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1 Úvod 

Kaţdý podnikatel chce být ve své podnikatelské činnosti úspěšný. Chce dosahovat 

vysokých zisků, dále se rozšiřovat a rozvíjet své podnikání, mít na trhu co nevyšší podíl i 

dobré jméno. Prvním krokem k takovýmto úspěchům je mít dobrý a hlavně originální nápad 

pro podnikání. V dnešní době, kdy je trh jiţ plný rozmanitého zboţí a sluţeb, je velmi obtíţné 

něco nového, převratného a hlavně perspektivního vymyslet. Pokud se nám jenom přece 

podaří nějaký speciální a lákavý předmět či sluţbu, o kterou je zájem nalézt, neznamená to, ţe 

budeme automaticky úspěšní, bohatí a slavní. Právě nyní je důleţité se zaměřit na druhý krok 

vedoucí k úspěchu. Musíme mít znalost sami sebe, svého okolí a vědět kam chceme svou 

činnosti směřovat a čeho chceme dosáhnout. Je tedy zapotřebí provést různé analýzy a 

průzkumy trhu, na jejichţ základě si vypracujeme podnikatelskou strategii, která musí být 

kvalitně a pečlivě zpracovaná. Třetí krokem úspěchu je pak se touto strategií řídit, protoţe 

nám pomáhá dosáhnout námi vytyčeného cíle. 

Dnešní doba se vyznačuje neustálými změnami. Prostředí se rychle a dynamicky 

vyvíjí, a abychom při svém podnikání byli skutečně úspěšní, nesmíme „usnout na vavřínech“. 

Je nutné na nově příchozí změny pruţně reagovat, nebrat je jako něco negativního, co naše 

podnikání překazí nebo dokonce zničí, ale je podstatné se jim umět přizpůsobit nebo ještě 

lépe je vyuţít jako příleţitost, z které můţeme mít naopak prospěch a získat konkurenční 

výhodu. Při tom všem je důleţité neustále sledovat situaci na trhu, nové trendy a všechny 

faktory, které naše podnikání ovlivňují a uvědomovat si, jak tyto faktory můţeme naopak 

ovlivnit my. Díky těmto pozorováním jsme schopni odhadnout moţný budoucí vývoj okolí 

organizace a tato prognóza nám následně slouţí k návrhu strategie pro další roky našeho 

podnikání. 

V této diplomové práci se budeme zabývat výhradně výše zmíněným druhým krokem 

úspěchu a jejím cílem je zanalyzovat současný stav finančně poradenské společnosti Parnters 

Financial Services, a.s., pokusit se predikcí nastínit moţný vývoj a navrhnout strategii, podle 

níţ by se společnost mohla v následujících letech řídit. Celá tato práce by měla být 

vyhotovena do konce dubna 2012. Vstupní hypotézou se stává tvrzení: ,,Finanční poradenství 

je v dnešní době perspektivním oborem podnikání v České republice.“ 

Při analýze společnosti bude uţita světoznámá SWOT analýza, pomocí které 

zmapujeme silné a slabé stránky podniku, jeho hrozby a příleţitosti, Porterův model pěti 

konkurenčních sil, PEST analýza, Bostonská matice a rovněţ také uplatněna finanční analýza. 
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2 Metodika zpracování a teoretická východiska strategie 

podniku 

Dříve neţ se budeme zabývat samotnou identifikací vybrané společnosti a její 

analýzou je nutné mít určité teoretické znalosti ze zkoumané oblasti. V našem případě se 

jedná o strategický management a s ním související tvorbu strategie podniku, a právě této 

problematice se v teoretické rovině budeme věnovat v této kapitole diplomové práce. 

 

2.1 Základní pojmy 

Vysvětlení základních pojmů a termínů je nezbytnou podmínkou k pochopení dalších 

kroků a postupů, proto se jimi budeme nyní zabývat. 

 

2.1.1 Strategie 

V kaţdé publikaci najdeme jinou definici strategie, coţ vypovídá o tom, ţe kaţdý 

autor si tento pojem vykládá do značné míry po svém a neexistuje tudíţ jediná přesně daná 

definice strategie. 

,,Tradiční definice chápe strategii podniku jako dokument, ve kterém jsou určeny 

dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů 

nezbytných pro splnění daných cílů.“
1
 

,,Moderní definice pak chápe strategii jako připravenost podniku na budoucnost. 

Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických 

operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby 

tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a 

schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku.“
2
 

 

Mintzberg vymezuje strategii jako systém 5P:
3
  

Plan (plán) – uvědomělý postup jednání pro řešení různých situačních stavů ve  

 vymezeném manévrovacím prostoru. 

                                                 
1
 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 1. ISBN 80-7179-603-4. 

2
 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 1. ISBN 80-7179-603-4. 

3
 LEDNICKÝ, Václav. Strategický management. 2. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2003. 

ISBN 80-7048-019-X.  
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Ploy (manévr) – jeden z moţných přístupů, jak prosazovat cílevědomost a plánovitost  

 v kombinaci s tvořivým myšlením. 

Pattern (vzor) – vytyčuje směry a hranice, za kterých se můţe jednání podniku  

 realizovat v podmínkách neustále se měnícího prostředí. 

Position (pozice) – vychází z prioritního vymezení rozhodujícího problému, to  

představuje odlišení hlavního od detailního, strategického od taktického při  

zdůraznění, ţe správná taktika je předpokladem úspěšnosti strategie, přitom problém, 

který má rozhodující strategický význam je moţno určit zpravidla aţ po zhodnocení 

pozice podniku v daném prostředí. 

Perspective (perspektiva) – vyjadřuje působení podniku dovnitř, neboť klade důraz na 

 myšlení a rozhodování vrcholového managementu ve směru k tvorbě a realizaci 

strategie. 

 

Strategie v manaţerském pojetí vyjadřuje koncept chování organizace, její 

dlouhodobý program a způsob činnosti v budoucnu, musí přitom dát odpověď na tyto 

základní otázky:
4
 

 Jak udrţet a zlepšit konkurenční pozici podniku? 

 Jakým způsobem se chovat na trhu? 

 Které trhy či jejich segmenty obsadit? 

 Jak řešit firemní portfolio produktů, coţ znamená, které výrobky vyrábět, nebo 

jaký typ sluţeb poskytovat? 

 Jaký typ růstu firmy zvolit, čili jak vynaloţit podnikové zdroje k dosaţení 

stanovených cílů? 

 Jaký způsob chování zvolit vůči konkurenci? 

 Podle jakých kritérií měřit pokrok při realizaci strategie? 

 Jaký postup zvolit při řešení problematiky finanční, výrobní, zásobovací, 

odbytové, personální, technologické apod. 

 

2.1.2 Strategické myšlení, řízení a plánování 

Strategie musí být zpracována na základě znalostí principů strategického myšlení, 

mezi něţ patří například princip variantnosti, který se týká potřeby vypracovat strategii 

                                                 
4
 LEDNICKÝ, Václav. Strategický management. 2. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2003. 

ISBN 80-7048-019-X.  
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podniku ve více variantách, vzhledem ke skutečnosti, ţe nevíme, jak se v průběhu 

strategického období budou vyvíjet faktory ovlivňující naši strategii a můţe tedy docházet 

k neočekávaným změnám. Jednotlivé varianty tedy vycházejí ze znalosti všech vývojových 

tendencí, které s vysokou pravděpodobností mohou nastat. Podnik musí mít vybudován 

signalizační a varovný systém a sytém rychlé reakce umoţňující pruţnost strategie 

v současném měnlivém světě. Dalším důleţitým principem je princip permanentnosti 

hovořící o nutnosti neustálé práce na strategii, nekončícího sledování ovlivňujících faktorů a 

probíhajících strategických operací podniku. Princip celosvětového systémového přístupu 

vychází z faktu, ţe celý svět je vzájemně propojen a doslova ,,vše souvisí se vším“. Dobrá 

strategie musí proto vycházet ze znalostí o politickém, ekonomickém, ekologickém, vědecko-

technickém, demografickém, právním i sociálním vývoji v celém světě. Princip tvůrčího 

přístupu hovoří o tom, ţe šanci prosadit se mají pouze podniky, jejichţ strategie přináší nové 

produkty, nové technologie, nové způsoby uspokojování potřeb trhu, nové cesty sniţování 

nákladů, nové metody prodeje či stimulace pracovníků. Princip interdisciplinarity znamená 

vyuţití nových poznatků a metod všech vědních oborů při vytváření strategie, princip 

agregovaného myšlení pak uvaţování v určitých globálech bez zabývání se nevýznamnými 

detaily a princip koncentrace zdrojů vypovídá o tom, ţe kaţdé strategické rozhodnutí 

vyţaduje značné zdroje a jejich rozptýlení vede k neúspěchu. K dalším principům 

strategického myšlení patří bezesporu princip vědomí práce s rizikem vycházející ze 

zmíněné nejistoty o vývoji faktorů ovlivňujících strategii podniku a sloţitosti strategického 

rozhodování nebo princip vědomí práce s časem odpovídající nutnosti zkracování lhůt 

výzkumu, vývoje, výstavby, výroby i oběhu. Zvláštní význam hraje správně načasované 

vyuţívání finančních prostředků podniku, tak aby peníze vynášely peníze a zisk plodil další 

zisky. Princip zpětnovazebního myšlení spočívá v tom, ţe po kaţdém kroku zpracování 

strategie se vracíme k předcházejícím krokům a v případě potřeby je korigujeme.
5
 

 

Strategické řízení má klíčové postavení v řízení firmy, neboť zahrnuje nejen 

ujasnění výchozí situace, její komplexní vyhodnocení, odhad vlastních možností, ale i 

formulaci alternativ a zvolení konkrétních cest k realizaci cílů.
6
 

                                                 
5
 SOUČEK, Zdeněk a Jiří MAREK. Strategie úspěšného podniku: systém strategického řízení. Ostrava: 

Montanex, 1998. ISBN 80-85780-93-3. 
6
 LEDNICKÝ, Václav. Strategický management. 2. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2003. 

ISBN 80-7048-019-X.  
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Procesu strategického řízení se zúčastňují různé skupiny osob s rozdílným podílem na 

vytváření strategie a na její realizaci. Patří k nim vrcholový management, který přijímá 

strategická rozhodnutí o směrech budoucí činnosti podniku a vytváří podmínky pro realizaci 

těchto rozhodnutí, střední management shromaţďuje i analyzuje fakta, připravuje plány a 

externisté plní funkci poradců. 

 

Strategické plánování by mělo dát odpovědi na otázky: ,,Proč firma existuje?“, ,,Jaké 

jsou její cíle, přednosti a nedostatky?“, ,,Jakým hrozbám musí podnik čelit a naopak jaké 

příleţitosti se mu nabízejí?“, ,,Jak udrţet konkurenční výhodu a dosáhnout tak svých cílů?“. 

Strategické plánování můţeme chápat jako nepřetrţitý cyklus šesti kroků 

vyobrazených níţe na Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Základní strategický plánovací model 

 

 

Zdroj: KOŠŤÁN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer 

Press, 2002. s.7. ISBN 80-7226-657-8.  

 

2.1.3 Poslání, vize a cíle podniku 

Prostřednictvím svého poslání  (také mise) vysvětluje podnik svému okolí důvod své 

přítomnosti na trhu a svou angaţovaností neusiluje pouze o generování vysokých zisků, ale 

i o společenský, regionální nebo duchovní přínos. Mělo by se jednat o dobře zapamatovatelné 
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slogany, které nemusí být zcela konkrétní, ale musí vytvářet veřejnosti jasnější představu o 

podniku, jeho působnosti, aktivitách, výrobcích, poskytovaných sluţbách a jím o 

vyuţívaných technologiích. 

 

Vize podniku lze stručně charakterizovat jako určitý obraz, představu budoucnosti. 

Jedná se o jasné vyjádření budoucí pozice firmy, které bude pochopitelné a srozumitelné pro 

všechny zainteresované osoby firmy, jeţ jsou cílovým příjemcem sdělené vize.
7
 Vize jsou 

myšlenky předbíhající svou dobu a musí mít motivující charakter.
8
 Vize s posláním spolu 

úzce souvisí, poslání je soustředěno na současnost, ale zároveň musí být propojeno na 

budoucnost a ze samotné vize vychází. 

 

Cílem podniku rozumíme konkrétní stav, o jehoţ dosaţení usiluje organizace 

v přesně stanoveném časovém období. V zásadě se jedná o to, čeho chce podnik dosáhnout. 

Stanovení cíle je východiskem pro další rozhodování o zdrojích a prostředcích nezbytných 

k jeho dosaţení, o způsobu a o časovém horizontu pro dosaţení cíle. Zároveň je pomocníkem 

při formulaci strategie. 

