo kupujícími stejného zboţí – konkurence napříč trhem. Konkurenti si konkurují cenou, 

reklamou atd., coţ můţe být způsobeno např. trţními okolnostmi. Mikroekonomické hledisko 
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tedy zkoumá chování firmy v konkurenčním prostředí. Z tohoto hlediska můţeme znázornit 

formy konkurence schématem zobrazeném na obr. č. 1. 6   

Obr. č. 1: Formy konkurence 6, str. 66  

   1) konkurence napříč trhem (mezi stranou nabídky a poptávky) 

 

 

Konkurence                2) konkurence na straně poptávky            

            a) cenová 

            b) necenová 

                        3) konkurence na straně nabídky  

            c) dokonalá 

            d) nedokonalá  - monopolní  

        konkurence 

     - oligopol 

     - monopol 

 

1) konkurence mezi nabídkou a poptávkou – zde stojí proti sobě prodávající a kupující. 

Výrobci chtějí prodat to, co vyrobili s cílem dosáhnout nejvyššího zisku a spotřebitelé chtějí 

nakoupit zboţí, aby uspokojili své potřeby, za co nejniţší cenu. Kompromisem mezi oběma 

stranami je rovnováţný stav, kterého dosáhnou plní-li své potřeby za přijatelné ceny.  

 

2) konkurence na straně poptávky – střetávají se zde zájmy jednotlivých spotřebitelů na 

trhu. Kaţdý nakupující chce nakoupit co největší mnoţství zboţí za co nejniţší ceny i na úkor 

ostatních spotřebitelů. Je-li poptávka vyšší neţ nabídka, rostou ceny zboţí na trhu. 6  

 

3) konkurence na straně nabídky – výrobci, se snaţí prodat co největší mnoţství svých 

výrobků za co nejvyšší cenu s cílem maximalizovat svůj zisk. Pokud je nabídka menší neţ 

poptávka konkurence roste a obvykle dochází k poklesu cen. Tuto konkurenci dělíme na: 

a) cenová konkurence – konkurenční boj je zde zaloţen na tvorbě ceny. Výrobci se snaţí 

pomocí sniţování cen vlastních výrobků přivést co nejvyšší počet kupujících, 

b) necenová konkurence – výrobci se snaţí získat zákazníky pomocí jiných vlastností 

výrobků neţ je cena. Např. kvalita, design nebo technická úroveň výrobku.  



 

 14    

Tyto dvě formy konkurence vyuţívají výrobci pro maximalizaci svého zisku a 

minimalizaci zisku svých konkurentů. Pro spotřebitele je výhodné sniţování cen, ale pro 

výrobce je to náročné a můţe to vést i k bankrotu. Necenová konkurence je naopak náročná 

na finanční prostředky při tvorbě reklam a při podpoře prodeje.  

 

c) Dokonalá konkurence znamená velký počet konkurentů na straně nabídky i poptávky.  

d) Nedokonalá konkurence se dále dělí podle ekonomické teorie na:  

 monopolní konkurenci – existuje mnoho výrobců s volným přístupem na trh,  

 oligopol – nabídka je uspokojována malým počtem prodávajících na trhu, 

 monopol – pouze jeden dodavatel dodává výrobek řadě zákazníků trhu. 

 

Pokud spolu soutěţí dva kvalitativně stejné produkty, konkurenční schopnost závisí na 

ceně produktů. 6  

 

2.4 Vnitřní prostředí 

 

Vnitřní prostředí firmy tvoří zdroje firmy (materiálové, finanční a lidské): kvalita 

managementu a zaměstnanců, organizační struktura, kultura firmy, mezilidské vztahy, etika, 

materiální prostředí. Tyto faktory mohou být přímo řízeny podnikem a ovlivňovány 

manaţery. K vnitřnímu hodnocení firmy se pouţívá ukazatel IFE – hodnocení vnitřních 

faktorů, ale v důsledku sloţitosti výpočtu je tato metoda uvedena jen okrajově. 

 

Analýza vnitřního prostředí vzniká z hodnocení: realizace strategických cílů firmy, 

finanční situace a schopností, vstupní logistiky firmy, výrobních operací, techniky a 

technologie uvnitř firmy, výstupní logistiky, marketingu, prodeje, poprodejního servisu, 

vědeckovýzkumných a vývojových zdrojů, lidských zdrojů, úrovně řízení a organizace práce, 

infrastruktury firmy, image a goodwillu firmy, hodnocení silných a slabých stránek podle 

nástrojů marketingového mixu a hlavních operací s nimi a podle schopností firmy. Jednotlivé 

faktory by měly být ohodnoceny z hledisku vlivu na budoucí prosperitu firmy. 3  
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Ke zhodnocení interního prostředí můţeme vyuţít metodu VRIO. Skládá se ze zdrojů 

firmy: 

o fyzické – technologické vybavení, výrobní plochy, 

o lidské – sociální klima, počet a struktura pracovníků, proinovační prostředí, 

o finanční – disponibilní kapitál, rentabilita provozu, likvidita, 

o nehmotné – know-how, image, znalost trhu. 

 

Účinnost těchto zdrojů se posuzuje podle následujících kritérií: 

o hodnotnost (value), 

o vzácnost (rareness), 

o napodobitelnost (iritability), 

o schopnost organizační struktury firmy těchto zdrojů vyuţít (organization). 3  

 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností směřuje k identifikaci zdrojů a schopností 

podniku, které musí podnik mít, aby mohl reagovat na kroky a příleţitosti v jeho okolí. 

Analýza zdrojů je orientována na jednotlivé druhy zdrojů a analýza schopností pak na jejich 

vyuţití. 

Cílem je porozumět schopnostem podniku produkty vyvíjet, vyrábět, prodávat, 

poskytovat sluţby a posoudit zdroje firmy. Posouzení provádí vedení podniku nebo externí 

experti. Na jejím základě jsou identifikovány silné a slabé stránky firmy. 3   

 

2.5 Vnější prostředí 

 

Vnější prostředí společnosti se člení na makroprostředí a mikroprostředí. 

Makroprostředí obsahuje faktory, které působí na mikroprostředí všech aktivních účastníků 

trhu, ovšem s různou intenzitou a mírou dopadu. K vnějšímu hodnocení firmy se pouţívá 

ukazatel EFE – hodnocení vnějších faktorů. Ale tak jako u ukazatele IFE i tuto metodu 

uvádím jen okrajově v důsledku sloţitosti výpočtu. 

 

Na obrázku č. 2 jsou znázorněny některé vlivy prostředí, které mohou být podstatné pro 

společnost. Pro kaţdou společnost jsou však důleţité jen některé síly, jejich druh a počet se 

v čase mění. 5  
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Obr. č. 2: Vlivy prostředí 5, str. 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Makroprostředí 

 

Makroprostředí tvoří širší okolí podniku. Do jisté míry diktuje podnikům, co a jak 

mohou a nemohou provozovat. Existují makroelementy, které jsou mimo dosah podnikové 

kontroly a ovlivňují postavení i chování podniku a tím i jeho výrobní a obchodní úspěchy či 

neúspěchy. Tyto makroelementy vnímá kaţdá organizace jinak na základě konkrétních 

podmínek a okolností. 2  

 

PEST analýza 

Název této analýzy je tvořen začátečními písmeny čtyř oblastí vnějšího prostředí, které 

tvoří základ PEST analýzy. Jsou to: 

POLITICKÉ 

EKONOMICKÉ 

SOCIÁLNÍ 

TECHNOLOGICKÉ 

V této analýze se vychází z poznání minulého vývoje a snaţí se o předvídání a 

analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech, které ovlivňují nebo 

mohou ovlivnit činnost podniku. Tyto oblasti znázorňuje obrázek č. 3. 5  
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Obr. č. 3: PEST analýza 5, str. 38  

 

Podrobnější rozdělení jednotlivých faktorů: 

Politické: 

o Legislativa 

o Pracovní právo 

o Politická stabilita 

o Stabilita vlády 

o Daňová politika 

o Integrační politika 

o Podpora zahraničního obchodu 

o Ochrana ţivotního prostředí 

Politicko právní prostředí vytváří rámec pro všechny podnikatelské a podnikové 

činnosti. 

 

Ekonomické: 

o Trend HDP 

o Úroková míra 

o Mnoţství peněz v oběhu 

o Inflace 

o Nezaměstnanost 

o Spotřeba 

o Výška investic 

o Cena a dostupnost energie 

Z ekonomického prostředí získávají podniky výrobní faktory a kapitál. 

TECHNOLOGICKÉ 

POLITICKÉ 

EKONOMICKÉ 

SOCIÁLNÍ 

PEST 

analýza 
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Sociální: 

o Demografické trendy populace 

o Mobilita 

o Rozdělení příjmů 

o Ţivotní styl 

o Úroveň vzdělání 

o Postoje k práci a volnému času 

o Charakteristika spotřeby 

o Ţivotní hodnoty, rodina, přátelé 

K sociálním faktorům můţeme přiřadit i faktory kulturní (spotřební zvyky, kulturní 

hodnoty, jazyk, řeč těla, chování muţů a ţen aj.). Tyto sociokulturní faktory podmiňují 

chování organizací. Je moţné sledovat kulturní i sociální vlivy působící na jednání organizací. 