Dobře stanovený cíl by měl být tzv. SMART:
9
 

S – specific: přesně stanovený, konkrétní, jasný 

M – measurable: měřitelný, aby bylo moţno sledovat plnění cíle 

A – agreed: odsouhlasený, přijatý členy týmu 

R – realistic: přiměřený, vycházející z reálných moţností pracovníků 

T – timebound: termínovaný, určen konečným termín i dílčími termíny 

 

Mezi nejčastěji preferované cíle organizací, snad mimo ty neziskové, patří nepochybně 

maximalizace zisku a hodnoty podniku. K dalším alternativám pak patří např. dosaţení 

většího podílu na trhu, úspora nákladů, zvýšení produktivity práce, inovace, kvalita výrobků a 

sluţeb nebo rozvoj manaţerských dovedností, zlepšení vztahů s dodavateli či sociálních 

vztahů uvnitř podniku. Firmy zpravidla sledují více cílů najednou, které se mohou vzájemně 

doplňovat, ale také být i ve vzájemném rozporu. 

 

                                                 
7
 HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 

2011. ISBN 978-80-7408-056-2. 
8
 LEDNICKÝ, Václav. Strategický management. 2. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2003. 

ISBN 80-7048-019-X.  
9
 LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-131-2.  
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2.2 Externí analýza 

Dříve neţ si podnik zvolí cestu, kterou se bude dále ve své činnosti ubírat, je nutné 

uvědomit si, jaké faktory na jeho podnikání mají vliv, jak je a jejich změny vyuţít ve svůj 

prospěch či naopak jak jejich tlaku odolat. K identifikaci těchto ovlivňujících aspektů 

okolního prostředí slouţí externí analýza. 

 Externí analýza v sobě obsahuje dvě části zkoumání vnějšího okolí podniku. První 

oblastí je makroprostředí, jeţ je společné pro všechna odvětví a působí tedy na všechny 

subjekty bez rozdílu. Samotné podniky tyto vlivy však nijak nemohou ovlivnit. Druhou 

oblastí je mezoprostředí představováno odvětvím, ve kterém podnik podniká a ovlivnění je 

v tomto případě oboustranně moţné. 

 

2.2.1 PEST analýza 

Metoda PEST analýza se zabývá makrookolím, které vytváří obecně platné podmínky 

společné pro všechny podnikající subjekty v dané zemi a zároveň se v něm promítají 

ovlivňující faktory celosvětového dění.  

 

Název PEST tvoří začáteční písmena čtyř oblastí vnějšího prostředí:
10

 

P – politické faktory – týkají se politické situace, legislativních rozhodnutí či práva 

E – ekonomické faktory – souvisejí se současným stavem ekonomiky a jejím vývojem  

S – sociální faktory – odpovídají demografickým trendům populace, náboţenství, 

kultuře, spotřebitelskému chování i zlepšování ţivotního prostředí 

T – technologické faktory – představovány technologickými změnami a inovacemi, 

jsou zdrojem a zároveň stimulem technologického pokroku umoţňujícího podniku 

dosahovat lepších výsledků a posilovat svou konkurenceschopnost 

 

Níţe na Obr. 2.2 najdeme výčet základních faktorů vnějšího okolí podniku, přičemţ 

není nutné se věnovat kaţdému z nich, ale pouze těm, které mají na podnik největší vliv a 

mohou pro něj představovat příleţitost či hrozbu. 

 

 

 

                                                 
10

 BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠŤÁN a O. ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-

0396-X.  



    

8 

 

Obr. 2.2 PEST analýza 

 

Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠŤÁN a O. ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006. s. 196. ISBN 

80-251-0396-X.  

 

2.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Pro analýzu mezoprostředí se pouţívá Porterův model pěti konkurenčních sil 

identifikující síly, jeţ působí na firmu a představují moţné hrozby nebo příleţitosti.  

Tento model je tvořen potencionálními konkurenty, kteří sice doposud nejsou 

součástí konkurenčního prostředí, ale mohou do něj vstoupit a stát se tak pro náš podnik 

hrozbou. Vstup nové konkurence je však do značné míry omezen vstupními bariérami jako 

jsou například oddanost zákazníků, absolutní nákladové výhody nebo míra hospodárnosti. 

Druhá ovlivňující síla je představována současnými konkurenty v odvětví. Rivalita 

mezi stávajícími firmami nemusí být vţdy silná, její rozsah závisí na struktuře odvětví 

(velikost podílu jednotlivých firem), na poptávkových podmínkách (růst trhu, počtu 

zákazníků a nákupů současných zákazníků) a na výšce výstupních bariér (nemoţnost prodeje 

majetku bez variantního pouţití, emocionální přístup, strategické vztahy). Nejčastější bývá 

rivalita cenová.
11
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 SRPOVÁ, J., I. SVOBODOVÁ, P. SKOPAL a T. ORLÍK. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada 

Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. 
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Síla odběratelů spočívá v jejich vyjednávajícím vlivu. Mohou býti pro podnik 

hrozbou, jelikoţ tlačí ceny dolů, poţadují vysokou kvalitu nebo lepší servis. Jedná se zejména 

o odběratele nakupující ve velkém mnoţství. Naopak slabí kupující vytvářejí pro podnik 

příleţitost zvýšit ceny a získat tak také vyšší zisk. 

Dodavatelé působí jako hrozba v případě, ţe zvyšují ceny dodávaného materiálu, coţ 

se následně také promítá do zvýšení nákladů a s tím souvisejícího poklesu zisku firmy. Tato 

hrozba je tím silnější, čím více je náš podnik závislý na dodávkách právě těchto dodavatelů, 

například kvůli speciálnosti dodávaných materiálů. 

Poslední skupinu ovlivňujících sil v Portrově modelu tvoří substituční výrobky. 

Pokud existuje na trhu mnoho výrobků podobných tomu našemu, existuje zde také 

potencionální hrozba, ţe spotřebitelé přestanou nakupovat naše zboţí, které nahradí blízké 

substituty dodávané konkurencí. Pokud však firma nabízí zcela jedinečný produkt, nemusí se 

obávat o své zákazníky, můţe vyuţít této situace ve svůj prospěch, zvýšit cenu a dosáhnout 

tak i lepšího výsledného zisku. 

Všechny tyto popsané síly jsou znázorněny v následujícím obrázku Obr. 3. 

 

Obr. 2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: PORTER, Michael E. Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors. New York: 

Free Press, 1980. s. 2.  ISBN: 0-684-84148-7. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_Strategy
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2.3 Interní analýza 

Interní analýza je nezbytnou součásti strategické analýzy podniku. Oproti externí 

analýze, která se zaměřuje na faktory vnějšího prostředí firmy, interní analýza identifikuje a 

hodnotí faktory vnitřní.  

 

2.3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je součástí interní analýzy a nezbytným nástrojem posuzování 

hospodaření podniku. Vychází z údajů uvedených v základních finančních výkazech jako je 

výkaz zisků a ztrát, rozvaha, popřípadě výkaz cash flow. 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatelé poměrové:
12

 

 Ukazatelé rentability informují o efektu, jakého bylo dosaţeno vloţeným 

kapitálem. 

 Ukazatelé likvidity hodnotí schopnost podniku hradit své závazky. 

 Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. 

 Ukazatelé aktivity se snaţí změřit, jak úspěšně vyuţívá management podniku 

aktiva. 

V Příloze 1 nalezneme vzorce jednotlivých finančních ukazatelů. 

 

2.4 Bostonská matice 

Bostonská matice (BCG) růstu trhu a podílu společnosti na něm charakterizuje nejen 

její současné postavení na trhu, ale především ukazuje, jakým směrem by se mělo strategické 

plánování podniku ubírat. Pro charakteristiku pozice zavádí BCG pojmy: dojné krávy, psi, 

hvězdy a otazníky (také problémové děti), viz Obr. 2.4. 

Matice poskytuje rámcový a systematický pohled na portfolio trhů a výrobků daného 

segmentu podnikání organizace. Obecně není dán předpis, co znamená vysoký a nízký podíl 

na trhu či nízký a vysoký růst trhu, ale dá se říci, ţe je-li roční růst trhu vyšší neţ 10%, jedná 

se o dynamický trh. Relativní podíl trhu se vypočítá jako podíl výše našich prodejů k výši 

prodejů našeho největšího konkurenta. Máme-li například relativní podíl větší neţ 1,5 pak 

máme vysoký podíl, máme-li 0,5 pak poloviční a 0,3 je jiţ nízký relativní podíl.
13

 

                                                 
12

 KNÁPKOVÁ Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. Grada 

Publishing: Praha 2010. ISBN 978-80-247-3349-4. 
13

 MOLNÁR, Zdeněk. Competitive intelligence. Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica: Praha, 2009. 

ISBN 978-80-245-1603-5. 
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Obr. 2.4 Bostonská matice 

 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2000. s. 8. ISBN 80-7179-422-8.  

 

V případě, ţe se podnik nachází vlevo dole, měl by omezit investice, maximalizovat 

zisk a získané prostředky vyuţít pro podporu hvězd a otazníků. Pokud je vysoký růst trhu a 

společnost má i vysoký relativní podíl na trhu, k udrţení své výhodné pozice musí investovat 

a takzvaně ,,neusnout na vavřínech“. Otazníky mohou zlepšit svou trţní pozici investováním 

vedoucím ke hvězdám, popřípadě k odchodu z trhu. Nízký podíl na trhu s nízkým růstem trhu 

nevede k ničemu jinému, neţ k omezení výroby a následnému odchodu z trhu, coţ představují 

psi.
14

 

 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní 

prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). V rámci vnitřního prostředí hledá 

a klasifikuje silné a slabé stránky podniku, ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příleţitosti 

a hrozby pro firmu. Odhalené stránky společnosti a vlivy lze bodově a váhově ohodnotit, 

srovnat a následně vyhodnotit výsledky, z kterých vyvodí management další postupy.
15

 

 

                                                 
14

 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-422-8.  
15

 GUIN A., O. KRATOCHVÍL a I. MATUŠÍKOVÁ. Strategický management. Kunovice: Evropský 

polytechnický institut, 2007. ISBN 978-80-7314-125-7. 
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2.6 Prognózování 

2.6.1 Metoda scénářů 

V současném světě stále se měnících podmínek je těţké vytvořit takovou strategii 

podniku, která by mu zaručila úspěch. Je to zapříčiněno neschopností předpovědět 

nadcházející novinky na trhu, v technologiích, v politickém, ekonomickém či společenském 

prostředí. Měnící se aspekty prostředí můţeme jen odhadovat a na základně těchto odhadů 

pak také vytvářet scénáře moţného budoucího vývoje. Scénáře tak vytvářejí podmínky pro 

zpracování strategie, jelikoţ nás nutí uvaţovat o více alternativách budoucnosti. 

Potenciál scénářů lze pouţít v případně jejich průběţné inovace, monitoringu 

prostředí, trendů, nového vývoje a podle toho pak také aktualizujeme strategii. 

Scénáře popisují odlišné budoucí stavy okolí, co se týče jejich počtu, nemělo by jich 

být vyhotoveno mnoho, tři maximálně čtyři. Na tvorbě scénářů by se měli podílet nejen lidé 

přímo z organizace, ale také lidé pracující mimo ni ba dokonce i lidé z jiného odvětví. Ti 

nejen pomáhají rozšířit obzory a odstranit tak subjektivní slepotu, ale také mohou přijít 

s originálními nápady. 

Tento způsob umoţňuje získat dlouhodobější strategický pohled na budoucí vývoj, 

v řádu 5 -10 let. Je samozřejmé, ţe v takovémto časovém horizontu není moţné přesně 

předpovídat budoucí situaci, nicméně je dobré mít ucelený pohled na prostředí a brát v úvahu 

více vývojových alternativ. Cílem je vypracovat omezený počet logicky konzistentních 

scénářů a moţných reakcí na ně.
16

 

 

Zásady při tvorbě scénáře 

Dle Košťána a Šuléře (2002) je nutné při vytváření scénáře dodrţovat několik zásad, 

mezi něţ patří např. otevřený přístup, který odráţí důleţitost nepřehlíţet to, co se tvůrcům 

nelíbí, co se jim zdá nemoţné a především pak snahu eliminovat i osobní přístupy (pesimista 

– optimista). Vývoj zkoumat ze všech moţných úhlů je zásadou myslet systémově a sběr 

informací pak popisuje nutnost být přístupný všem novým podnětům, neustále zkoumat 

dostupné informace a nově je mezi sebou kombinovat. Empatie je vhodnou vlastností při 

vypracovávání scénáře, jelikoţ umoţňuje se vţít do myšlení jiných lidí. Management si musí 

uvědomovat hlavní síly situace tzv. hnací síly, o které píše zprávu a identifikovat předurčené 

                                                 
16

 KOŠŤÁN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2002. 

ISBN 80-7226-657-8.  
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věci, tedy záleţitosti pevně dané, které nemůţe ovlivnit. Vedle nich pak existují ovlivnitelné 

kritické nejistoty, ty mají závaţný dopad na činnost organizace, lze je odhadnout, avšak 

pouze s malou mírou jistoty.  

Na základně zmíněných hnacích sil, předurčených věcí a kritických nejistot je moţné 

odvodit různé směry vývoje, tedy různé alternativy. Ty bývají často vyhotoveny ve třech 

základních variantách: status quo, optimistická a pesimistická. Při konstrukci scénáře je 

ţádoucí přemýšlet o tom, odkud by se mohla vynořit podstatná diskontinuita a sledovat její 

průběh v celé společnosti. Jednotlivé kroky tvorby scénářů nalezneme v Obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5 Čtyři kroky tvorby scénářů 

 

Zdroj: JOHNSON, G., K. SCHOLES a R. WHITTINGTON. Exploring Corporate Strategy. 8th ed. Harlow: 

Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-273-71191-9.  

 

Hlavním přínosem tvorby scénáře je rychlejší a kvalitnější reakce společnosti na 

změnu, na kterou je alespoň teoreticky připravená, kdyţ změna přijde náhle a neočekávaně. 

Vedle toho psaní scénářů podporuje optimismus, představivost, kompetence a odvahu. 

 

2.7 Alternativní strategie 

Vhodně formulovaná a implementovaná strategie do značné míry ovlivňuje úspěšnost 

firmy. Měla by být jedinečná, postavená na schopnostech a přednostech firmy, vytvářet, 
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posilovat či rozšiřovat její konkurenční výhodu, reagovat na odhadnutelné hrozby a 

potlačovat slabé stránky firmy. Zároveň je třeba sledovat dosaţení vize, hledat a vyuţívat 

nové příleţitosti a na rychlé změny prostředí nejen rychle reagovat, ale také je rozpoznávat, 

předvídat a vyuţívat ke splnění svých cílů. 

Co se týče typů a rozdělení strategií, existuje jich celá řada. Můţeme hovořit například 

o Ansoffově matici čtyř strategií, Porterových konkurenčních strategiích, Vykypělově čtveřici 

strategií nebo také o tzv. strategiích růstu a rozvoje. Specifickým druhem je strategie rudého a 

modrého oceánu. 

 

2.7.1 Ansoffova matice čtyř strategií 

Ansoffova matice čtyř strategií zahrnuje strategii proniknutí na trh, vývoje nového 

výrobku, rozvoje trhu a diverzifikační strategii, jak můţeme vidět na obrázku Obr. 2.6.  

 

Obr. 2.6 Ansoffova matice čtyř strategii 

 

Zdroj: DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 56. ISBN 80-7179-603-4. 

 

Podnik realizující strategii rozvoje trhu se snaţí zvýšit podíl stávajícího výrobku na 

stávajícím trhu. Toho vyššího podílu můţe dosáhnout díky sníţení ceny výrobku nebo jeho 

prezentací v reklamě. Strategie proniknutí na trh je situace, kdy podnik umísťuje současný 

výrobek na nový trh, kterým je jiný segment. Usiluje tedy o získání nových zákazníků. 

Uplatnění strategie vývoje nového výrobku znamená, ţe podnik zavádí na dosavadním trhu 

nový výrobek a diverzifikační strategie je strategií vývoje nového výrobku pro nový trh. 

Jedná se o náročnou strategii spojenou s vysokým rizikem i náklady.
17
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2.7.2 Porterovy konkurenční strategie 

Porter (1980) formuloval tři základní strategie zaloţené na konkurenční výhodě, 

která má buďto podobenství nízkých nákladů nebo diferenciace. Patří k nim: 

 Strategie vedoucího postavení nízkých nákladů 

 Diferenciační strategie 

 Cílené (focus) strategie 

 

Strategie vedoucího postavení nízkých nákladů se orientuje na vytvoření takových 

podmínek, které umoţní podniku vyrábět levněji neţ konkurenti. Podnik tak můţe nabízet své 

výrobky nebo sluţby za niţší cenu neţ konkurence, jeho zisk přitom zůstane stejný jako u 

konkurence a při cenové válce má podnik lepší a silnější konkurenční pozici. 

Cílem diferenciační strategie je odlišit se od konkurence dokonalejším produktem 

(novým výrobkem, novou technologií, odlišnou sluţbou, kvalitnějším servisem). Tato 

strategie je drahá, jelikoţ vyţaduje investice do vědeckotechnického rozvoje a marketingu. 

Její úspěšnost je závislá na schopnosti přesvědčit zákazníky o výjimečnosti produktu. 

U cílené strategie rozlišujeme dvě varianty. Buď je zaměřena na nízké náklady nebo 

na diferenciaci, a to pro jeden úzký segment trhu. Podnik soustředěn na nízkonákladové 

hledisko konkuruje nízkými náklady na daném segmentu trhu, podnik sledující diferenciační 

strategii na daném segmentu trhu těţí ze znalosti svých zákazníků. 

Všechny tyto strategie a jejich zařazení dle konkurenční výhody a míry schopnosti 

konkurovat nalezneme na Obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7 Porterovy konkurenční strategie 

 

Zdroj: DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 56. ISBN 80-7179-603-4. 
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2.7.3 Čtyři strategické alternativy podle Vykypěla
18

 

Strategie expanze – strategie zaměřená na rozvoj své podnikatelské aktivity, 

obsazování nových trhů, vývoj nových produktů, získávání nových zákazníků, to vše 

však s sebou nese vyšší investice, vyšší riziko, ale i moţnost úspěchu. 

Strategie omezení – v rámci této strategie dochází k omezení aktivit kvůli neúspěchu 

podniku či vysokým hrozbám okolí.  

Strategie stability – strategie zaloţená na pokračování stávající činnosti při trvalé 

snaze zlepšovat efektivitu a kvalitu, je méně riziková a má rutinní charakter.  

Strategie kombinovaná – strategie často uţívaná u podniků, nacházejících se v 

období změn. 

 

2.7.4 Strategie růstu a rozvoje 

Pokud chce podnik posílit konkurenční pozici a dosáhnout vyšší tvorby hodnoty, 

potřebuje k tomu získat větší podíl na trhu. To umoţní podniku dosáhnout vyšší výnosnosti 

vloţených investic. Získané dodatečné zdroje pak můţe podnik investovat do svého 

rozšiřování, coţ můţe provést několika způsoby. Podnik s jednou podnikatelskou aktivitou se 

můţe dále rozvíjet upevňováním této aktivity s využitím vertikální integrace a globální 

expanze. Pokud je podnik schopen vytvářet nadbytek finančních zdrojů, které nevyuţije 

k podpoře dané podnikatelské aktivity, můţe je diverzifikovat do dalších podnikatelských 

aktivit. Zmíněné formy růstu umoţňují podniku růst jak vertikálně, tak i horizontálně. 

Ţádná růstová změna však nesmí být samoúčelná, vţdy musí vést ke zvýšení tvorby 

hodnoty a měla by produkovat výnosnost investic nad úrovní ceny kapitálu.
19

 

 

2.7.5 Strategie modrého a rudého oceánu 

Myšlenka strategie modrého oceánu pochází od dvojice autorů W. Chan Kim a Renée 

Mauborgne (2009), kteří tvrdí, ţe pokud mají firmy uspět v budoucnosti, musí si přestat 

navzájem konkurovat. Jediný způsob, jak porazit konkurenci, spočívá v tom, ţe se přestaneme 

snaţit ji porazit. 
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Trţní prostor dle jejich teorie tvoří dva druhy oceánů: rudé a modré. Rudé oceány 

představují všechna dnes existující odvětví, jde tedy jiţ o známý trţní prostor. Modré 

oceány jsou označením pro všechna dnes neexistující odvětví a pro trţní prostor, který není 

doposud znám. Rudé oceány jsou ty trţní obory, v nichţ existuje tvrdá, vraţedná konkurence 

a hranice odvětví jsou v nich pevně vymezené. Jsou v nich známa i konkurenční pravidla hry. 

Firmy se snaţí podat vyšší výkon neţ jejich soupeři a snaţí se ukořistit větší podíl na 

existující poptávce. Protoţe se takový trţní prostor zpravidla zaplňuje novými konkurenčními 

subjekty, sniţují se pro všechny účastníky soutěţe vyhlídky na růst a zisk. Modré oceány jsou 

oproti tomu charakteristické dosud nevyuţívaným trţním prostorem, vytvářením poptávky a 

příleţitostmi k vysoce ziskovému růstu. I kdyţ jsou některé modré oceány vytvářeny opravdu 

mimo hranice existujících odvětví, většina z nich je vytvářena uvnitř rudých oceánů tím, ţe se 

hranice existujících odvětví rozšiřují. Důleţité přitom je, aby to mělo dobrou odezvu mezi 

spotřebiteli, kteří tuto změnu v dostatečně velké míře pochopí a stanou se zákazníky těchto 

novinek. V modrých oceánech nehrají konkurenti ţádnou roli, neboť pravidla hry teprve 

čekají na své vytvoření. 

Nelze očekávat, ţe by po přijetí teorie modrého oceánu všechny firmy dokázaly 

vytvářet své svrchované trţní prostory. Rudé oceány budou vţdy důleţité a budou trvalou 

skutečností světa podnikání. Ale protoţe ve většině odvětví nabídka převyšuje poptávku, boj 

o podíl na zmenšujícím se trhu bude sice nezbytný, ale nebude stačit k udrţení vysoké 

výkonnosti. Firmy musí usilovat o vystoupení za hranice konkurenčních střetů. Ty podniky, 

které se chtějí i v budoucnu dynamicky rozvíjet a dosahovat nových zisků a růstových 

příležitostí, musí také vytvářet modré oceány.
20

 

Při vytváření modrých oceánů je důleţité současné sniţování nákladů a zvyšování 

hodnoty pro zákazníky. Tím se firmám daří dosahovat skokových přírůstků hodnoty pro sebe 

i pro vlastní zákazníky. Protoţe hodnota pro zákazníka je dána uţitkem a cenou, za kterou 

firma svůj produkt nabízí, a protoţe zdrojem hodnoty pro firmu je cena a vlastní nákladová 

struktura, je moţné hodnotové inovace dosáhnout jen tehdy, kdyţ je systém činností firmy 

zaměřujících se na uţitek, cenu a náklady, správným způsobem v souladu. Vytváření 

modrých oceánů jako udrţitelné strategie je moţné právě díky tomuto systémovému přístupu. 

Strategie modrého oceánu zahrnuje široký rejstřík funkčních a provozních činností podniku.
21

 

                                                 
20

 KIM, Chan W. a Renée Mauborgne. Strategie modrého oceánu: Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a 

vyřadit tak konkurenty ze hry. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-128-7. 
21

 KIM, Chan W. a Renée Mauborgne. Strategie modrého oceánu: Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a 

vyřadit tak konkurenty ze hry. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-128-7. 
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Rozdíly mezi strategií rudého a modrého oceánu jsou popsány v Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1 Strategie rudého oceánu versus strategie modrého oceánu 

Strategie rudého oceánu Strategie modrého oceánu 

Soutěţte v rámci existujícího 

trţního prostoru. 

Vytvořte svrchovaný trţní 

prostor. 

Porazte konkurenty. Vyřaďte konkurenty ze hry. 

Vyuţijte existující poptávky. 
Vytvořte novou poptávku a 

vyuţijte ji. 

Volte mezi hodnotou a náklady. 
Prolomte dilema rozhodování 

mezi hodnotou a náklady. 

Uveďte celý systém činností 

firmy do souladu se 

strategickou volbou odlišení 

nebo nízkých nákladů. 

Uveďte celý systém činností 

firmy do souladu se zaměřením 

na odlišení a nízké náklady. 

 

   Zdroj: KIM, Chan W. a Renée Mauborgne. Strategie modrého oceánu: Umění vytvořit si svrchovaný tržní  

   prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-128-7. 

 

2.8 Implementace 

Uvedení strategie podniku do ţivota je velmi náročné, jelikoţ je třeba ji neustále 

konfrontovat s realitou a neustále sledovat vytyčenou vizi. 

Praktickým nástrojem pouţívaným při implementaci strategie, je systém Balanced 

Scorecard (BSC). Jedná se systém řízení a měření výkonnosti společnosti, zajišťuje 

vyváţenost ,,tvrdých“ i ,,měkkých“ faktorů, které ovlivňují úspěšnost strategie.
22

 

 Systém BSC zprostředkovává pohled na strategii ze čtyř základních perspektiv, 

kterými jsou:   

 Finanční perspektiva - týká se otázek finančních ukazatelů, které poukazují 

na finanční výkonnost společnosti, např. ziskovost, nárůst trţeb, zvýšení ceny 

akcií, návratnost investovaného kapitálu 

 Zákaznická perspektiva - zahrnuje spokojenost zákazníků, jejich loajalitu, 

získávání nových zákazníků 

                                                 
22

 KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Balanced scorecard: Strategický systém měření výkonnosti. 5. 

vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-177. 
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 Perspektiva interních podnikových procesů - sleduje procesy, které zajišťují 

uspokojení zákazníků i akcionářů, např. zvýšení produktivity, sniţování 

nákladů, doba od objednání k dodání 

 Perspektiva učení se a růstu – zabývá se schopností inovovat, zlepšovat 

existující procesy, rozvojem pracovníků, vývojem a výzkumem 

Schéma konceptu Balanced Scorecard můţeme shlédnout na Obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8 Schéma konceptu BSC 

 

Zdroj: KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Balanced scorecard: Strategický systém měření výkonnosti. 