 

Technologické: 

o Výše výdajů na výzkum 

o Podpora vlády v oblasti výzkumu 

o Nové technologické aktivity a jejich priorita 

o Obecná technologická úroveň 

o Nové objevy a vynálezy 

o Rychlost technologického přenosu 

o Rychlost morálního zastarání 

Technologické prostředí a jeho změny jsou pro podniky zdrojem technologického 

pokroku, který jim umoţňuje dosahovat lepších hospodářských výsledků. 5  

 

Není nutné analyzovat všechny uvedené faktory, protoţe na organizaci má obvykle vliv 

jen několik nejdůleţitějších sil. Musí být proto analýza zaměřena  na zákazníka a dávat 

přehled o takových faktorech, které by mohly znamenat budoucí příleţitosti nebo hrozby. 

Tato analýza můţe být také dobrou metodou pro určení dlouhodobých vlivů nebo na 

předpovídání jejich výskytu v budoucnosti. 5  
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2.5.2 Mikroprostředí 

 

Marketingové mikroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými 

aktivitami můţe významně ovlivnit. Nejprve je nutné provést analýzu odvětví, kde sledujeme 

jeho základní charakteristiky, tj. velikost trhu, fáze ţivotního cyklu, vstupní a výstupní bariéry 

apod. Dále do mikroprostředí patří: dodavatelé, odběratelé, finanční instituce, dopravci, 

zákazníci, konkurenti, veřejnost (finanční, místní, vládní, všeobecná, vnitřní, sdělovací 

prostředky, občanská sdruţení) aj. 3   

 

Porterova teorie konkurenčních sil 

Základním faktorem výnosnosti podniku je přitaţlivost odvětví. Konkurenční strategie 

musí vycházet z pochopení pravidel konkurence, která o přitaţlivosti daného odvětví 

rozhodují. Konečným cílem konkurenční strategie je vyrovnat se s těmito pravidly a snaţit se 

je změnit ve prospěch podniku. 7   

 

Tato teorie nám udává pět základních konkurenčních sil, které určují úroveň konkurence 

v odvětví a udávají nám předpoklady dosaţení konečného zisku v odvětví. V jednotlivých 

odvětvích je působení těchto sil různé. 

Podnikatel se snaţí nalézt takové postavení v odvětví, kdy jeho podnik můţe nejlépe 

čelit konkurenčním silám, nebo tyto síly vyuţít ve svůj prospěch. Obrázek č. 4 znázorňuje 

graficky 5 konkurenčních sil v odvětví. 6  

 

Obr. č. 4: Konkurenční síly v odvětví 3, str. 85  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Potenciální noví konkurenti 

Konkurenti (firmy) v odvětví 

 

Soupeření mezi existujícími 

firmami 

Substituty 

Dodavatelé Zákazníci 
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Zobrazení zákazníci, dodavatelé, substituty a potencionální nově vstupující firmy 

představují konkurenty pro firmy uvnitř odvětví a podle okolností mohou být více či méně 

významnými konkurenty. 6   

 

Nyní si blíţe určíme jednotlivé konkurenty: 

Nově vstupující firmy – soupeření začíná pokud je nenáročný vstup do oblasti a výrobci 

dosahují snadných a lákavých výnosů. Rychlost s jakou mohou konkurenti vstupovat do 

odvětví je dána dvěma druhy bariér: 

o strategická bariéra - kdy současní výrobci se chovají tak, aby trh, na kterém 

podnikají, byl pro nové výrobce neatraktivní např. cenové války, nebo současní 

výrobci začnou v případě vstupu nového konkurenta pouţívat novou moderní 

technologii, kterou do této doby nepouţívali, ale měli ji jako pojistku v podniku, 

o strukturální bariéra – určuje novým konkurentům poţadovanou výrobní kapacitu, 

kterou musí mít, aby dosáhly rozumné nákladové ceny, dále je tato bariéra tvořena 

nedostatkem zkušeností a přístupu k distribučním kanálům a také investice jsou 

součástí vstupu konkurenta do odvětví. Jsou důleţité pro získání místa na trhu a aby se 

stal konkurent známým. 

Čím vyšší jsou bariéry, tím se stává trh přístupný pro méně nových konkurentů. 6  

  

Substituty – tyto výrobky funkčně nahrazují jiné výrobky. Čím více je zákazník 

pruţnější, tím se zvyšuje nebezpečí. Cena a kvalita substitutů se zlepšuje v poměru k našemu 

výrobku nebo kdyţ můţe zákazník lehce přejít od našeho výrobku k substitutu. Substituty 

vţdy ohroţují současné výrobce. 6  

 

 Zákazníci – vyjednávací síla zákazníků je závislá na pěti faktorech. 

a) Počet zákazníků – v případě, ţe je na trhu méně zákazníků a zároveň relativně 

jednotných, tzn. ţe se mohou rychleji domluvit v prosazování svých zájmů, mají větší 

vliv. 

b) Stupeň koncentrace zákazníka – vyjednávací pozice zákazníků ve věci ceny a 

podmínek dodávky je lepší, pokud je na trhu malý počet zákazníků, ale nakupují 

relativně velké mnoţství výrobků. 
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c) Nebezpečí zpětné integrace – tlakem zákazníků dochází ve výrobním nebo obchodním 

řetězci k integraci dodavatelů, coţ vede k tomu, ţe cena a ziskovost výrobce 

polotovaru vzdáleného do konečného zákazníka klesá. 

d) Stupeň diferenciace produktu – zákazník má malou vyjednávací sílu, pokud má 

moţnost nakupovat jen od určitého výrobce na trhu. Ale při větší konkurenci mezi 

dodavateli si můţe zákazník vybrat a má i více moţností při vyjednávání. 

e) Citlivost na kvalitu produktu – uţívá se zde systém řízení jakosti. Zákazník, který 

upřednostňuje kvalitu produktu nakupuje na trhu od dodavatele, který má náskok 

v kvalitě své výroby. 

 

Dodavatelé – faktory vyjednávací síly zákazníků, se vztahují i na vyjednávací sílu 

dodavatelů. Dodavatelé oproti zákazníkům mají větší moţnost určovat podmínky, kterými se 

musí odběratelé řídit. Mohou uplatnit tyto vyjednávací síly: 

o zvýšení svého stupně konkurence, 

o zjednodušení a harmonizace zpětné integrace, 

o dodávky jedinečných produktů, 

o dodávky polotovarů, které mají zásadní význam pro kvalitu konečného produktu, 

o opatření, při kterých musí zákazník investovat, aby mohl změnit dodavatele. 

 

Konkurence v odvětví – mezi sebou soutěţí firmy, které podnikají ve stejném odvětví. 

Existují tu však také faktory, které ovlivňují konkurenční boj. 

a) Stupeň koncentrace – vztahuje se na mnoţství výrobců nebo značek a na jejich podíl 

na trhu. Čím větší je stupeň koncentrace, tím je i konkurence ostřejší. Aktivní přístup 

jednoho způsobuje okamţitou reakci ostatních konkurentů. Můţe nastat situace, ţe 

konkurenti mezi sebou sjednávají vzájemné dohody, proti vstupu dalších konkurentů. 

b) Diferenciace výrobků – pokud jsou výrobky méně diferencované v oblasti kvality, 

tvaru a vlastností, konkurence se zvyšuje. Pokud jsou konkurenční výrobky málo 

rozdílné můţe nastat situace, ţe budou zákazníci preferovat různé značky. 

c) Změna velikosti trhu – pokud trh roste, konkurence se naopak sniţuje a pokud trh 

stabilizuje, nadbytečné kapacity konkurentů vedou k intenzivnější konkurenci. 

d) Struktura nákladů – při svých vysokých fixních nákladech si dodavatelé konkurují 

více cenou. Pak dojde k tomu, ţe cena kompenzující variabilní náklady zvyšuje 

náklady fixní. 
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e) Rostoucí výrobní kapacita – pokud bude růst trhu menší neţ růst výrobních kapacit, 

vznikne ostrá konkurence. 

f) Bariéra vstupu – zvyšující konkurenci poznáme, pokud je obtíţné pro dodavatele 

odstoupit ze smršťujícího se trhu. 6   

 

2.6 SWOT analýza 

 

SWOT analýza identifikuje, jaká je současná strategie firmy a její specifická silná a 

slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí. SWOT 

analýza je také známa jako analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb. 

Znázorňuje ji obrázek č. 5. Původně byla sestavena z dvou analýz. Byly to analýzy SW a OT. 

Analýza OT vystihuje příleţitosti a hrozby, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy a to 

z makroprostředí i z mikroprostředí. Po analýze OT se doporučuje provést analýzu SW, která 

se týká vnitřního prostředí firmy. Vyuţití SWOT analýzy při koncipování strategií je 

zobrazeno v obrázku č. 6. 3   

 

Obr. č. 5: SWOT analýza 3, str. 103   

 

 

Silné stránky  

(strengths) 

zde se zaznamenávají skutečnosti,  

které přinášejí výhody jak zákazníkům,  

tak firmě 

 

Slabé stránky  

(weaknesses) 

zde se zaznamenávají ty věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

firmy vedou lépe 

 

Příležitosti  

(oportunities) 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch 

 

Hrozby  

(threats) 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, trendy, 

události, které mohou sníţit poptávku nebo 

zapříčinit nespokojenost zákazníků 
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Obr. č. 6:  Vyuţití SWOT analýzy při koncipování strategií 3, str. 104   

 

Početné vnější příležitosti 

 

       vertikální integrace, koncentrace, pronikání 

       strategická aliance  na trh, rozvoj trhů, 

        apod.   inovace atd. 