 5. vyd. Praha: Management Press, 2007. s. 18.  ISBN 978-80-7261-177. 
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3 Představení společnosti 

V rámci této části diplomové práci se seznámíme se společností, kterou se budeme 

dále zabývat vzhledem k danému tématu. Jedná se o společnost Partners Financial Services, 

a.s. se sídlem v Praze 4 – Chodově. 

 

3.1  O společnosti 

Partners Financial Services, a.s. je ryze českou akciovou společností, která zahájila 

svou činnost v červnu roku 2007 a její hlavní aktivitou je poskytování nezávislého finančního 

poradenství. Heslem Partners je Finanční poradenství JINAK. Společnost je přesvědčená o 

tom, ţe kvalitní finanční poradenství zaloţené na odborných znalostech, nezávislosti a 

objektivitě poradce je pro kaţdého klienta obrovským přínosem a věří v celoţivotní 

partnerství mezi klienty a poradcem Partners a otevřený vztah zaloţený na důvěře. 

Pár let po svém vzniku jsou Partners jedou z největších finančně-poradenskou 

společností na českém trhu. Zakladatelé společnosti se rozhodli vrátit finančnímu poradenství 

v České republice důstojnost, která mu náleţí, a nabídnout klientům seriózní a komplexní 

pomoc s jejich rodinnými financemi. 

Partners se snaţí být vţdy o krok napřed a přicházet s inovacemi, které mají přidanou 

hodnotu pro klienty. V portfoliu má exkluzivní nízkonákladové produkty z oblasti pojištění 

i investic, které připravili analytici společnosti ve spolupráci s partnerskými finančními 

institucemi ve prospěch klientů Partners, nabízí i kvalitní bankovní produkty a služby, 

připravené speciálně a výhradně pro klienty Partners a kvůli rozšíření svých sluţeb také 

zaloţila vlastní investiční společnost. 

Společnosti záleţí na zvyšování finanční gramotnosti klientů i široké veřejnosti. Její 

poradci vystupují v pořadu České televize Krotitelé dluhů, odborníci Partners publikují v 

předních českých médiích i na finančních zpravodajských portálech společnosti Partners 

www.finmag.cz a www.penize.cz.
23

 

 

 

 

 

                                                 
23

 PARTNERS. O Partners: O společnosti. [online]. Partners [20. 2. 2011]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti/ 

http://www.penize.cz/
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Obr. 3.1 Logo společnosti Partners 

 

Zdroj: PARTNERS. O Partners: O společnosti. [online]. Partners [20. 2. 2011]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti/ 

 

3.2 Filozofie společnosti 

Základní podnikatelskou filozofii společnosti Partners shrnují nadefinované vize, 

poslání a strategie.
24

 

 

3.2.1 Vize  

Jsme symbolem novodobého finančního plánování. 

Měníme dějiny finančního poradenství. 

Jsme hrdi, ţe jsme Partners. 

 

3.2.2 Poslání 

Kaţdého z našich klientů vnímáme jako jedinečnou osobnost s vlastními cíli. Naším 

posláním je zvyšování jejich ţivotní úrovně řešením skutečných potřeb. 

Vytváříme prostředí pro podnikatelský úspěch našich poradců. Odborným a 

praktickým vzděláváním pomáháme rozvíjet jejich potenciál. 

Určujeme finančnímu poradenství směr a dáváme mu důstojnost, která mu náleţí. 

 

3.2.3 Strategie 

Lidé: Nestačí mít lidi, je třeba mít správné lidi – silné osobnosti s aktivním přístupem, 

 vysokou odborností a zodpovědností. 

Značka: Důvěryhodnou a silnou značku tvoří správní lidé a správné činy. S Partners 

jsme spojili své jméno. 

                                                 
24

 PARTNERS. O Partners: O společnosti. [online]. Partners [20. 2. 2011]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti/ 

http://www.partners.cz/cs/
http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti/
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Expanze: Dynamický a trvalý růst ve všech strategických směrech. Chceme být 

všude, kde jste vy. 

IT a systémy: Prostřednictvím IT a technologií dáváme finančnímu poradenství nový 

rozměr. 

Služba: Individuální přístup, inovativní produkty, komplexní a široce dostupná sluţba. 

Hodnoty: Uznáváme hodnoty, na které budete hrdi společně s námi: etiku, 

zodpovědnost a disciplinovanou firemní kulturu. Zajímá nás člověk a jeho ţivotní cíle. 

 

3.2.4 Etický kodex 

Etika je součástí nejen osobního a společenského ţivota, ale také obchodního. Obecně 

platí ţe, aby veškeré vztahy bezproblémově fungovaly, musí být postaveny na několika 

zásadách. Jednou ze zásad obchodního vztahu je etika, která v oboru financí je obzvlášť 

důleţitá. Peníze jsou totiţ citlivé téma a ne kaţdý se rád chlubí svým příjmem. Aby finanční 

poradenství mohlo produkovat kvalitní finanční plány, je nutné otázky příjmů a majetku 

s klienty důkladně probrat. Je tedy zapotřebí nastolení důvěry ve vztahu finanční poradce-

klient, čemuţ napomáhá definovaný etický kodex. Společnost Partners jej má nastaven 

takto:
25

 

 

1. Společnost Partners, její poradci i zaměstnanci, usilují o co nejlepší pomoc klientům 

při plnění jejich cílů, zabezpečení jejich rodin a řešení všech finančních otázek k jejich 

plné spokojenosti. 

2. Zájem klienta je prioritou všech poradců i zaměstnanců společnosti Partners a je 

nadřazen všem jiným zájmům. 

3. Poradci i zaměstnanci Partners dělají vše pro to, aby na českém trhu prosazovali 

poctivé finanční poradenství, a poškození klienta povaţují za nejhorší přečin 

finančního poradce. 

4. Poradci Partners své sluţby poskytují čestně, objektivně a s ohledem na nejlepší zájem 

klienta. 

5. Poradce vţdy klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech jeho 

rozhodnutí, zejména pak ve vztahu k riziku, likviditě a výnosu jeho kroků. 

6. Poradci Partners vţdy dodrţí, co klientům slíbí, a aktivně s nimi komunikují. 

                                                 
25

 PARTNERS. O Partners: Etický kodex. [online]. Partners [20. 2. 2011]. Dostupné z : http: 

http://www.partners.cz/cs/o-partners/eticky-kodex/ 
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7. Poradci Partners poskytují kaţdému klientovi pravidelný servis podle jeho potřeb a 

zajišťují mu veškerou péči, kterou potřebuje. 

8. Poradci Partners se aktivně a pravidelně vzdělávají, aby mohli klientům zajistit 

kvalitní péči a pomoc při plnění jejich cílů. 

9. Veškeré informace, které poradci Partners od klienta obdrţí, se povaţují za důvěrné a 

zachází se s nimi s největší moţnou opatrností. 

10. Hlavními hodnotami poradců Partners jsou dlouhodobá zodpovědnost, disciplína, 

jednání v souladu s dobrými mravy a individuální přístup ke kaţdému klientovi. 

 

3.3 Struktura společnosti 

Vedení společnosti Partners tvoří představenstvo z pěti členů, na fungování dohlíţí 

dozorčí rada. Společnost je rozdělena do tří částí: centrála, distribuce a bankovní sluţby. Ve 

společnosti působí 5 partnerů a celkem 26 ředitelů. 

Na Obr.3.2 můţeme vidět další strukturální dělení společnosti. 

 

Obr. 3.2 Organizační struktura Partners Financial Services, a.s. 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2010 Partners Financial Services, a.s. 
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V roce 2010 došlo ke vzniku koncernu Partners zaloţením společností, jejichţ jediným 

akcionářem je společnost Partners. Těmito společnostmi jsou Partners akademie, s.r.o.,  

Partners investiční společnost, a.s., Partners media, s.r.o. (Obr. 3.3). Dceřiné společnosti byly 

zaloţeny s cílem rozvoje obchodního potenciálu a zefektivněni specializovaných procesů v 

oblasti kolektivního investovaní, vzdělávání a mediálních aktivit. 

 

Obr. 3.3 Dceřiné společnosti Partners Financial Sevices, a.s. 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2010 Partners Financial Services, a.s. 

 

3.4 Produktové portfolio 

Partners se zabývá poradenstvím v oblasti financí a následně zprostředkováním 

obchodů. Jejich výhodou je šíře nabídky portfolia, jelikoţ finanční poradci společnosti dokáţí 

klientům vytvořit finanční plán sestavený z produktů z celého finančního trhu. Společnost 

spolupracuje s 51 obchodními partnery (Graf 3.1) a nabízí celkem 265 finančních produktů. 

 

Graf 3.1 Struktura obchodních partnerů 

 

Zdroj: Interní materiály Partners Financial Services, a. s. 
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Společnost se zabývá pojistnými, bankovními, investičními i úvěrovými produkty, 

navíc také vývojem exkluzivních nízkonákladových produktů, které klienti naleznou pouze v 

nabídce společnosti Partners. 

Produktové portfolio zahrnuje bankovní produkty (běţné účty, hypoteční úvěry, 

investiční úvěry pro firmy a podnikatele, investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových 

jednotek a bytová druţstva, platební a kreditní karty, podnikatelské úvěry, překlenovací 

hypoteční úvěry, spořicí účty, termínované vklady), investice (investiční zlato, modelová 

portfolia, podílové fondy, pravidelné investování, přímé investice na burzách), leasing 

(leasingové úvěry), neživotní pojištění (cestovní pojištění, havarijní pojištění, pojištění aut a 

majetku, pojištění majetku a odpovědnosti občanů, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění 

majetku a odpovědnosti podnikatelů, pojištění nákladů na veterinární léčbu, pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou, provozem vozidla, pojištění podnikatelských rizik, 

pojištění právní ochrany, pojištění proti úpadku cestovních kanceláří, úrazové pojištění, 

zdravotní připojištění), penzijní připojištění (penzijní připojištění se státním příspěvkem), 

stavební spoření (překlenovací úvěry ze stavebního spoření, stavební spoření, úvěry ze 

stavebního spoření), životní pojištění (důchodové ţivotní pojištění, flexibilní pojištění, 

investiční ţivotní pojištění, kapitálové ţivotní pojištění, rizikové pojištění, úvěrové ţivotní 

pojištění, ţivotní pojištění). 

 

Partners rovněţ spolupracuje s více neţ 250 zaměstnavateli v celé České republice, 

neboť nabízí také sluţby pro firemní klientelu. Zajišťuje školení odborných garantů z řad 

poradenské sítě v oblasti strategie a jednotlivých programů Partners Corporate Business, 

změn v legislativě a novinek obchodních partnerů Partners v oblasti zaměstnaneckých 

benefitů, spolupracuje s obchodními partnery při vytváření nových produktů speciálně pro 

firemní klientelu, tvoří nabídky „šité na míru“ klientům ‑ zaměstnavatelům na základě jejich 

zadání včetně administrativy k případným výběrovým řízením, prezentuje nabídky 

managementu či kompetentním osobám ve společnostech a zajištuje následnou péči o 

zaměstnance a kontrola servisu ve společnostech. 
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4 Zhodnocení výsledků průzkumu, návrhy a doporučení 

4.1 Externí analýza 

4.1.1 PEST analýza 

Pro potřeby externí analýzy bude pouţita tzv. PEST analýza, obsahující v sobě 

ovlivňující faktory ze 4 oblastí. 

 

Politické a legislativní faktory  

Aby společnost mohla podnikat v určité zemi, je nutné, aby také dodrţovala místní 

zákony a řídila jejich podmínkami. Společnost Partners jako právnická osoba působící na 

území České republiky, podniká podle českých právních předpisů a musí dodrţovat řadu 

zákonů, právních norem a vyhlášek, ke kterým patří: 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

 

Finanční poradci Partners musejí dále dodrţovat řadu dalších zákonů např.: 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník  

Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona  

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů 

 

Velmi důleţitým zákonem vzhledem k oblasti podnikání ve financích je zákon č. 

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. Účelem je zabránit zneuţívání finančního systému k legalizaci 
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příjmů z trestné činnosti a financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování 

takového jednání. 

Dalším zákonem nutně dodrţovaným v této oblasti je zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, jehoţ cílem je chránit jednotlivce před zveřejněním a zneuţitím 

jeho osobních údajů a tím i neoprávněnými zásahy do soukromí. 

 

Jelikoţ Česká republika od 1. 5. 2004 patří k Evropské Unii, musí být její legislativa 

v souladu s legislativou EU a v souvislosti s tím, můţeme hovořit například o povinnosti 

dodrţování směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES o trzích finančních 

nástrojů. 

Některé další právní normy související s podnikáním ve sféře finančního poradenství: 

Zákon. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu  

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování  

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech  

Vyhláška ČNB č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při 

poskytování investičních sluţeb  

Vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 

spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry  

Vyhláška ČNB 143/2009 Sb., o odbornosti osob poskytujících investiční sluţby 

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem  

Jak můţeme vidět, podnikání ve financích podléhá nejen povinnosti řídit se 

mnoţstvím zákonů a vyhlášek, nýbrţ také se v mnoha dalších perfektně orientovat, jelikoţ 

nabízené produkty úzce s nimi souvisejí. Například výhodnost stavebního spoření nebo 

penzijního připojištění závisí na rozhodnutí vlády o výši příspěvku k tomuto finančnímu 

aktivu, coţ následně ovlivňuje doporučení finančního poradce, zda si tento finanční produkt 

pořídit či ne. 

 

Ekonomické faktory 

Celosvětová ekonomická krize se začala v České republice projevovat koncem roku 

2008, jejíţ příčinou byla americká hypoteční krize. Česká ekonomika se nadále nachází 

v recesi, coţ vyplývá z poklesu HDP ČR, jak můţeme vidět v následujícím Grafu 4.1.  
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Graf 4.1 Vývoj HDP v ČR 

 

Zdroj: ČTK. FINANČNÍ NOVINY: Ekonomický server ČTK  [online]. Finanční noviny: 9. 3. 2012 [12. 3. 2012]. 

Dostupné z :  http://www.financninoviny.cz/zpravy/ekonomika-cr-loni-vzrostla-o-1-7-v-zaveru-roku-byla-v-

recesi/765977&id_seznam= 

 

K podstatným ekonomickým faktorům ovlivňující podnikání ve finančním poradenství 

patří bezesporu inflace a úroková míra. 

Míra inflace obecně vyjadřuje růst cenové hladiny v čase. V Tab. 4.1 můţeme vidět 

vývoj průměrné meziroční míry inflace od roku 2005 po rok 2011. 

 

Tab. 4.1 Vývoj míry inflace v ČR 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ  [online]. ČSÚ: 2012, 12. 3. 2012 [12. 3. 2012]. Dostupné z : 

http://www.czso.cz/ 

 

Vysoká míra inflace sniţuje výnosnost nabízených finančních produktů, proto jí 

můţeme povaţovat za negativní ekonomický faktor. S rostoucí mírou inflací roste také 

nechuť střadatelů a investorů odkládat si své volné peněţní prostředky a spořit. To vše můţe 

být navíc podpořeno nízkou úrokovou mírou, kterou má investor šanci navíc získat z původní 

výše investice. V takovém to případě přichází v úvahu spíše investice do hmotného majetku 

neţ do finančního aktiva. 

Úroková sazba je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové 

období. Její výše se odvíjí od několika faktorů, jako je lidská preference nynější spotřeby před 

pozdější, výše rizika (čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude věřitel od dluţníka 

http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/index_img.php?id=213904
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/index_img.php?id=213904
http://www.czso.cz/
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vyţadovat jako kompenzaci) nebo vliv dříve zmíněné inflace. Kdykoliv věřitel předpokládá, 

ţe kupní síla peněz klesne nějakou měrou v uvaţovaném období, bude ţádat od dluţníka 

vyšší sumu, aby tuto ztrátu nahradil. 

Firmy porovnávají úrokové sazby na finančním trhu s výnosností svých zamýšlených 

projektů. Pokud vynášejí více neţ nabízené úrokové sazby na trhu, pustí se do investice. Čím 

jsou úrokové sazby niţší, tím více projektů je rentabilních a tím více si firmy půjčují. Více 

úvěrů si berou i domácnosti, kterým niţší splátky tolik nezatíţí rodinný rozpočet. 

Výši trhem nabízených úrokových sazeb zásadně ovlivňují rozhodnutí České národní 

banky o zvýšení či sníţení základních měnových nástrojů jako je především dvoutýdenní repo 

sazba, pak také diskontní a lombardní sazba. Jejich vývoj v čase můţeme vidět na Grafu 4.2. 

 

Graf 4.2 Vývoj úrokových sazeb ČNB od roku 2005  

 

Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Měnová politika [online]. ČNB: 2003-2012 [12. 3. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/index.html 

V současné době jsou úrokové míry na nízkých hodnotách 0,75% v případě 

dvoutýdenní repo sazby, 0,25% u diskontní sazby a lombardní sazba s výší 1,75% . Nízké 

úrokové míry se tak drţí i u hypoték, kdy klienti mohou získat hypoteční úvěr pod hranicí 

3,5% p. a. v závislosti na době fixace úroku. Pro společnost Partners a její poradce to můţe 

znamenat pozitivní ohlasy u klientů zařizujících si bydlení, coţ se následně promítne také ve 

mnoţství zprostředkovaných hypoték. 
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Cena ropy se vyvíjí především podle různých situací ve světě, např. války, 

zemětřesení, nepokoje nebo na základně spekulací na trhu. Pokles/růst ceny ropy ovlivňuje 

finančně poradenský trh a to hned ze dvou stran. Na straně jedné ovlivňuje nabídku 

investorům, kteří mohou chtít investovat své finanční prostředky právě do této komodity. Na 

straně druhé, pak dopadá na obyčejné lidi a firmy, a to tím způsobem, ţe od ceny ropy se 

odvíjí také ceny pohonných hmot, které lidi i firmy kaţdodenně vyuţívají především při 

dopravě. Následně se cena promítne do finančních rozpočtů rodin i podniků. 

 

Graf 4.3 Cena ropy v USD za barel 

 

Zdroj: CENTRUM. AKTUÁLNĚ.CZ: Vývoj ceny ropy [online]. Aktuálně.cz: 7. 9. 2011, 1999-2012 [12. 3. 2012]. 

Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/grafika/2011/09/07/vyvoj-ceny-ropy/ 

 

Z Grafu 4.3 můţeme vypozorovat rostoucí trend ceny ropy. Těšně před vypuknutím 

krize se cena vyšplhala přes hranici 140 USD za barel, následoval prudký pád a zpětný růst. 

Podobný vývoj má i cena benzínu a nafty v ČR, jak je znázorněno na Grafu 4.4. V současné 

době se ceny pohybují kolem 37 Kč za litr paliva. Dopady těchto zvyšujících cen ucítí 

finanční poradci Partners především skrz své klienty, kteří si raději budou udrţovat rezervu 

v hotovosti neţ si peníze někde ukládat.  

 

 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/grafika/2011/09/07/vyvoj-ceny-ropy/
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Graf 4.4 Vývoj ceny benzínu a nafty 
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Zdroj: KURZY.CZ. KURZY.CZ: Aktuální ceny benzínu, cena nafty [online]. Kurzy.cz: 2000-2012 [12. 3. 2012]. 

ISSN 1801-8688. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=6&od=24.01.2005 

 

Dalším ekonomickým faktorem ovlivňující úspěšnost finančního poradenství je míra 

nezaměstnanosti. 

Tab. 4.2 Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Průměrná míra 

nezaměstnanosti v % 
9 8,1 6,6 5,4 8 9 8,6 

Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. MPSV [online]. MPSV [12. 3. 2012]. Dostupné z : 

http://www.mpsv.cz/ 

 

Jak můţeme z Tab. 4.2 vidět, průměrná míra nezaměstnanosti měla do roku 2008 

tendenci klesat, ovšem s nastupující krizí začala opět růst. Souvislost mezi mírou 

nezaměstnanosti a produkcí finančního poradenství je zřejmý. Čím větší bude nezaměstnanost 

a tudíţ i niţší příjmy obyvatelstva, tím méně budou míti lidé finančních prostředků 

k nejrůznějším úloţkám, spořením, investicím a ani vysoké úvěry jim banky kvůli 

nedostatečným příjmům neschválí. Můţeme tak očekávat situaci, ţe klesne poptávka po 

finančním poradenství. Zjednodušeně řečeno, nejsou-li peníze, není s čím radit. 

 

Také kurz české koruny vůči euru i jiným měnám ovlivňuje nabídku společnosti 

Partners v oblasti investičního zprostředkování. U investic do cizí měny a vedení účtů v jiné 

http://www.kurzy.cz/komodity/index.asp?A=6&od=24.01.2005
http://www.mpsv.cz/
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měně vzniká kurzovní riziko, jeţ je tím větší, čím větší je volatilita kurzů. A právě proto i 

měnové kurzy jsou dalším ovlivňujícím ekonomickým faktorem.  

 

Sociální faktory  

Příjmy obyvatelstva mají přímou souvislost nejen s růstem životní úrovní 

obyvatelstva, nýbrţ také do jisté míry s jejich vzdělaností úrovní. Lidé začínají více myslet 

na svou budoucnost, začínají si uvědomovat potřebu ušetřit si ,,nějaké“ peníze na stáří, jelikoţ 

spoléhání se na sociální roli státu v oblasti důchodové politiky by se nemuselo vyplatit a 

budoucí vyplácení důchodových dávek v potřebné výši je značně nejisté. 

Průměrná výše hrubé měsíční mzdy od roku 2005 stále roste, ačkoliv rychlost jejího 

růstu se mírně zpomaluje, jak můţeme vidět v Tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v ČR 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Průměrná hrubá 

měsíční mzda v Kč 
18 344 19 546 20 957 22 592 23 344 23 797 24 319 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ  [online]. ČSÚ: 2012, 12. 3. 2012 [12. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/ 

 

V zakládání penzijního připojištění na zajištění stáří, ale také různých ţivotních 

pojištěních mohou být opět nápomocni finanční poradci společnosti Partners, kteří klientům 

poradí, u které finanční společnosti si jej zaloţit vzhledem k výhodám, které nabízí. 

Hodnoty klientů rovněţ ovlivňují výkony poradců ve finanční sféře. Lidé mají 

tendence chránit sami sebe, své blízké i vybudované hodnoty, k čemuţ slouţí pojištění osob, 

odpovědnosti za škodu a majetku, jeţ také obstarává společnost Partners. Zda člověk pojistí 

sám sebe, často opět závisí na tom, má-li na to peníze, tedy jestli si to vzhledem ke svým 

příjmům a nutným výdajům můţe dovolit. Je ale zřejmé, ţe takové zákonné pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla zde bude vţdy, coţ lze 

podloţit minimálně faktem, ţe kaţdoročně roste počet registrovaných automobilů a s tím 

související počet automobilů na 1 obyvatele nejen v ČR, ale obecně na celém světě. 

 

Technologické faktory  

K technologickým faktorům mající vliv na předmět činnosti, ale také na celkové 

fungování společnosti Partners patří informační a komunikační technologie. Počítačoví 

http://www.czso.cz/
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experti a informační technici společnosti vytvořili vlastní systém, díky kterému mohou být 

veškeří zaměstnanci, spolupracovníci a obchodní partneři neustále v kontaktu s ostatními 

zainteresovanými stranami společnosti, jedinou podmínkou je mít připojení k internetu. 

Systém je důkladně propracován, umoţňuje přístup k mnohým aplikacím, potřebných k práci 

finančních poradců. IT oddělení se neustále snaţí o jeho zlepšování, o zapojování a vyvíjení 

novinek k podpoře jeho fungování a zvýšení bezpečnosti pro ochranu citlivých dat. Internet, 

mobilní vymoţenosti, nové programy, aplikace a celkově nové technologické aktivity zlehčují 

práci centrále, poradcům i komunikaci s partnery a klienty.  

 

4.1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Jak bylo jiţ v teoretické části řečeno, Porterův model pěti konkurenčních sil hovoří o 

pěti skupinách sil působících na podnik. 

 

Dodavatelé 

Společnost Partners si své obchodní partnery pečlivě vybírá, její analytici na centrále 

hodnotí nejrůznější finanční společnosti na trhu a na základně kritérií výběru jako je 

kapitálová síla, dlouhodobá strategie v ČR, proklientský přístup a kvalita sluţeb, produktová 

nabídka s rozumnou poplatkovou strukturou nebo flexibilita se rozhodne, zda bude s danou 

společností spolupracovat či nikoliv. V rámci této selekce je výsledkem to, ţe finanční 

poradci společnosti Partners mají moţnost nabízet svým klientům celkem 265 finančních 

produktů od 51 obchodních partnerů. 