Početné interní            WO  SO           Početné interní 

 slabé stránky            WT  ST                        silné stránky 

       redukce, odprodání  horizontální integrace, 

       části firmy, likvidace strategické aliance 

       apod. 

 

Převládající vnější hrozby 

 

 

SWOT je sloţeno prvními písmeny anglických slov: 

 

Strengths = přednosti, silné stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky, umoţňující 

organizaci získat převahu nad konkurenty. 5  

 

Nejvítanějšími silnými stránkami jsou takové, které je těţké okopírovat, a kde je 

předpoklad dlouhodobého zisku a konkurenční výhody. Mohou to být: 

 kvalitní výrobky, 

 tradice značky, 

 dobrá finanční situace, 

 příznivé dopravní spojení, 

 řádně vyškolený prodejní personál,  

 dobře zajištěný a fungující servis apod. 2  
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Weaknesses = nedostatky, slabé stránky, představují negativní vnitřní podmínky 

organizace, které mohou vést k její niţší výkonnosti. 5  

 

Za slabé stránky můţeme povaţovat např.: 

 konzervativní přístup k inovačnímu procesu, 

 nekvalitní výrobky, 

 vysoká zadluţenost, 

 nízký prodejní obrat, 

 špatná pověst podniku, 

 nízká marketingová síla podniku apod. 2  

 

Silné a slabé stránky podniku se vztahují k vnitřní situaci v podniku. Pomocí analýzy 

můţeme identifikovat faktory, které mohou být významné pro budoucí úspěchy či nezdary. 

Z toho vyplývá, ţe většina šetření v rámci strategického marketingového procesu, bude 

začínat uvnitř organizace. Snahou manaţerů je zde co nejúplněji a nejpřesněji určit silné 

stránky podniku a plně je vyuţít. Naopak zjištěné slabé stránky, chápou jako problémy a 

pokouší se je negovat. 

Jednotlivé silné a slabé stránky nemají pro podnik stejnou důleţitost a váhu a ani stejnou 

schopnost ovlivňovat jeho činnost. Také existuje domněnka, ţe silná stránka je maximem 

dosaţitelnosti a jiţ nejde zdokonalit. To však není pravda. V řadě případů podnik můţe zlepšit 

i to, co dělá dobře. 2  

 

Při kvalifikovaném a nestranném posuzování hodnotíme: 

o vlastní schopnosti a dovednosti (výzkumné, vývojové, výrobní, technické, 

technologické, finanční, organizační i marketingové) a jejich síly, 

o vlastní výkonnostní potence, 

o zdrojové moţnosti, 

o úrovně managementu. 2   

 

Opportunities = příležitosti, ty určují moţnosti podniku, s jejichţ realizací stoupají 

vyhlídky na lepší vyuţití disponibilních zdrojů a účinnější splnění vytyčených cílů. Taková 

situace je příznivá a zvýhodňuje podnik vzhledem ke konkurenci. Konkurenční výhoda je 

zaloţena zejména na výjimečných schopnostech podniku a na jeho vynikajících silných 
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stránkách. Aby mohl podnik příleţitosti vyuţít, musí je nejdříve identifikovat. Nacházejí se 

hlavně tam, kde je zákazník s neuspokojenými potřebami. Např.: 

 neexistence domácí nebo zahraniční konkurence, 

 snadný vstup na nové trhy, 

 nové vyuţitelné moţnosti na mezinárodních trzích apod. 2  

 

Threats = ohrožení, představuje nepříznivou situaci v okolí podniku. Existují překáţky 

pro činnosti a dobré postavení. Faktory externího prostředí mohou způsobit zhoršení 

postavení podniku na trhu nebo v horším případě i jeho úpadek. Ohroţením můţe být např.: 

 volný příchod zahraniční konkurence na domácí trhy, 

 slabé a zhoršující se konkurenční postavení podniku, 

 nepříznivé legislativní normy apod. 2   

 

Příležitosti a ohrožení pro podnik vyplývají z vnějšího prostředí a z faktorů odvětví, 

do kterého podnik spadá. Tyto faktory vytváří základnu pro podnikové příleţitosti nebo 

hrozby, proto je nutné svědomitě sledovat vnější prostředí. Příleţitosti ani hrozby nemůţe 

podnik svými aktivitami ovlivnit. Můţe je jen vytipovat, zhodnotit, omezit nebo alespoň 

zmírnit jejich důsledky. Na to vše má vliv konkurence. Závisí na: 

o intenzitě konkurence v odvětví, 

o sloţitosti či jednoduchosti vstupu na trhy, 

o existenci a postavení substitutů na trzích, 

o síle a koncentraci kupujících a prodávajících. 2   

 

Tímto však SWOT analýza nekončí. Manaţeři by měli dále učinit následující kroky: 

o identifikovat současnou strategii, 

o identifikovat klíčové změny v okolním prostředí organizace, 

o posoudit jednotlivé přednosti a nedostatky, příleţitosti a hrozby. 

Po dokončení SWOT analýzy mohou manaţeři posoudit současnou pozici organizace a 

provést změny, které lépe připraví organizaci na budoucnost. Mohou také porovnat externí 

příleţitosti a hrozby s interními přednostmi a nedostatky. 5   

 

SWOT analýza identifikuje do jaké míry jsou současná strategie firmy a její silná a slabá 

místa schopná se úspěšně vypořádat s hrozbami a příleţitostmi ve vnějším prostředí. 3  
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3 Charakteristika zvoleného podniku 

 

3.1 Charakteristika podniku 

 

V této podkapitole bude představena analyzovaná společnost. Bude popsán vznik a 

vývoj společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o., její současný stav, organizační struktura a vize 

s cíli podniku. 

 

3.1.1 Vznik a vývoj podniku 

 

V roce 2005 zahájila svoji činnost společnost Daně – mzdy Přerov s.r.o., která vznikla 

po dlouholeté spolupráci spojením tří samostatných subjektů: 

1. Daňová kancelář Bc. Martiny Kostíkové – daňové poradkyně, 

2. Mzdové účetnictví paní Miroslavy Calabové, 

3. Účetní kancelář Ing. Jana Kosíka – účetní a daňové poradenství.  

 

Po vzájemné konzultaci vznikl nápad podnikat společně jako právnická osoba, která 

spojí všechny podnikatelské aktivity uvedených subjektů v oblasti daní a účetnictví. 

Historicky tak došlo ke spojení tří účetních kanceláří do jediného subjektu. 

Společnost je připravena poskytnout veškeré informace a sluţby z oblastí účetnictví, 

mzdového účetnictví, personalistiky, daňové evidence a daňového poradenství. 10  

 

3.1.2 Současný stav podniku 

 

V současné době má společnost 8 zaměstnanců, coţ je znakem růstu společnosti. Svou 

velikostí a počtem zaměstnanců se řadí mezi malé firmy, přičemţ zákazníci mohou tento fakt 

vnímat jako pozitivní výhodu. Protoţe při jednání se mezi zaměstnanci a klienty vytváří 

osobní a individuální přístup, maximální operativnost a ochota vyjít vstříc klientovým 

potřebám a také zde existuje vysoká odpovědnost za kvalitu odvedených sluţeb. 22  
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Vzhledem k narůstajícím poţadavkům na kvalifikaci a celkovou odbornost jednotlivých 

pracovníků je společnost pomyslně rozdělena na dvě části. 

 

1. Oddělení mzdového účetnictví a personalistiky, které poskytuje klientům kompletní 

servis v oblastech vzniku, průběhu a ukončení pracovněprávních vztahů, zpracování 

mezd, poradenství v oblastech týkajících se pojistného na sociální zabezpečení, 

nemocenského pojištění, důchodového pojištění a mnoho dalších. Samozřejmostí je 

rovněţ komunikace s úřady, včetně zastupování klientů při kontrolách státních 

institucí. 

 

2. Oddělení účetnictví a daňové evidence poskytuje zákazníkům veškeré informace a 

sluţby potřebné v oblasti účetnictví a daní. Jde o běţné vedení účetnictví a daňovou 

evidenci pro podnikatelské subjekty, zpracování a podání daňových přiznání, řešení 

daňových problémů, průběţná kontrola daňových záleţitostí klienta, informování 

klienta o daňových povinnostech, zastupování v daňovém řízení. Dalšími sluţbami, 

které společnost klientům poskytuje je pomoc při právních, bankovních, majetkových 

a jiných jednáních, zpracování ekonomických analýz nebo podnikatelských záměrů. 

Také jsou schopni provést celkovou rekonstrukci účetnictví i za několik let zpětně. 

10  

 

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni, aby ovládali svou činnost a mohli 

klientům poskytovat kvalitní sluţby. Ke své práci pouţívají kvalitní softwary zaměřené na 

účetnictví, personalistiku a daňovou problematiku, které jsou převáţně určeny pro malé a 

střední firmy. Systém se automaticky aktualizuje při kaţdé legislativní změně, minimálně 

však jednou ročně. 

 

Společnost má své stálé klienty s kterými spolupracuje uţ roky, ale také se na ni stále 

obrací další noví zákazníci. Dobré reference společnosti zajišťuje zejména příjemné jednání a 

kvalitně poskytované sluţby zákazníkům. 22  
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3.1.3 Organizační struktura 

 

Sídlo společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. je umístěno přímo v centru Přerova 

v Čechově ulici. Jednatelé společnosti jsou dvě fyzické osoby pan Jan Kosík a paní Miroslava 

Calabová. Organizační strukturu zobrazuje obrázek číslo 7. 

 

Obr. č. 7: Organizační struktura organizace Daně – mzdy Přerov s. r. o.  

 

 

 

 

3.1.4 Vize a cíle podniku 

 

Hlavním a nejvýznamnějším cílem podniku je expanze. Vizi společnosti představuje 

myšlenka rozšířit podnik o další pobočku. Společnost by si pronajala v jiném městě kanceláře, 

kde by noví zaměstnanci pod vedením jednatelů poskytovali stejné sluţby jako v pobočce 

v Přerově. Bliţší budoucnost však jednatelé spatřují v rozšíření jejich současných prostor. 

Současně se řeší problém s malými prostory kanceláří, proto by vedení společnosti chtělo 

najít ve svém blízkém okolí vhodné prostory, které by byly vhodné jako kanceláře pro 

zaměstnance s dostatkem úloţných míst. 22  
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3.2 Charakteristika trhu 

 

Tato podkapitola popisuje trh účetních sluţeb v městě Přerově, kde sídlí společnost 

Daně – mzdy Přerov s. r. o. Bude zde uveden současný stav trhu i vývojové trendy trhu 

účetních sluţeb. 

 

3.2.1 Současný stav trhu účetních služeb 

 

V současné době v Přerově výrazně nepřibývá ani neubývá subjektů poskytujících 

účetní nebo daňové sluţby. Existuje zde několik podobně velkých účetních společností 

s ručením omezeným a o něco více podnikatelů fyzických osob, kteří poskytují účetní sluţby 

nebo daňové poradenství na ţivnostenský list.   

 

3.2.2  Vývojové trendy trhu účetních služeb 

 

Do budoucna se nepředpokládá, ţe by trh účetních sluţeb výrazně vzrostl. Počet 

subjektů bude stále stejný. Společnosti s ručením omezeným na trhu přetrvají, jen mohou 

zaniknout někteří podnikatelé fyzické osoby, kteří nebudou mít dostatek zákazníků nebo 

peněţních prostředků pro pokračování v ţivnosti. Nebo naopak mohou přijít noví podnikatelé, 

kteří budou chtít působit na trhu účetních sluţeb a začnou podnikat. Není však jisté jestli se 

v období vysoké trţní turbulence na trhu udrţí nebo zaniknou. 22  
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4 Analytická část 

 

4.1 Základní rozdělení dle velikosti 

 

Podnik má 8 zaměstnanců, aktiva 2 103 000 Kč, roční trţby 3 002 000 Kč a čistý obrat 

3 029 000 Kč. Podle teorie o malém a středním podnikání bude hodnocený podnik zařazen  

takto:  

1) dle statistického pojetí patří podnik k malým podnikům do 20 zaměstnanců, 

2) dle doporučení komise EU se podnik řadí do první skupiny, kde splňuje stanovená 

kritéria. Je to mikropodnik s počtem zaměstnanců do 10, nepřekračuje obrat 7 mil. 

EUR a aktiva nepřevyšují 5 mil. EUR, 

3) dle zákona na podporu podnikání se podnik řadí podle čtyř atributů do skupiny 

drobných podnikatelů, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a rozsah aktiv 

nebo obrat nepřesahuje korunový ekvivalent 2 mil. EUR, 

4) dle klasifikace ČSSZ podnik patří mezi malé organizace do 25 zaměstnanců. 

 

Rozhodujícím kritériem pro oblast malého a středního podnikání je počet zaměstnanců, 

kterých je v podniku pouze 8 a tímto je potvrzeno, ţe se podnik řadí  mezi mikropodniky. 

Mikropodnik má od 1 do 9 zaměstnanců a námi hodnocený podnik do této kategorie patří. 

11  

 

4.2 Konkurence v mikroekonomii 

 

Podnikání společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. je spojeno s konkurencí na straně 

nabídky. Na trhu existuje mnoho subjektů, kteří nabízejí účetní sluţby a zákazníků není tolik, 

aby bylo dosaţeno konkurence na straně poptávky. Poskytovatelé účetních sluţeb se snaţí 

nabízet a prodat co nejvíce svých sluţeb a oslabit tím postavení svých konkurentů. Na trhu, 

kde působí i společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. v oblasti účetnictví, existuje cenová 

konkurence, kde konkurenti sniţují ceny sluţeb pod ceny stejných sluţeb ostatních subjektů 

na trhu, aby získali co nejvíce klientů. Stačí malý rozdíl mezi cenami za sluţby a především 

fyzické osoby, které vyuţívají jen občasné poradenství, toho vyuţívají. 22  
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4.3 Analýza vnitřního prostředí 

 

Ke zhodnocení vnitřního prostředí podniku budou pouţity zdroje společnosti. Do 

jednotlivých skupin jsou rozděleny v tabulce č.1. 

 

Tab. č. 1: Metoda VRIO 3  

Posouzení zdrojů organizace Poznámky 

Fyzické zdroje  moderní vybavení kanceláří 

 kvalitní softwarové programy 

 

Lidské zdroje  kvalifikovaný personál 

 pravidelné odborné školení 

 zkušení zaměstnanci 

 

Finanční zdroje  běţná likvidita  

 rentabilita trţeb  

 celková rentabilita  

 doba obratu závazků  

 doba obratu pohledávek  

 celková zadluţenost  

OA / (kr. záv. + kr. B. úvěry) 

čistý zisk / trţby 

EBIT / aktiva 

(závazky / trţby) x 360 

(pohledávky / trţby) x 360 

CZ / celková aktiva 

Nehmotné zdroje  znalost trhu 

 znalost prostředí 

 kvalitní účetní sluţby 

 

 

Metodou VRIO uvedenou v tabulce č. 1 bylo zjištěno, ţe společnost má moderně 

zařízené kanceláře, coţ ovlivní klientův první dojem a vyvolá pocit klidu. O kanceláře se 

neustále dbá, aby vypadaly esteticky a útulně. Dále společnost pouţívá kvalitní softwary, 

které nejsou nové, ale pravidelnou aktualizací jsou stále bezproblémově pouţitelné. Pozornost 

by však společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. měla zaměřit na další fyzické zdroje, které jim 

chybí. Mezi ty nejdůleţitější patří chybějící parkovací místa a skladovací prostory.  

 

Lidské zdroje společnosti jsou bezproblémové. Pracují zde kvalifikovaní zaměstnanci se 

zkušenostmi a pravidelnými kurzy a školením si doplňují své znalosti, aby stále byli 

odborníky v oboru. 
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Výpočet hodnocených ukazatelů finanční analýzy za období od roku 2006 do roku 2009 

je proveden v příloze č. 5. Běţná likvidita společnosti se vyvíjí vhodným směrem, kdy oběţná 

aktiva společnosti pokryjí krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. Rentabilita trţeb 

za poslední dva zjišťované roky nabývá záporných hodnot, coţ je způsobeno v obou letech 

vysokou poloţkou změn stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období. Tento enormní nárůst rezerv je vytvořen na plánované investiční 

výdaje společnosti, coţ je příčinou záporného výsledku hospodaření v letech 2008 a 2009. 

V předchozích letech vykazovala společnost zisk. Další poloţkou je celková rentabilita, nebo-

li rentabilita aktiv, která v letech 2008 a 2009 je také záporná. Doba obratu závazků by měla 

být delší neţ doba obratu pohledávek a to je v roce 2009 splněno. DOZ je 154 dnů a DOP je 

130 dnů. Obě hodnoty jsou vysoké a společnost by měla tyto doby zkracovat. V roce 2008 

byla DOZ společnosti jen 72 dnů, coţ bylo způsobeno nízkými krátkodobými závazky. 

Závazky ke společníkům byly nulové. Poslední hodnocenou poloţkou je celková zadluţenost, 

která je stále rostoucí. V roce 2009 přesáhla 120,4 %. Cizí zdroje společnosti jsou vyšší neţ 

celková aktiva, coţ můţe pro společnost představovat nebezpeční. Platí, ţe čím je větší podíl 

vlastního kapitálu, tím je větší „bezpečností polštář“ proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. 

 

Mezi výhody ve skupině nehmotných zdrojů patří znalost trhu a znalost prostředí. 

Společnost na trhu působí jiţ šest let a je natolik zaběhnutá, ţe se v oblasti účetnictví a daní 

velmi dobře vyzná. S tím, ţe se na trhu dobře orientuje, je spojena i kvalita poskytovaných 

účetních sluţeb. 22  

 

4.4 PEST analýza 

 

Do makroprostředí podniku patří široké okolí podniku, které vnímá kaţdá organizace 

jinak. Mezi hlavní části patří politické prostředí, ekonomické prostředí, sociální a 

technologické prostředí. 

 

4.4.1 Politické prostředí 

 

Začátkem roku 2011 se ministři shodli na zvýšení sazby DPH na 20 %. Změna má začít 

platit od příštího roku nebo dokonce uţ od posledního čtvrtletí roku letošního. Daň z přidané 
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hodnoty se má sjednotit na 20 procent. Výjimkou, kde bude zachována desetiprocentní sazba, 

mají být jen některé základní potraviny. 12  

 

Přitom v minulosti plánované změny směřovali úplně jiným směrem. Daň z přidané 

hodnoty je typickou nepřímou daní, která z rozpočtového hlediska v naší daňové soustavě 

zaujímá velmi významné místo. DPH je povaţována za všeobecnou spotřební daň zatěţující 

konzumaci a jakékoliv změny v sazbách této daně se vţdy dotknou konečného spotřebitele, 

který je touto daní zatíţen a tedy i uţivatele sluţeb daňového a účetního poradenství. 13  

 

4.4.2 Ekonomické prostředí 

 

Tabulka č. 2 udává hlavní makroekonomické ukazatele České republiky a ukazuje jejich 

dosavadní vývoj. 