Tyto obchodí partnery tvoří pojišťovny, penzijní fondy, banky, stavební 

spořitelny, obchodníci s cennými papíry i investiční společnosti. Mezi ty nejvýznamnější 

patří Aegon, Allianz, Aviva, AXA, Conseq, Cyrrus, Pioneer Investments, Komerční banka, 

Hypoteční banka, Česká spořitelna, UniCredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank a Raiffeisen 

Stavební spořitelna, ING,  Modrá pyramida, Kooperativa, Generali, Uniqa, Wüstenrot, ČSOB 

Pojišťovna a ČSOB Penzijní fond, Penzijní fond České pojišťovny, D.A.S., Cardif, Česká 

podnikatelská pojišťovna, Safina a další. 

Společnost Partners nenabízí pouze produkty od výše zmíněných obchodních partnerů, 

ale mnohé z nich jsou navíc na ţádost společnosti modifikovány tak, aby byly pro klienty 

ještě zajímavější a výhodnější neţ jejich původní podoba. Klienti tak získávají lepší 

podmínky, neţ kdyby si produkt sjednali sami přímo u dodavatele. Oproti standardní verzi 
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finančního produktu tak klient dostane slevu, lepší zhodnocení, sluţby navíc, má tedy 

moţnost ušetřit nebo naopak více vydělat.  

To vše zní moc krásně – umění umět si vyjednat zvýhodnění, ovšem vše není tak 

růţové jak by se mohlo zdát. Tito obchodní partneři spolupracují i s jinými společnostmi 

s finančně poradenským zaměřením, díky nimţ uzavírají tisíce smluv ročně, proto ani tak 

velká společnost jako Partners není všemocná a pokud bude klást vysoké poţadavky na své 

dodavatele, nemusí se dočkat pozitivní reakce z jejich strany. Jenom přece se jedná také o 

velké společnosti se značným podílem na trhu a silnou vyjednávající schopností. 

 

Existující konkurence 

Současnou konkurenci tvoří jiné finančně poradenské společnosti, mezi něţ můţeme 

zařadit například společnosti jako Broker Consulting, AWD Česká republika, OVB Allfinanz, 

Fincentrum, Broker Trust, Kapitol dále pak 1. Vzájemná poradenská, Allfin Pro, Consultor, 

Efcon consulting, FEDS, Interlife, KZ finance, M.S.Quatro, Shopia Finance, ZFP Akademie a 

další menší poradenské společnosti, případně samostatné finanční poradce. 

K zásadní konkurenci lze zařadit pouze ty největší společnosti z oboru, které mají 

stejně jako Partners velký podíl na trhu, vyjednávající schopnosti se svými obchodními 

partnery a moţnost tak nabídnout něco lepšího neţ jiní, propracovaný systém získávaní, 

uspokojování a udržení si klientů a ty, které inovují a mohou se chlubit opravdu 

vzdělanými a zkušenými finančními poradci. V tomto případě tvoří skutečnou konkurenci 

společnosti Broker Consulting, AWD Česká republika, OVB Allfinanz a Fincentrum. 

 

Potencionální konkurenti 

Potencionálními konkurenty jsou ti, kteří sice doposud nejsou součástí konkurenčního 

prostředí, ale mohou do něj vstoupit a stát se tak pro náš podnik hrozbou. Vstup do oboru 

finančního poradenství pro jednotlivce není příliš sloţitý. Buďto začne pracovat pod 

hlavičkou jiţ známé fungující společnosti nebo začne podnikat sám, k čemuţ si stačí domluvit 

partnerství s bankami, pojišťovnami a dalšími finančními subjekty, které bude zastupovat. 

Nicméně musí se umět orientovat v dané problematice a najít si klientelu. Vytvoření však 

vetší finančně poradenské společnosti, která by mohla konkurovat svou velikostí a 

potencionálem jiným společnostem jiţ s tradicí a vysokým podílem na trhu je značně náročné 

nejen finančně, ale i organizačně. Zaloţení společnosti, výchova nových poradců, kteří ji 

budou dále zastupovat nebo vytvoření zázemí stojí mnoho sil, času i peněz, a proto není 
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hrozba nových účastníků na zdejším trhu pro Partners tak silná. Snad jen v případě příchodu 

již zaběhlé finančně poradenské společnosti ze zahraničí nebo spojením několika 

menších společností, přičemţ kaţdá z nich jiţ má vytvořenou určitou klientelu a má praxi 

v oboru. 

 

Zákazníci 

Zákazníky Parnters tvoří především obyčejní pracující lidé, kteří chtějí mít dobře 

vyřešeny základní otázky svého rozpočtu. Chtějí dostat výhodou hypotéku na bydlení, šetřit si 

na stáří u vhodného penzijního fondu a být pojištěni tak, aby se pokryla největší rizika, která 

můţe ţivot přinést. Druhou skupinou klientů jsou lidé na významných postech, s dobrým 

postavením a vysokými finančními příjmy, kteří se kromě základního zabezpečení ţivotního 

standardu a stáří zajímají o moţnosti investování ke generování dalších příjmů. Třetí 

skupinou odběratelů poradenských sluţeb a zprostředkování finančních produktů jsou firmy. 

Ty mají zájem nejen o konzultaci v oblasti moţnosti jejich financování, ale také vytváření 

zaměstnaneckých benefit programů či pomoc při zajišťování získání dotací. 

Síla klientů tkví v jejich nesmírné moci vytváření reklamy a pověsti společnosti. 

Jak se říká, nejlepší reklamou je spokojenost zákazníka. A je to pravda! Partners na této 

myšlence staví, snaţí se uspokojit své klienty a na základně jejich dalšího doporučení nejen 

rozšiřovat svou klientelu, ale také vytvářet si dobré jméno firmy i samotných poradců. Šíření 

značky nemusí však být vţdy pozitivním úkazem, jelikoţ ne kaţdý zákazník je spokojen a 

lidé na centrále řešení také řadu stíţnosti na poskytované sluţby a chování konzultantů. 

Klienti jako potencionální konkurenti nepředstavují pro Partners hrozbu, jelikoţ se 

mnohdy sama snaţí navázat spolupráci se zainteresovanými lidmi z řad svých klientů. 

V případě projevení jejich zájmu se této oblasti věnovat, musejí pouze projít nenáročným 

pohovorem, absolvovat řadu školení, sloţit základní poţadované zkoušky, na jejichţ základně 

se této práci mohou oddat. 

 

Substituty 

Kaţdý zákazník má individuální poţadavky a za substitut můţe povaţovat to, co jiný 

nikoliv. I v případě poskytování finančního poradenství tomu není jinak. Člověk, který jiţ 

absolvoval více sezení s různými finančními konzultanty, ba dokonce svého rádoby 

,,finančního poradce“ vyměnil, bude mít jistě k tomuto tématu co říci. Poradenské společnosti 

působící ve financích pracují s celou řadou produktů, které vůči sobě mohou mít konkurenční 
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povahu. Stejně tak i finanční poradci a jejich sluţby si navzájem konkurují a to nejen v rámci 

různých společností, nýbrţ také i v rámci jedné společnosti. Lidé jsou různí a různě také 

působí na různé lidi. Ačkoliv dva finanční poradci mohou nabízet klientovi zcela shodné 

produkty a radit mu stejně, výsledek nemusí být totoţný. Působí zde i jiné faktory neţ je 

vzdělání, odbornost a zkušenosti v oboru, jako sympatie, obchodní a sociální dovednosti, 

podobné povahové vlastnosti a rysy klienta s poradcovými, společné zájmy apod. A právě 

proto můţeme hovořit o existenci substitutů ve finančním poradenství. K tomu všemu se 

v dnešní době řada lidí sama označuje za finanční poradce, i kdyţ pouze sjednávají jeden druh 

pojištění nebo stavebního spoření, coţ je dost zavádějící a k finančnímu poradenství má 

takováto aktivita daleko. 

Pro společnost Partners tedy platí, ţe možnými substituty její činnosti jsou služby 

jiných společností a jejich schopných finančních poradců. 

 

Lidé v Partners vnímají svou společnost jako naprosto jedinečný podnik, pro který 

neexistuje ţádná konkurence na trhu. Konkurenci si absolutně nepřipouštějí a své mínění 

zdůvodňují svým komplexním zaměřením a oproti ostatním finančně poradenským 

společnostem výjimečným přístupem. Jednoznačně se označují jako podnik patřící ke 

konceptu strategie modrého oceánu, o němţ jsme se dočetli v kapitole 2.6. 

Je tento názor objektivní? Není přehnaný kvůli značně zkreslenému pohledu a 

subjektivnímu vnímání člověka, který ve společnosti působí jiţ řadu let a je s ní sţitý? Toť je 

otázkou. Lidé z vnějšího prostředí by jistě nesouhlasili nebo byli přinejmenším na pochybách, 

vţdyť i jiné společnosti nabízejí shodné nebo velmi si blízké sluţby a produkty. 

 

4.2 Interní analýza 

4.2.1 Finanční analýza 

V této části diplomové práce bude provedena analýza finanční situace společnosti, na 

základně ukazatelů rentability, likvidity, zadluţenosti a aktivity. Výsledky budou vycházet 

z finančních údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztrát za rok 2008, 2009 a 2010 uvedených 

v Přílohách č. 2, 3 a 4. V době zpracování této práce nebyly ještě známy finanční údaje za rok 

2011, proto s nimi ani nebylo ve výpočtech počítáno. 
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Ukazatelé rentability 

Následující Tab. 4.4 uvádí hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability za rok 2008, 

2009 a rok 2010. 

Tab. 4.4 Ukazatelé rentability 

2008 2009 2010

 Rentabilita aktiv ROA 20,78% 9,65% 20,04%

 Rentabilita vlastního kapitálu ROE 45,36% 25,35% 60,36%

 Rentabilita tržeb ROS 2,85% 1,59% 5,58%

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE 41,95% 20,44% 42,82%

 UKAZATEL RENTABILITY
ROK

 

 

Rentabilita aktiv ROA jako základní měřítko celkové finanční výkonnosti podniku 

vyjadřuje, jaký výnos přináší celkový kapitál společnosti. V roce 2008 byla hodnota tohoto 

ukazatele 20,78%, v roce následujícím poklesla na poloviční hodnotu 9,65% a v roce 2010 se 

dostala zpět na 20,04%. Pokles v roce 2009 byl zapříčiněn sníţením zisku a zároveň 

navýšením celkových aktiv, nárůst v 2010 pak naznačuje, ţe za takřka zdvojnásobením 

hodnoty tohoto ukazatele stojí výrazné zvýšení zisku a firma se tak stává opět výkonnější. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE vyjadřuje výnosnost vloţeného kapitálu majiteli 

do podniku. Ukazatel je hodnotný především pro vlastníky společnosti, kteří díky němu 

mohou zjistit, jaký je výnos vytvářený jejich zdroji a jestli je dostatečný. V roce 2008 činila 

rentabilita vlastního kapitálu 45,36%, meziročně poklesla na 25,35% a následně se vyšplhala 

dokonce na 60,36%, coţ je pozitivní známkou efektivního nakládání managementu se 

svěřeným kapitálem. 

Rentabilita tržeb ROS udává, kolik Kč zisku dokáţe podnik vyprodukovat na 1Kč 

trţeb. I hodnota tohoto ukazatele, stejně jako u ostatních rentabilit, byla v roce 2009 slabší, 

nicméně v následujícím roce se opět ROS zvedla, a to téměř o 4%, z původních 1,59% na 

5,58%. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE měří výnosnost dlouhodobého kapitálu 

zapojeného do fungování společnosti. V roce 2008 byla hodnota tohoto ukazatele ve výši 

41,95%, v roce 2009 klesla o polovinu na 20,44% a v roce 2010 následovalo zpětné navýšení 

na hodnotu 42,82%. 

 

Všechny tyto ukazatele by měly mít rostoucí trend. Jak výše zmíněná tabulka 

naznačuje, po propadu v roce 2009 došlo u všech počítaných ukazatelů rentability společnosti 
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k viditelnému nárůstu v roce 2010, coţ vypovídá o zvyšující se prosperitě společnosti 

Partners. 

 

Ukazatelé likvidity 

K základním podmínkám fungování podniku patří jeho schopnost hradit své závazky. 

Ukazatele likvidity odpovídají na otázku, nakolik je firma schopna hradit své krátkodobé 

závazky přeměněním svých oběţných aktiv na peníze. Výsledky jsou interpretovány v Tab. 

4.5. 

Tab. 4.5 Ukazatelé likvidity 

2008 2009 2010

 Běžná likvidita 1,53 1,11 1,86

 Pohotová likvidita 1,51 1,07 1,85

 Okamžitá likvidita 0,37 0,58 0,82

 UKAZATEL LIKVIDITY
ROK

 

 

Existují tři stupně likvidity: běţná, pohotová a okamţitá likvidita, přičemţ se od sebe 

odlišují obsahem oběţných aktiv ve výpočtu a následnou rychlostí jejich přeměny na hotovost 

nebo její ekvivalent. 