 

Tab. č. 2: Vývoj hlavní makroekonomických ukazatelů 24  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

HDP v mld. Kč 
2 983,9 3 222,4 3 535,5 3 689,0 3 625,9 

HDP v Kč na 1 obyvatele 
291 561 313 868 342 494 353 701 345 601 

Meziroční vývoj HDP v % 
6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 

Míra inflace v %, prům. 
1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 

Meziroční vývoj inflace v % 
2,2 1,7 5,4 3,6 1,0 

Míra nezaměstnanosti v %, prům. 
7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt vyjadřuje velikost ekonomiky. Představuje celkovou hodnotu 

statků a sluţeb nově vytvořených v daném období na určitém území. HDP slouţí také jako 

měřítko pro srovnání řady ekonomických veličin. Podílem na HDP můţeme vykazovat deficit 

veřejných financí, státní dluh, zadluţenost firem a domácností nebo velikost dovozu a vývozu. 

15  

 

V příloze číslo 2 ukazuje graf č. 1 vývoj HDP meziročně v procentech v letech 2004 aţ 

2010. Hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí roku 2009 klesl ve srovnání s předchozím 

čtvrtletím podle předběţného odhadu o 0,6 %, oproti poslednímu čtvrtletí 2008 byl niţší o 4,2 
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%. Za rok 2010 byl hrubý domácí produkt ve výši 3 628,1 mld. Kč. V meziročním srovnání 

byl vyšší o 2,3 %. Růst ekonomiky zejména ve druhé polovině roku byl zajišťován postupně 

rostoucí výkonností průmyslových odvětví a trţních sluţeb. Ekonomické oţivení v zemích 

hlavních obchodních partnerů působilo pozitivně v tradičních exportně orientovaných 

odvětvích jako je chemický a gumárenský průmysl, strojírenství, výroba dopravních 

prostředků atd. Naopak sníţení tvorby HDP postihlo v důsledku poklesu objemu zakázek a 

poptávky po nových bytech stavebnictví a ve druhé polovině roku vlivem nepříznivých 

klimatických podmínek téţ zemědělství. 14  

 

V důsledku krize se ekonomiky všech států propadly o několik let nazpět. Guvernér 

České národní banky prohlásil, ţe ČR by mohla dosáhnout předkrizové úrovně hrubého 

domácího produktu přibliţně koncem tohoto roku. Na rozdíl od EU, která se propadla na 

úroveň roku 2003 a 2004 se český HDP dostal jen na úroveň roku 2007. 16  

 

HDP na 1 obyvatele v Kč představuje podíl hrubého domácího produktu v běţných 

cenách a středního stavu obyvatel v příslušném roce. 24  

 

Míra inflace 

V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci 2009 o 1,0 %. Tuto 

změnu ovlivnil zejména vývoj cen v dopravě, kde růst cen pohonných hmot zrychlil na 15,7 

% v důsledku výrazného poklesu cen pohonných hmot v prosinci 2008. Na růst cenové 

hladiny i nadále výrazně působí ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny elektřiny, tepla a 

teplé vody, vodného a stočného. Naopak ceny zemního plynu byly niţší o 11,6 %.  

 

V roce 2010 meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,3 %. Největší zrychlení 

meziročního cenového růstu nastalo v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot, jejichţ 

růst zrychlil na 16,6 %. Dále v oddíle potravin a nealkoholických nápojů, kde ceny 

pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 5,0 %, zeleniny o 34,0 % a ovoce o 12,2 %. Niţší 

neţ v roce 2009 byly ceny oděvů, obuvi, audiovizuálních zařízení, elektřiny atd. 14  

 

Průměrná míra inflace roku 2010 byla 1,5 % a svou výší se stala třetí nejniţší 

průměrnou roční mírou inflace od roku 1989. V příloze číslo 2 ukazuje graf č. 2 meziroční 

inflaci v % v období let 2004 aţ 2010. 
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V měsíci lednu roku 2011 oproti prosinci 2010 spotřebitelské ceny vzrostly o 0,7 %. 

Toto zvýšení bylo způsobeno růstem cen v oddíle bydlení, voda, energie a paliva. Na 

sniţování cenové úrovně působil pokles cen oděvů a obuvi v důsledku výprodejů. 14  

 

Míra nezaměstnanosti 

Ke konci roku 2009 bylo bez práce 539 136 lidí z toho přibylo meziročně 186 886 

nezaměstnaných. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,2 %. Nárůst počtu 

nezaměstnaných na přelomu roku je obvyklý jev. Způsobují ho sezónní faktory, jako je 

ukončování prací v zemědělství a ve stavebnictví.  

 

Koncem roku 2010 stoupla míra nezaměstnanosti o 1 % na 9,6 %, kdy bylo 562 000 lidí 

bez práce. V současnosti nelze stanovit důvody tohoto výrazného zvýšení. Můţe se však 

jednat o kumulaci několika faktorů. Můţe jít o projev sezónnosti v některých výrobních 

činnostech, poklesu kupní síly obyvatelstva v důsledku ekonomické krize, která se následně 

promítá do zvýšeného počtu ukončování ţivností nebo novela zákona o zaměstnanosti měnící 

od 1. 1. 2011 některé podmínky vyplácení podpory v nezaměstnanosti. 

 

V průběhu ledna 2011 míra nezaměstnanosti vzrostla na 9,7 %. Celkový počet uchazečů 

o zaměstnání se zvýšil na 571 863 osob a počet volných pracovních míst vzrostl na 31 393. 

V příloze číslo 2 zobrazuje graf č. 3 souhrnnou míru nezaměstnanosti v procentech v období 

2004 – 2010. 14  

 

4.4.3 Sociální prostředí 

 

V této části budou rozebrány demografické faktory a to především počet obyvatel, 

věková struktura obyvatel a populační růst obyvatel. Tyto faktory mohou nejvíce ovlivnit 

potřebu daňových a účetních sluţeb z hlediska sociálních faktorů. 

 

V prvním pololetí roku 2010 je 10 515 800 obyvatel. Počet ţivě narozených převýšil 

počet zemřelých, a zároveň se narodilo méně dětí a zemřelo méně lidí neţ v roce předchozím. 

Dále přibylo v České republice 3 300 osob registrovanou zahraniční migrací, coţ bylo 

podstatně méně osob neţ ve stejném období roku 2009. Téměř na polovinu se sníţil počet 

přistěhovalých a naopak vystěhovalých bylo 2,5krát více. 14  
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Protoţe společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. je malý podnik a její zákazníci jsou 

z okolí, zaměřím se na demografický vývoj Olomouckého kraje. V tabulce č. 3 je uveden 

vývoj počtu obyvatel, přistěhovalí a vystěhovalí v Olomouckém kraji od roku 2005 do roku 

2009. 

 

Tab. č. 3: Počet obyvatel Olomouckého kraje 17  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet obyv. celkem k 31. 12. 
639 161 639 894 641 791 642 137 642 041 

Počet obyv. ve věku 0 – 14 let 
94 256 92 378 91 434 90 741 90 938 

Počet obyv. ve věku 15 – 64 let 
453 971 454 820 455 756 454 240 451 614 

Počet obyv. ve věku 65 a více let 
90 934 92 696 94 601 97 156 99 489 

Přistěhovalí 
4 471 5 201 6 983 4 554 3 822 

Vystěhovalí 
4 437 4 598 5 559 4 893 4 347 

 

Z tabulky vyplývá, ţe se celkový počet obyvatel zvyšuje, coţ můţe být na první pohled 

dobré pro společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o., protoţe to mohou být její potenciální 

zákazníci. Důkladný náhled do tabulky poukazuje na klesající počet pracovně aktivních 

obyvatel od roku 2007. Pro ekonomiku to celkově není dobré, protoţe zároveň uţ několik let 

stále roste počet obyvatel nad 64 let.  

 

Počet přistěhovalých od roku 2007 klesá a stejně je tomu u počtu vystěhovalých osob. 

V letech 2005 a 2008 byl počet přistěhovalých a vystěhovalých vyrovnaný, ale v posledním 

známém roce, kterým je rok 2009, počet vystěhovalých převyšuje počet přistěhovalých osob, 

coţ můţe být jedním z důvodů, proč klesá počet pracovně aktivních obyvatel. 

 

Pro srovnání s celorepublikovým trendem jsou v tabulku č. 4 údaje o počtu obyvatel 

v letech 2005 aţ 2009 za celou Českou republiku. 
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Tab. č. 4:  Vybrané demografické údaje v České republice (v tis. osob) 24  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet obyv. celkem k 31. 12. 
10 251 10 287 10 381 10 468 10 507 

Počet obyv. ve věku 0 – 14 let 
1 501 1 480 1 477 1 480 1 494 

Počet obyv. ve věku 15 – 64 let 
7 293 7 325 7 391 7 431 7 414 

Počet obyv. ve věku 65 a více let 
1 456 1 482 1 513 1 556 1 599 

Přistěhovalí 
60 294 68 183 104 445 77 817 39 973 

Vystěhovalí 
24 065 33 463 20 500 6 027 11 629 

 

Tabulka č. 3 ukazuje, ţe celkový počet obyvatel v Olomouckém kraji roste a současně 

se zvyšuje i počet všech věkových kategorií. To, ţe se zvyšuje počet obyvatel ve věku 15 aţ 

64 let, můţeme brát jako dobré znamení pro ekonomiku celé České ekonomiky. 24  

 

4.4.4 Technologické prostředí 

 

Faktory technologické mají na společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. podstatný vliv. 

V dnešní době, kdy se bez počítače a výpočetní techniky nikdo neobejde musí společnost dbát 

na to, aby šli s dobou a hlídali si nové technologie. Bez dobrých účetních a daňových 

programů by se neobešli a zaostávali by za konkurencí. Měli by v rámci své 

konkurenceschopnosti a dobré pověsti dbát na to, aby kvalita jejich sluţeb byla přinejmenším 

v takové míře, v jaké je poskytována jejími konkurenčními firmami. Je dobré, kdyţ 

společnost můţe poskytnout svým klientům nějakou zvýhodněnou sluţbu navíc nebo 

jakékoliv jiné zvýhodnění oproti konkurenci, které je schopen zákazník ocenit.  

 

Společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. pouţívá kvalitní softwary zaměřené na 

účetnictví, personalistiku a daňovou problematiku. Softwary se aktualizují při kaţdé 

legislativní změně, nebo alespoň jednou ročně, aby nedošlo k morálnímu zastarání. Tím 

společnost zaručuje kvalitu poskytovaných sluţeb.  
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Samotná společnost ţádné certifikáty nevlastní, ale pracuje s ověřenými programy: 

o DUNA/MZDY, kde společnosti, kterou byl vytvořen, byl udělen CERTIFIKÁT č.: 

2928 podle normy ISO 9001:2008 na všechny hlavní činnosti provozované 

společností 19 , 

o MONEY S3, kde společnost je certifikována podle norem ISO 9001 a v roce 2005 

dosáhla nejvyšší úroveň certifikace od společnosti Microsoft – Microsoft Gold 

Certified Partner. 20  

 

4.5 Porterova teorie konkurenčních sil 

 

Tento model představuje kompletní pohled na konkurenční okolí podniku. Jednotlivé 

faktory jsou pro společnost více či méně významnými, ale musíme se zabývat všemi bez 

výjimky. V různých odvětvích je působení těchto sil vţdy jiné. 

 

4.5.1 Nově vstupující konkurenti 

 

Nové firmy, které se rozhodnou vstoupit do odvětví, představují značné riziko pro 

existující společnosti na trhu. Taková konkurenční hrozba se můţe týkat kaţdého. Mohou to 

být malé firmy ale i firmy velké, které mají dobré postavení a známé jméno. 

 

Protoţe je posuzována konkurenceschopnost malého podniku, je předvídáno, ţe nově 

vzniklé malé účetní, mzdové nebo daňové kanceláře nebudou mít moc nadějí se uchytit na 

trhu, protoţe trh je přesycen. Jen v případě, ţe by nový konkurent na sebe upoutal pozornost 

nějakou novinkou, která by oslovila zákazníky. Větším nebezpečím by pro hodnocenou 

společnost mohly být velké společnosti, které by si rychle vytvořili dobré jméno a image 

společnosti. 

 

Bariéry vstupu nových firem na trh nejsou velké. Vést účetnictví můţe kdokoliv, kdo 

má příslušné vzdělání, praxi v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci a  k tomu si stačí pouze 

vyřídit ţivnostenský list. Uţ osoba, která se takto rozhodne, představuje pro naši společnost 

potenciálního konkurenta, ale tato konkurence není pro dobře zaběhnutý podnik s dobrým 

jménem moc váţná. Bariérou nemusí být pro ně ani počáteční vstupní kapitál, protoţe za 

případnou ţivnost zaplatí 1000,-- Kč a pracovat mohou ze začátku klidně i z domova. Jedinou 
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bariéru, kterou mohou ţivnostníci mít je slabá reputace a známost jména. Většina zákazníků 

je věrná svým účetním. Aby nové firmy zaujaly zákazníky, musí je umět oslovit, ale to je 

vţdy obtíţné a nákladné. 

 

Podle obsazení konkurenty je trh, zejména v místě sídla společnosti Daně – mzdy Přerov 

s. r. o., účetními kanceláři přesycen. Jedinou hrozbou by pro společnost mohl být vstup velké 

firmy do odvětví v okolí města Přerova. Ta by mohla zorganizovat velkou kampaň na 

oslovení obyvatel i firem a přilákat je k sobě. 22  

 

4.5.2 Substituty 

 

I kdyţ pro společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o., která se zabývá zpracováním 

účetnictví, mzdovou agendou a daňovým poradenstvím, není snadné najít plnohodnotný 

substitut, můţeme za náhradu těchto sluţeb povaţovat např. zjednodušený software pro 

domácí pouţití. Takový program poskytuje např. nakladatelství Verlag Dashöfer. Tato 

společnost nabízí online odborné publikace, které mohou být v podobě sbírek nejčastěji 

příkladů, nebo jak jednoduše udělat Cash Flow. Chytřejší podnikatel pak k těmto činnostem 

nebude potřebovat účetní, ale podle návodu zvládne vše sám. Klienti si mohou objednat např. 

DU profi, coţ je ojedinělá databáze odborných daňových a účetních řešení. Její obsah 

společnost denně aktualizuje spolu s renomovanými autory, a proto má více neţ polovina 

příspěvků navíc garantovanou aktuálnost a správnost. Práce s databází je snadná. Pro zadaný 

poţadovaný výraz se jednoduše vyhledá odborná odpověď. 9  

 

4.5.3 Vyjednávací síla zákazníků 

 

Mezi potenciální zákazníky společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. mohou být zařazeny 

právnické osoby jako jsou například malé a střední podniky, které si nechávají trvale vést 

účetnictví nebo mzdovou agendu a také fyzické osoby, které si nechávají od společnosti 

vyplnit daňová přiznání nebo přijdou jen na konzultaci.  

 

Společnost si za dobu své existence vytvořila trvalou agendu klientů, se kterými 

spolupracují uţ mnoho let. Mezi tyto firmy obecně patří: akciová společnost zabývající se 

výrobou ocelových konstrukcí, společnost s ručením omezeným zabývající se kovovýrobou, 
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obchod s počítači, papírnictví, obchod s hudbou, elektro a mnoho dalších. Většina firem, 

kterým vede společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. účetnictví nebo vypočítává mzdy, se 

vyskytují ve stejném městě nebo v blízkém okolí. Tyto firmy jsou s poskytovanými sluţbami 

natolik spokojené, ţe poskytli společnosti i své kladné reference.  

 

Na trhu je velký počet zejména malých zákazníků, kteří poţadují rozdílné sluţby. To je 

dobrým znamením pro společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o., protoţe nemusí mít obavy, ţe 

se zákazníci mezi sebou domluví a v prosazování svých zájmů budou mít větší vliv. To by 

mohlo nastat v případě, ţe by poskytovali stejné nebo podobné sluţby velkým společnostem. 

Ty se mohou vzájemně domluvit, vyuţít svého postavení na trhu a pomocí většího vlivu 

prosazovat snadněji své zájmy.  

Stupeň koncentrace zákazníků můţeme na místním trhu popsat jako velký počet 

zákazníků, kteří nakupují menší mnoţství sluţeb. Zákazník má moţnost nakupovat na trhu 

sluţby, které nabízí i naše hodnocená společnost, od více různých dodavatelů. Můţe si vybrat 

od koho je nakoupí a s touto moţností roste i zákazníkova vyjednávací síla.  

 

Společnosti můţe být doporučeno, aby stále bezchybně pečovala o své zákazníky a 

poskytovala jim kvalitní sluţby. Konkurentů je na trhu mnoho a při sebemenší chybě mohou 

klienti přijít ke konkurenci. 22  

4.5.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

 

 

Společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. má několik stálých dodavatelů, kteří uţ 

dlouhodobě s podnikem spolupracují. Je to například dodavatel papírenských potřeb, kterým 

je společnost Papír plus s. r. o. Sluţby si se společností Daně – mzdy s. r. o. poskytují 

navzájem, takţe zde probíhá bezproblémová spolupráce. Stejně je tomu u dodavatele 

výpočetní techniky, kterým je společnost  HS Logic s. r. o. Dodají téměř okamţitě potřebné 

komponenty a provedou okamţitý servis. Jiné stálé dodavatele hodnocená společnost nemá. 

Produkty nutné k provozování jejich činnosti, jako třeba naučná literatura, kupuje dle potřeby 

v libovolném knihkupectví a účetní, mzdové a daňové programy má stále stejné, které se 

pouze pravidelně aktualizují. Společnost Daně – mzdy s. r. o. je s tímto zaběhnutým 

systémem spokojená, proto neuvaţují o změnách dodavatelů. 22  
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4.5.5 Konkurence v odvětví 

 

Účetní sluţby jsou velmi častým druhem podnikání a v Přerově to platí také. Existuje 

zde mnoho malých a středních firem, které se zabývají účetnictvím, zpracováním mezd a 

daňovou problematikou. Proto můţe být uvedeno, ţe společnost má velmi silnou konkurenci 

v okolí. Internet nám nabízí celkem 43 subjektů z okolí Přerova, které poskytují účetní a 

daňové sluţby, z toho 19 sídlí přímo v Přerově stejně jako mnou hodnocená společnost. 21  

 

V příloze č. 4 je zobrazena mapa Přerova a zároveň červenými čtverečky jsou ukázána 

místa, kde sídlí ostatní účetní a daňové kanceláře ve městě. Jediný zelený čtvereček určuje 

polohu společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. Jak vidíme většina z nich se nachází přímo 

v centru města. Pár jich je na okraji a naše hodnocená společnost je kousek dál od ostatních. 