Běžná likvidita, jinak také likvidita 3. stupně, udává, kolikrát nám pokrývají celková 

oběţná aktiva krátkodobé závazky. Tento koeficient by se měl pohybovat ideálně v rozmezí 

1,5 do 2,5. V prvním sledovaném roce se společnost pohybuje na hranici zmíněného optima s 

hodnotou 1,53, v roce následujícím ho nedosahuje, jelikoţ ukazatel běţné likvidity činní 1,11, 

v dalším roce pak došlo k nárůstu objemu oběţných aktiv, díky němuţ podnik jiţ opět spadá 

do poţadovaného rozmezí a krátkodobé závazky jsou tak oběţnými aktivy kryty 1,86 krát. 

Nízké hodnoty tohoto ukazatele by vypovídaly o platební neschopnosti podniku a neměly by 

nikdy klesnout pod úroveň 1, coţ se společnosti ani v jednom roce nepodařilo. 

Pohotová likvidita, popř. likvidita 2. stupně, charakterizuje schopnost podniku krýt 

svými oběţnými aktivy bez málo likvidních zásob své běţné potřeby a krátkodobé dluhy. 

Z oběţných aktiv je tedy vyloučena ne příliš likvidní poloţka – zásoby a ukazatel pohotové 

likvidity tak má vyšší vypovídající hodnotu o schopnosti společnosti hradit své krátkodobé 

závazky neţ ukazatel běţné likvidity. Čitatel je vhodné opravit téţ o nedobytné pohledávky, 

případně o pohledávky, jejichţ dobytnost je pochybná, neboť likvidnost této části majetku je 

velmi nízká. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje mezi 1,0 a 1,5. Jelikoţ společnost 

Partners má jen minimální zásoby, pohotová likvidita se s běţnou téměř shoduje a hodnoty 
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ukazatelů za rok 2008, 2009 i 2010 jsou relativně vyhovující vzhledem k doporučenému 

rozmezí. 

Okamžitá likvidita, téţ likvidita 1. stupně, je povaţována za nejpřísnější likvidní 

ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky „ihned“ pomocí 

hotovosti, peněz na bankovních účtech či krátkodobými cennými papíry. Optimální hodnota 

okamţité likvidity se pohybuje od 0,2 do 0,5. Ve společnosti Partners docházelo 

k postupnému růstu okamţité likvidity a svými hodnota 0,58 v roce 2009 a 0,82 v roce 2010 

toto doporučené rozmezí dokonce převyšuje. Zvýšení ukazatele bylo zapříčiněno především 

růstem peněţních prostředků na účtech v bankách. 

 

Jednotlivé hodnoty ukazatelů likvidity v letech 2008, 2009 i 2010 spadají do ideálních 

rozmezí, tudíţ lze konstatovat, ţe společnost Partners z hlediska likvidity je v pořádku a 

nehrozí ji nebezpečí neschopnosti hradit své krátkodobé závazky. 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Ve finančním řízení podniku je důleţité nejen správně stanovit potřebnou výši 

celkového kapitálu, ale i jeho skladbu. Firma by měla při financování své činnosti vyuţívat 

vedle vlastních zdrojů i cizí, jelikoţ jsou spojeny s relativně niţší cenou ve srovnání se zdroji 

vlastními. Jejich pouţití společně s vlastními zdroji umoţňuje sníţit průměrnou cenu 

celkových pouţitých zdrojů a určitá výše zadluţení je tak pro podnik uţitečná. Příliš velká 

zadluţenost však zvyšuje finanční riziko vlastníků, podnik je příliš zatíţen splácením úroků a 

snadno se můţe dostat do nepříznivé finanční situace. 

Přehled ukazatelů zadluţenosti nalezneme v Tab. 4.6. 

 

Tab. 4.6 Ukazatelé zadluţenosti 

2008 2009 2010

 Celková zadluženost 71,36% 78,17% 62,67%

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 257,61% 358,43% 258,49%

 Úrokové krytí 4,99 −−− −−−

 Úrokové zatížení 0,01 −−− −−−

 UKAZATEL ZADLUŽENOSTI
ROK

 

 

Celková zadluženost udává, jak velký je podíl cizího kapitálu na celkovém majetku 

společnosti. Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe ve společnosti podstatně převaţují cizí 
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zdroje nad těmi vlastními. Celkový kapitál tvoří ze 71,36% cizí kapitál v roce 2008, v roce 

2009 dokonce 78,17%. V roce 2010 došlo k výraznému zlepšení ukazatele celkové 

zadluţenosti díky většímu zvýšení majetku společnosti neţ cizích zdrojů a jeho hodnota činila 

62,67%. Vyšší číslo tohoto ukazatele nemusíme hned vnímat jako negativní, neboť krytí 

potřeb společnosti cizím kapitálem je zpravidla levnější, neţ krytí vlastními zdroji. Navíc 

vysoký stupeň zadluţenosti můţe být zdůvodněn vyššími stavy rezerv vytvořených pro různé 

účely, které jsou vykazovány jako cizí zdroje, i kdyţ mají charakter vlastních zdrojů nebo jim 

podobným. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu je poměrem mezi cizím a vlastním 

kapitálem, jeho hodnota roste s růstem podílu závazků ve finanční struktuře. Svým rozsahem 

by se měl pohybovat v rozmezí od 80% do 120%. Hodnoty pro jednotlivé roky 2008, 2009 a 

2010 se v doporučeném rozsahu nevyskytují. Poměrně vysoké procentní hodnoty jsou dány 

velkým mnoţstvím cizího kapitálu, který je tvořen z velké části krátkodobými závazky. 

Úrokové krytí  nám říká, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem 

hospodaření podniku za dané účetní období. Tento ukazatel jsme mohli vypočítat pouze za 

rok 2008, jelikoţ pouze v něm vznikly společnosti nákladové úroky. Dle výsledku lze 

konstatovat, ţe úroky v zmíněném roce byly téměř pětkrát kryty. 

Úrokové zatížení udává, jakou část celkového vytvořeného efektu nám odčerpávají 

placené úroky. Stejně jako u ukazatele úrokového krytí, bylo moţné tento ukazatel vypočítat 

pouze pro rok 2008. Z předešlé tabulky je patrné, ţe společnost byla úroky zatíţena opravdu 

jen minimálně, jelikoţ hodnota úrokového zatíţení vyšla 0,01 a to aţ po zaokrouhlení.  

 

Ukazatelé aktivity  

Ukazatelé aktivity měří, jak rychle a efektivně podnik dokáţe nakládat se svými 

prostředky, respektive jak dlouho ve svých aktivech váţe finanční prostředky. Výsledky 

ukazatelů najedeme v Tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7 Ukazatelé aktivity 

2008 2009 2010

 Obrat celkových aktiv 4,41 3,47 2,62

 Doba obratu pohledávek 45,11 26,27 55,09

 Doba obratu závazků 40,44 54,66 55,06

 UKAZATEL AKTIVITY
ROK
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Obrat celkových aktiv představuje, počet obrátek celkových aktiv v trţbách za rok. 

Doporučená hodnota se pohybuje od 1,6 do 3. Pokud je hodnota ukazatele niţší neţ 1,5 je 

nutno zváţit sníţení celkových aktiv nebo naopak snaţit se o navýšení trţeb. Hodnoty 

společnosti Partners byly v dřívějších letech zbytečně vysoké, coţ se v roce 2010 změnilo a 

dle výpočtu se celková aktiva obrátila v trţbách 2,62 krát. 

Doba obratu pohledávek znázorňuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek a za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. V roce 2008 činila doba 

obratu 45,11 dní, v roce 2009 uţ jen 26,27 dní a v následujícím roce se opět délka období 

prodlouţila na 55,09 dní. Ţádoucí je sniţující se doba obratu pohledávek, jelikoţ prodej na 

obchodní úvěr je nákladný, protoţe podnik přichází o úroky a navíc podstupuje riziko, ţe 

dluţník nezaplatí. 

U doby obratu závazků se jedná o dobu, která uplyne mezi nákupem a jeho úhradou. 

V roce 2008 měla tato doba délku 40,44 dní, v následujících letech se prodlouţil na 55 dní. 

Ukazatel je vhodné porovnat s ukazatelem doby obratu pohledávek, neboť bude-li doba 

obratu pohledávek niţší neţ doba obratu závazků představuje to pro podnik výhodu, jelikoţ to 

znamená, ţe poskytuje obchodní úvěr na kratší dobu, neţ na jakou sama vyuţívá úvěr od 

svých dodavatelů. V našem případě nejsou velké rozdíly mezi těmito dvěma dobami mimo 

rok 2009, kdy doba obratu závazků byla dvojnásobná vůči době obratu pohledávek. 

 

Hlavní smyslem finanční analýzy je posoudit finanční zdraví podniku, odhalit moţná 

úskalí ve struktuře majetku, zdrojů krytí, hospodaření a následně také vyřešit existující či 

hrozící problémy a nalézt lepší řešení nakládání se zdroji pro efektivnější fungování 

společnosti. 

Téměř u všech počítaných ukazatelů sledujeme jejich zhoršení v roce 2009, coţ můţe 

být způsobeno krizí, která se právě v tomto roce nejvíce projevila, nicméně rok 2010 byl 

rokem opětovného růstu a zlepšení nejen hodnot jednotlivých ukazatelů, nýbrţ celého 

hospodaření společnosti Partners. Z hlediska posouzení výsledných hodnot finančních 

ukazatelů provedené finanční analýzy, lze společnost Partners shledat za relativně zdravý a 

prosperující podnik. 

 

Růst společnosti 

Od roku 2007, kdy společnost Partners vznikla, se neustále rozšiřuje a rozvíjí. Rostou 

jí obraty, počet zastupujících finančních poradců a s nimi i počet klientů. Rok od roku uzavírá 
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více a více smluv, otevírá nová klientská centra a pobočky, vyvíjí nové produkty ve 

spolupráci s obchodními partnery, čímţ rozšiřuje nabídku a také zakládá další organizace, 

které ji pomohou dále růst a rozvíjet se – Partners akademie, media a investiční společnost. 

Jak se společnosti dařilo v jednotlivých letech, si můţeme prohlédnout na Grafu 4.5, 

Grafu 4.6 a v Tab. 4.8. 

 

Graf 4.5 Růst trţeb společnosti Partners 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Partners Financial Services, a.s.  

 

 

Graf 4.6 Počet nových smluv 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Partners Financial Services, a.s. 
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Tab. 4.8 Počet klientů a zastoupení společnosti 

Počet 
ROK 

2009 2010 2011 

 Klientů 140 000 188 000 255 204 

 Poradců 1500 2000 3773 

 Manažerů 250 350 419 

 Ředitelů 16 21 26 

 Klientských center 4 11 16 
Zdroj: Interní materiály společnosti Partners Financial Services, a.s. 

 

4.2.2 Marketing 

Společnost Partners nepodceňuje důleţitost znalosti značky okolím, neboť právě tato 

znalost je parametrem, který významně usnadňuje první kontakt poradce s potenciálním 

klientem. Společnost se snaţí o zviditelnění televizními reklamními kampaněmi (Obr. 4.1), 

účinkováním v televizních pořadech, na reklamních billboardech (Obr. 4.2), prezentacemi na 

výstavách, na finančně zpravodajských www portálech nebo také sponzorstvím a svou 

spoluprací s Provozně ekonomickou fakultou MZLU v Brně, kde společně připravili 

akreditovaný magisterský obor s názvem Finance a investiční management. 

 

Obr. 4.1 Reklamní kampaně 

 

Zdroj: Interní materiály Partners Financial Services, a. s. 

 

Obr. 4.2 Billboard 

 

        Zdroj: Interní materiály Partners Financial Services, a. s. 
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Výsledkem snaţení marketingu je větší povědomí lidí o značce Partners neţ u jiných 

finančně poradenských společností, coţ ilustruje Graf 4.7 a Graf 4.8 dle výzkumu Mind 

Bridge z února 2011. 

 

Graf 4.7 Znalost značky Partners 

 

Zdroj: Interní materiály Partners Financial Services, a. s. 

 

Graf 4.8 Spontánní znalost Partners 

 

         Zdroj: Interní materiály Partners Financial Services, a. s. 

 

Marketing společnosti samozřejmě nezajištuje jen reklamu, ale řadu dalších aktivit 

jako je zřizování a označování klientských center, pořádání konferencí, vyuţívání 

prezentačních prostředků a propagačních materiálů apod. 
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4.3 Bostonská matice 

K určení pozice podniku na trhu a moţnosti tak následné relevantní reakce na toto 

zjištění je zapotřebí vědět, jak se trh vyvíjí a jaký podíl na něm obsazuje naše společnost. 