Sídlí stále v centru města, ale zároveň je strategicky umístěna nejblíţe autobusovému a 

vlakovému nádraţí. 

 

Mezi největší konkurenty společnosti Daně – mzdy Přerov mohou být zařazeny např. 

společnosti: 

o A D consult, spol. s r.o., 

o Účetnictví MZ, s. r. o., 

o ÚČETNÍ – MORAVA, s. r. o., 

o VITORIA, a. s. 

 

Ostatní subjekty poskytující účetní a daňové sluţby jsou ţivnostníci, takţe svou 

velikostí nedosahují naší hodnocené společnosti. Konkurenty pro ní mohou být jen tyto 

vybrané společnosti, protoţe nabízí srovnatelné sluţby a mají podobné podmínky pro 

podnikání. 

I kdyţ podnikatelé jako fyzické osoby nepředstavují velkou konkurenci, stupeň 

koncentrace na místním trhu v oblasti účetnictví a daní je vyšší. Pokud by se některý 

z podstatných konkurentů rozhodl pro znatelnou změnu, ostatní by reagovali ihned a zejména 

v oblasti cen. 

 

V tomto oboru se sluţby mohou vylepšit pouze tím, ţe k nim bude přidáno něco navíc. 

Postup prováděných sluţeb musí být vţdy shodný podle daných předpisů. Proto diferenciace 

sluţeb není velkým rizikem. Společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. vychází klientům vstříc a 
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jako většina konkurentů dochází na poţádání za klienty. Jednou značnou výhodou pro klienty, 

kterým zpracovávají účetnictví, je moţnost tzv. vzdáleného přístupu, kdy se mohou účetní 

z kanceláře napojit  do účetnictví klienta. 

 

V poslední době ve městě ani v okolí Přerova účetních kanceláří nepřibývá a to by mělo 

společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. upozornit, ţe si musí dát pozor na intenzivnější 

konkurenci. A aby byli na trhu mezi prvními, měli by sami vymyslet taktiku, jak se dostat  

před ostatní konkurenty téhoţ odvětví. Vztah mezi konkurenty zde však není napjatý a 

existuje i případ, ţe společnost Daně – mzdy s. r. o. s určitými konkurenty spolupracují 

v rámci poskytování kompletních sluţeb svým klientům. Jedná se např. o audit, na který se 

společnost Daně – mzdy s. r. o. nespecializuje, tak domluví spolupráci s konkurentem. 22  

 

4.6 SWOT analýza 

 

SWOT analýza představuje silné a slabé stránky a příleţitosti a ohroţení podniku. 

Pouţívá se ke zkoumání vnitřních předností a slabin, vnějších příleţitostí a ohroţení i 

k navrţení základních strategických alternativ, kterých můţe podnik vyuţít. Výsledky analýzy 

představují pro podnik dobré znalosti, které mohou vyuţít při uspokojování potřeb zákazníků.  

2   

Obrázek č. 8 zobrazuje matici SWOT. Je rozdělena na jednotlivé kvadranty a ty 

obsahují zásadní faktory, které mají vliv na podnik. Jsou seřazeny podle jejich důleţitosti a 

naléhavosti od důleţitých po méně důleţité. 

 

Obr. č. 8: Matice SWOT  

Silné stránky (strengths) 

o Kvalita sluţeb 

o Kvalifikovaní zaměstnanci 

o Tradice a historie společnosti 

o Individuální přístup ke klientovi 

o Široká nabídka sluţeb 

 Slabé stránky (weaknesses) 

o Malé prostory kanceláří 

o Chybí parkoviště 

o Nízká propagace společnosti 

Příleţitosti (oportunities) 

o Rozšíření o další pobočku 

o Nové zákaznické skupiny 

o Rozšíření softwaru 

Hrozby (threats) 

o Legislativní sloţitost 

o Velká konkurence 
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4.6.1  Analýza silných a slabých stránek podniku 

 

Hodnocení výkonnosti silných a slabých stránek bylo provedeno pomocí bodovací 

stupnice, která má rozsah 1 aţ 5 bodů. 1 bod znamená nepříznivé hodnocení, 3 body jsou 

středně příznivé a 5 bodů představuje příznivé hodnocení. Hodnocení závaţnosti je 

v procentech a bodovací stupnice je od nejzávaţnějšího, coţ představuje 100 %, po nejméně 

závaţné, které je ohodnoceno 25 procenty. Hodnocení jednotlivých faktorů je znázorněno 

v tabulce č. 5. Bodování bylo provedeno ve spolupráci s jednatelem společnosti Daně – mzdy 

Přerov s. r. o. 

  

Tab. č. 5: Hodnocení výkonnosti a závaţnosti silných a slabých stránek podniku 

Silné a slabé stránky 

Hodnocené faktory 
výkonnost závaţnost (v %) 

1 2 3 4 5 celkem 100 75 50 25 celkem 

Kvalita sluţeb     1 5 1    100 

Kvalifikovaní zaměstnanci     1 5  1   75 

Tradice a historie společnosti  1    2    1 25 

Individuální přístup ke klient.   1   3  1   75 

Široká nabídka sluţeb    1  4  1   75 

Malé prostory kanceláří   1   3   1  50 

Chybí parkoviště  1    2  1   75 

Nízká propagace společnosti   1   3    1 25 

 

Z tabulky lze vyčíst, jak který faktor je pro společnost důleţitý. Společnost by se 

především měla věnovat faktorům v prvním kvadrantu, kde je nejvyšší závaţnost. Zobrazuje 

to obrázek č. 9. 
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Obr. č. 9: Silné a slabé stránky podniku 

       5 Kvalita sluţeb 

   Kvalifikovaní zaměstnanci   

        Široká nabídka sluţeb 

      Individuální přístup ke klientovi 

        Malé prostory kanceláří 

Závažnost  

  0 %               100 % 

   Tradice a historie spol.  Chybí parkoviště 

   Nízká propagace spol. 

            

     

         Výkonnost 

 

4.6.2 Analýza příležitostí a hrozeb podniku 

 

Hodnocení výkonnosti a závaţnosti příleţitostí a hrozeb podniku vychází ze stejné 

bodovací stupnice jako u hodnocení silných a slabých stránek podniku. Jednotlivé faktory 

jsou zobrazeny a zhodnoceny v tabulce č. 6. 

 

Tab. č. 6: Hodnocení výkonnosti a závaţnosti příleţitostí a hrozeb podniku 

Příleţitosti a hrozby 

Hodnocené faktory 
výkonnost závaţnost (v %) 

1 2 3 4 5 celkem 100 75 50 25 celkem 

Rozšíření o další pobočku    1  4   1  50 

Nové zákaznické skupiny     1 5  1   75 

Rozšíření softwaru   1   3  1   75 

Legislativní sloţitost     1 5  1   75 

Velká konkurence  1    2    1 25 
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Celkové hodnocení z tabulky je převedeno do obrázku č. 10, kde je znázorněno, kterým 

faktorům má dát společnost přednost při rozhodování o řešení příleţitostí a hrozeb. Jako u 

silných a slabých stránek by měla být zaměřena pozornost především na první kvadrant. 

 

Obr. č. 10: Příleţitosti a hrozby podniku 

    

    5  

 

Nové zákaznické skupiny  Legislativní sloţitosti 

     Rozšíření softwaru  

     Rozšíření o další pobočku 

Závažnost           

      0 %               100 % 

   Velká konkurence 

            

  1 

 

      Výkonnost 
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5 Návrhy a doporučení 

 

Společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. je konkurenceschopná prosperující firma. Má 

širokou nabídku kvalitních sluţeb a její zaměstnanci jsou kvalifikovaní, samostatní a umí 

jednat s lidmi. Kaţdému klientovi věnují individuální přístup.  

 

Zaměřit by se měla společnost především na malé prostory kanceláří. Pomocí 

analýzy silných a slabých stránek se dospělo k názoru, ţe je to závaţný problém. V současné 

době není v kancelářích dostatek úloţných prostor na výkazy klientů, které musí být po 

určitou dobu uloţeny a zároveň s nimi účetní společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. stále 

pracují. Musí je mít stále po ruce a proto je potřebné, aby společnost tento problém vyřešila. 

Bylo by vhodné kdyby se jednatelé porozhlédli po okolí a vyhledali větší prostory pro své 

kanceláře s dostatečným úložným prostorem a všichni zaměstnanci se přestěhují do nových 

prostor, nebo si ponechají i dosavadní kanceláře a část zaměstnanců zůstane v dosavadních 

prostorách a ostatní se přesunou do nových prostor. Pozitivem by bylo, kdyby se nové 

prostory nacházely v blízkém okolí dosavadního sídla společnosti, aby si udrţeli aktuální 

výhodu strategického umístění v centru města a zároveň u autobusového i vlakového nádraţí.  

 

V příloze č. 4 jsou uvedeny tři moţné budovy, které jsou z inzertních nabídek vhodné,  

pro nové sídlo společnosti s více neţ čtyřmi místnosti, protoţe v současnosti mají k dispozici 

právě čtyři místnosti k provozování činnosti. Je porovnáváno místo umístění, počet místností, 

plocha v metrech čtverečních a cena za metr čtverečný za rok. Po zhodnocení těchto údajů, 

můţe být vedení podniku doporučeno přestěhovat celou společnost do několika kanceláří, dle 

uváţení potřeby prostoru, do administrativní budovy přímo v centru města na náměstí T. G. 

Masaryka. Sídlo společnosti se sice vzdálí od vlakového i autobusového nádraţí, ale dostane 

se tak přímo do samého centra města. Ke kancelářím patří také parkovací místa ve dvoře 

objektu. 

 

Dalším problémem s vysokou závaţností, ale s malou výkonností je chybějící 

parkoviště. Parkovacích míst u budovy, kde má společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. sídlo, 

je jen omezený počet a většinou, zde parkují lidé bydlící v okolí. Pro zaměstnance i klienty 

s auty je ve většině případů problém zaparkovat. Nejbliţší parkoviště je u obchodních domů 

Albert (0,4 km) nebo Prior (0,5 km), ale také zde není jistota, ţe nebude plno. V místech 
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svého současného sídla není moţnost zajistit pro zaměstnance a klienty několik parkovacích 

míst. Proto by se na to měla společnost zaměřit v případě, ţe by vybírala vhodné místo pro 

nové kanceláře. Měl by to být jeden z hlavních faktorů na který se musí jednatelé zaměřit.    

 

Do kvadrantu s malou výkonností i závaţností jsou ve SWOT analýze přiřazeny: tradice 

a historie a nízká propagace. Těmito faktory se společnost nemusí bezprostředně zabývat. 

Tradice a historie se postupem času utváří samy, ale pokud by chtěla společnost přilákat nové 

zákazníky, určitě by jí pomohla propagace. Zákazníky společnosti jsou stálí klienti, nebo 

jejich známí, ale kdyby se jednatelé společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. zaměřili na 

intenzivnější reklamu v tisku mohli by získat nové klienty. Také můţe být společnosti 

doporučeno, vyuţít sluţeb reklamní agentury, která by jim vytvořila plakát v podobě banneru 

pro umístění na stěnu domu. Cena výroby banneru a vhodná plocha umístění je v příloze č. 6.  

Nebo by mohli před obdobím odevzdávání určitého daňového přiznání oslovit přímo tu 

skupinu lidí prostřednictvím pronájmu vitrín na reklamu v centru města nebo na 

autobusových zastávkách. Byla by to krátkodobá akce, ale přesně zaměřená. Tímto krokem by 

se po marketingové stránce dostali ihned před konkurenci a zvýšili by si tím svou 

konkurenceschopnost, protoţe ve městě nejsou ţádné poutavé reklamy na účetní či daňové 

sluţby, které by lidi upoutaly na první pohled. 

 

Hrozba v podobě legislativní sloţitosti je váţná a společnost jí musí věnovat neustálou 

pozornost. Jakákoliv chyba v této oblasti můţe mít ohromné následky v podobě ztráty klientů 

i poklesu zisku. Ale zatím se nic takového nestalo a společnost si v pozorování legislativních 

změn vede výborně. Změny sledují a dobře se na ně připravují pomocí odborných publikací a 

školení. Pokud bude společnost v oblasti legislativních změn pokračovat stále stejným 

způsobem upevní si svou konkurenceschopnost.  

 

Výhodou by pro společnosti bylo obnovení a rozšíření softwarů. Protoţe je společnost 

na trhu uţ šest let a za tuto dobu pouţívá stále stejné softwary, bylo by vhodné je rozšířit. 

Nákupem nových programů na účtování nebo zpracování daní by si účetní ulehčili práci a 

pro společnost by to představovalo výhodu před konkurencí. Konkurenti, v podobě malých 

podniků či ţivnostníků, pouţívají běţné účetní programy, které se pouze aktualizují. 

  

Myšlenka, v podobě rozšíření společnosti o další pobočku, teprve vzniká, ale mohlo by 

se to stát v budoucnosti realitou a pro konkurenceschopnou společnost by to představovalo 
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velkou příleţitost. Pobočka by však měla být v jiném městě, přestoţe v sídle společnosti 

v Přerově je ještě volná kapacita pro nové klienty. Tento krok, pokud bude dobře naplánovaný 

a zrealizovaný, zajistí společnosti nové klienty.   

  

V neposlední řadě můţe být společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. doporučeno 

dodrţování etického kodexu. Mezinárodní federace účetních (IFAC) vydala příručku, která 

obsahuje kompletní soubor Mezinárodních auditorských standardů (ISA) revidovaných 

Mezinárodní radou pro auditorské standardy (IAASB) a také revidovaný Etický kodex. Tento 

Etický kodex byl revidován Mezinárodní radou pro etické standardy účetních (IESBA) 

zejména s ohledem na poţadavky zvýšené nezávislosti profesních účetních. Dodrţování 

tohoto kodexu můţe představovat pro společnost prestiţ, která by přilákala nové klienty. 

Zavedení kodexu do podnikové praxe by znamenalo další konkurenční výhodu pro 

analyzovaný podnik. 
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6 Závěr 
 

Pojem konkurenceschopnost je velice pouţívaným výrazem. Můţeme se s ním setkávat 

téměř kaţdý den ať uţ v roli zaměstnance, který pracuje v nějakém podniku, v roli majitele 

podniku, nebo v podobě zákazníka, o kterého společnosti usilují. To nám dokazuje, ţe tento 

pojem je obsahově velice širokým tématem. 

 

Cílem bakalářské práce na téma „Konkurenceschopnost konkrétního podniku“ bylo 

provést analýzu společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o., která se zabývá vedením účetnictví, 

mzdové evidence a daňového poradenství, a zhodnotit její konkurenceschopnost na trhu. 

 

První část bakalářské práce obsahuje teoreticko–metodickou část. Nejdříve byly 

definovány základní pojmy jako jsou: konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční 

výhoda. Poté je uvedeno třídění malého a středního podnikání dle několika typologií, formy 

konkurence v mikroekonomii a analýzy okolního a vnitřního prostředí pomocí metody VRIO.  

Následně je práce zaměřena na objasnění metod a analýz pro zhodnocení 

konkurenceschopnosti společnosti. K tomu byly pouţity: analýza okolního prostředí, PEST 

analýza, Porterova teorie konkurenčních sil a SWOT analýza. 

 

V následující části byla představena společnost Daně – mzdy Přerov s. r. o. a popsán 

její vznik, vývoj a současný stav společnosti. Je zde znázorněna organizační struktura 

společnosti a vypsané její vize a cíle. Po charakteristice společnosti následuje charakteristika 

trhu, která pojednává o současném stavu a vývojových trendech trhu účetních sluţeb.  

 

Dále následuje analytická část, která hodnotí pomocí určitých analýz 

konkurenceschopnost společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. Podle rozdělení dle velikosti je 

společnost zařazena mezi mikropodniky. Byl zjištěn také druh konkurence, s kterou se 

společnost potýká, stabilita prostředí společnosti pomocí analýzy okolního prostředí a 

analýzou vnitřního prostředí byly zhodnoceny interní zdroje společnosti. Poté byly pouţity: 

PEST analýza, která zjistila situaci v podnikatelském prostředí a Porterova teorie 

konkurenčních sil, která posuzuje konkurenční prostředí společnosti. Na závěr byla sestavena 

SWOT analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb společnosti. 
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Na základě získaných výsledků byly stanoveny návrhy a doporučení, které by měli 

pomoci společnosti Daně – mzdy Přerov s. r. o. upevnit její konkurenční postavení na trhu. 

Doporučení bylo zaměřeno na vyhledání větších kancelářských prostor s dostatkem úloţných 

míst a moţností parkování v blízkém okolí, upoutat pozornost na společnost pomocí reklamy 

a inzerátů, nakoupit nový software, pokračovat stále stejným způsobem ve sledování 

legislativních změn a rozšířit společnost o pobočku, která by měla být v jiném městě, neţ je 

současné sídlo společnosti.  
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Seznam zkratek 

 

aj.   a jiné 

apod.   a podobně 

a. s.   akciová společnost 

atd.   a tak dále 

Bc.   bakalář 

CLV   citylight vitríny 

CZ   cizí zdroje 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení 

DOP   doba obratu pohledávek 

DOZ   doba obratu závazků 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EBIT   zisk před zdaněním a úroky 

EU   Evropská unie 

EUR   euro 

HDP   hrubý domácí produkt 

IAASB  Mezinárodní rada pro auditorské standardy 

IČO   identifikační číslo organizace 

IESBA   Mezinárodní rada pro etické standardy účetních 

IFAC   Mezinárodní federace účetních 

Ing.   Inţenýr 

ISA   Mezinárodní auditorské standardy 

Kč   korun českých 

km   kilometr 

kr. B. úvěry  krátkodobé bankovní úvěry 

kr. záv.  krátkodobé závazky 

ks   kus 

mil.   milión 

mld.   miliarda 

např.   například 
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OA   oběţná aktiva 

obr.   obrázek 

obyv.   obyvatel 

prům.   průměrně 

PSČ   poštovní směrovací číslo 

resp.   respektive 

spol.   společnost 

s. r. o.    společnost s ručením omezeným 

str.   strana 

tab.   tabulka 

tis.   tisíc 

%   procento 
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Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

 

-  jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

-  beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3); 

-  souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s 

tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

-  bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

-  bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne …………………. 

 

                         ……………………………… 

                                                                                                       Lenka Kiesewetterová      

Adresa trvalého pobytu: 

Jabloňová 12 

751 24 Čekyně 

 