 

Finančně poradenský trh 

Finanční trh se skládá z nejrůznějších firem a institucí, jejichţ hlavním posláním je 

práce s finančními prostředky nashromáţděnými svými klienty. Působí na něm banky, 

spořitelny, penzijní fondy, leasingové a investiční společnosti nebo pojišťovny, 

prostřednictvím nichţ dochází k přelévání finančních prostředků mezi různými 

ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky. Finančně poradenský trh s tímto 

trhem úzce souvisí, jelikoţ je jeho součástí a vystupuje v přímé interakci s jeho dalšími 

účastníky. Poradenský trh v oblasti financí nepředstavuje pouze rady v této problematice, 

nýbrţ také zprostředkování řady obchodů s nejrůznějšími finančními poskytovateli investic, 

úvěrů či zajištění. 

Mnoho lidí si můţe pokládat otázku: „Proč uzavírat smlouvu přes finančního poradce, 

kdyţ to jde přímo u určité společnosti?“. Odpověď je jednoduchá. Finanční konzultant trh 

zná, orientuje se na něm, ví, co nabízí a můţe tedy na základně individuálních parametrů 

klienta mu doporučit finanční produkt nejvhodnější právě pro něj a to mnohdy ještě za lepších 

podmínek, neţ kdyby klient jednal přímo s daným poskytovatelem. Finanční poradce tak šetří 

klientovi nejen peníze, ale také čas, který by strávil hledáním nejlepší nabídky a následným 

vyřizováním tohoto finančního produktu. Tyto výhody jsou důvodem, proč se lidé obracejí na 

finančně poradenské společnosti a zájem o jejich sluţby roste. Tab. 4.9 uvádí velikost obratu 

a mnoţství uzavřených smluv za 2. pololetí roku 2009 a 2010 členy dvou největších 

profesních asociací AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR) a 

USF ČR (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství). Finanční produkty jsou 

děleny do čtyř základních kategorií, a to pojištění, investice, úvěrové a vkladové produkty. 

 

 

 

 

 

 

 

http://poradci-sobe.cz/stitky/asociace-financnich-zprostredkovatelu-a-financnich-poradcu-cr/
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Tab. 4.9 Obrat a počet uzavřených smluv členy AFIZ a USF ČR 

Pojištění
Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

 Ţivotní pojištění - běţně placené 1 509 355 129 922 1 708 799 142 144

 Ţivotní pojištění - jednorázově placené 82 769 748 461 654 3 468

 Neţivotní pojištění 436 618 120 347 487 915 139 744

 Celkem 2 028 722 251 017 2 658 368 285 356

Investice
Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

 Podílové listy – objem nákupů 1 739 383 −−− 1 748 316 −−−

 Akcie - objem nákupů 729 570 −−− 1 432 026 −−−

 Dluhopisy - objem nákupů 6 638 −−− 169 −−−

 Pravidelné investice −−− −−− 868 971 −−−

 Celkem 2 475 591 35 973 4 049 482 66 059

Úvěrové produkty
Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

 Úvěry ze stavebního spoření 1 363 235 2 711 1 161 106 3 457

 Hypotéční úvěry 7 963 902 4 560 10 900 308 6 806

 Celkem 9 327 137 7 271 12 061 414 10 263

Vkladové produkty
Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

 Penzijní připojištění 391 827 63 163 235 824 46 404

 Stavební spoření 8 731 991 31 921 7 429 504 29 061

 Spořící účty N/A 7 878 N/A 9 005

 Celkem 9 123 818 102 962 7 665 328 75 465

2. pololetí

2009 2010
Finanční produkt

 

Zdroj: FINCENTRUM MEDIA. INVESTUJEME.CZ: Členové AFIZ a USF sjednali ve druhém pololetí 2009 klientům 

finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 22 miliard Kč [online]. Investujeme.cz: 18. 2. 2010, 2006-2012  [13. 3. 

2012]. ISSN 1802-5900 Dostupné z: http://www.investujeme.cz/clenove-afiz-a-usf-sjednali-ve-druhem-pololeti-2009-

klientum-financni-produkty-v-celkove-hodnote-presahujici-22-miliard-kc/, PORADCI-SOBĚ.CZ. PORADCI-SOBĚ.CZ: 

Poradci zprostředkovali finanční produkty za 26 miliard korun [online]. Investia.cz: 22. 2. 2011, 2009-2012  [13. 3. 2012]. 

Dostupné z: http://poradci-sobe.cz/financni-poradenstvi/poradci-zprostredkovali-financni-produkty-za-26-miliard-korun/ 

 

Z Tab. 4.9 můţeme vyčíst, ţe zájem o všechny typy finančních produktů, mimo 

vkladové, meziročně narostl. Mírný pokles ve sloţce vkladových produktů mohl být 

zapříčiněn nejen krizí, ale také faktem, ţe mnoho lidí tyto produkty jiţ má, nejsou jiţ tak 

výhodné jako dříve (sniţující se příspěvek státu ke stavebnímu spoření) nebo ve srovnání 

s jinými alternativními produkty. 

Finančně poradenský trh vyprodukoval v druhém pololetí roku 2009 celkem přes 22 

miliard Kč, v stejném pololetí roku 2010 se obrat zvýšil dokonce na více neţ 26 miliard Kč, 

coţ tvoří zhruba 15% nárůst zprostředkovaného obratu meziročně. 

 

V roce 2011 poptávka po finančním poradenství dále narůstala a s ní související 

uzavírání obchodů, viz Tab. 4.10. Podle největších profesních asociací AFIZ a USF ČR, trh 

finančního poradenství vygeneroval obrat v celkové výši 53,4 miliardy Kč, přičemţ největší 

http://www.investujeme.cz/clenove-afiz-a-usf-sjednali-ve-druhem-pololeti-2009-klientum-financni-produkty-v-celkove-hodnote-presahujici-22-miliard-kc/
http://www.investujeme.cz/clenove-afiz-a-usf-sjednali-ve-druhem-pololeti-2009-klientum-financni-produkty-v-celkove-hodnote-presahujici-22-miliard-kc/
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obraty patří těm společnostem, které pro své klienty sjednávají úvěry na bydlení. Bylo 

uzavřeno celkem 963 582 smluv. 

 

Tab. 4.10 Obrat podle finančně poradenských asociací v roce 2011 

Pojištění
Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

 Ţivotní pojištění - běţně placené 4 164 338 333 677

 Ţivotní pojištění - jednorázově placené 827 974 6 640

 Neţivotní pojištění 1 044 742 280 444

 Celkem 6 037 054 620 761

Investice
Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

(investice 

 Podílové listy – objem nákupů 3 541 302 138 915

 Pravidelné investice 1 189 590 0

 Celkem 4 730 892 138 915

Úvěrové produkty
Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

 Úvěry ze stavebního spoření 2 286 105 5 549

 Hypotéční úvěry 29 116 221 18 278

 Celkem 31 402 326 23 827

Vkladové produkty
Zprostředkovaný 

obrat (tis. Kč)
Počet smluv

 Penzijní připojištění 929 109 121 390

 Stavební spoření 10 303 684 41 248

 Spořící účty N/A 17 441

 Celkem 11 232 793 180 079  

Zdroj: INVESTIA.CZ. INVESTIA.CZ: Finančně poradenský trh vygeneroval loni přes 53 miliard [online]. 

Investia.cz: 16. 2. 2012, 2010-2012  [13. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.investia.cz/financne-poradensky-trh-

vygeneroval-obrat-v-roce-2011-pres-53-miliard-korun 

 

 Zájem lidí o finanční plánování je vysoký, hlavním důvodem je rostoucí zájem o 

finanční zabezpečení v penzi. Na státní důchody lidé nemohou v budoucnu spoléhat a vlastní 

spoření je nutností. Občané si to začínají uvědomovat, a proto se zvyšuje zájem o finanční 

produkty tohoto typu. Za povšimnutí stojí tedy relativně vysoký počet uzavřených smluv 

právě penzijního připojištění. 

 

Zařídit si bydlení, zajistit rodinu a připravit se na stáří, to jsou základní části ţivota 

člověka, spojeny s nutností finančního bilancování a operování. Tyto procesy zde budou vţdy 

a tudíţ i poptávky po úvěrech, spořeních a pojištěních. Můţeme tedy konstatovat, ţe finanční 
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poradenství je do budoucna perspektivním oborem podnikání, čemuţ nasvědčuje jednak 

rostoucí mnoţství klientů finančně poradenských společností, smluv, obrat, nýbrţ také 

rozšiřování týmů poradců a vznik nových společností tohoto zaměření.  

 

Podíl společností na trhu 

Finančně poradenských společností působí v České republice nespočet, avšak těch 

skutečně velkých a významných co do počtu poradců, klientů a výše obratů je jen několik. 

Největší podíl na trhu představují společnosti AWD ČR, Broker Consulting, Fincentrum, 

OVB Allfinanz a Partners  Financial Services.  

Jiţ po třech letech po svém vzniku společnost Partners se stala těţkým soupeřem na 

trhu vůči čtveřici velkých finančně poradenských společností. Tab. 4.11 ukazuje podíly 

Partners na celkových výsledcích finančně poradenského trhu ve druhém pololetí roku 2009, 

jak jej vydaly profesní asociace AFIZ a USF. V oblastech jako hypotéky a investice 

společnost dosáhla třetinového podílu na celém trhu. 

 

Tab. 4.11 Podíl Partners na finančně poradenském trhu v 2. pololetí 2009 

Finanční produkt Partners Poradenský trh Podíl Partners 

Investice do fondů - objem 527 365 902 Kč 1 739 383 235 Kč 30,32%

Hypoteční úvěry - výše úvěrů 2 789 071 273 Kč 7 963 902 000 Kč 35,02%

Ţivotní pojištění - roční pojistné běţně placené 269 730 448 Kč 1 509 335 000 Kč 17,87%

Neţivotní pojištění - roční pojistné 50 744 582 Kč 436 618 000 Kč 11,62%

Penzijní připojištění - počet smluv 7 073 63 163 11,20%

Stavební spoření - počet smluv 4 015 31 921 12,58%

Zdroj: FINCENTRUM MEDIA. INVESTUJEME.CZ: Partners ovládli pětinu poradenského trhu [online]. 

Investujeme.cz: 26. 2. 2010, 2006-2012  [13. 3. 2012]. ISSN 1802-5900 Dostupné z: 

http://www.investujeme.cz/partners-ovladli-petinu-poradenskeho-trhu 

 

Vzhledem k velikosti obratu a počtu klientů, které si společnost Partners získala, je 

velkým hráčem na trhu. Toto tvrzení potvrzují i následující Tab. 4.12 a Tab. 4.13, v nichţ se 

dočteme, jak si vedla v roce 2010 a v první pololetí roku 2011 ve srovnání s ostatními 

finančně poradenskými společnostmi. 
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Tab. 4.12 Výše obratu a počtu smluv finančně poradenských společností v roce 2010 

Obrat v mil. Kč Počet klientů

 AWD ČR 1 870,00* 110 000

 Broker Consulting 611,00 270 000

 Fincentrum 868,00 −−−

 OVB Allfinanz 965,03 956 000

 Partners 1 064,03 188 000

Finančně poradenská společnost

Stavy za rok 2010

 

*včetně Rakouska a Slovenska 

Zdroj: Výroční zpráva 2010 OVB Allfinanz, Výroční zpráva 2010 Partners Financial Services, 

www.investujeme.cz, www.penizenavic.cz 

 

Tab. 4.13 Výsledky hospodaření finančně poradenských společností v ČR za 1. pololetí 2011 

Finančně poradenská společnost 

1. pololetí roku 2011 

Obrat v mil. Kč 

Meziroční 

nárůst za 

pololetí 

Počet 

uzavřených 

smluv 

 AWD ČR −−− 6% −−− 

 Broker Consulting 344 29% 54 861 

 Fincentrum 488 25% 60 000 

 OVB Allfinanz −−− −−− −−− 

 Partners 650 30% 106000 
Zdroj: INVESTIA.CZ. INVESTIA.CZ: Pololetní hospodářské výsledky finančně-poradenských společností [online]. 

Investia.cz: 18. 9. 2011, 2010-2012 [13. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.investia.cz/pololetni-hospodarske-vysledky-

financne-poradenskych-spolecnosti 

 

Za největšího konkurenta lze povaţovat společnost OVB Allfinanz se zastoupením ve 

14 zemích Evropy, která působí na českém trhu jiţ od roku 1993. Za tuto dobu vstoupila do 

povědomí lidí, získala si zde téměř 1 milión klientů a její obraty jsou vysoké. Při porovnání 

obratu společnosti Partners s obratem OVB Allfinanz za rok 2010 vyjde číslo 1,1. Tento podíl 

ukazuje na dobré umístění Partners na trhu. 

 

Na základně zmíněných dat je moţné určit postavení společnosti v BCG matici. 

Finančně poradenský trh je trhem značně rostoucím a společnost Partners na něm 

obsazuje relativně vyšší podíl. Proto ji lze zařadit do kategorie tzv. hvězdy, coţ je výborným 

výsledkem a znamená, ţe pro udržení své pozice musí provádět další investice a přicházet 

s novinkami. 

http://www.investujeme.cz/
http://www.investia.cz/pololetni-hospodarske-vysledky-financne-poradenskych-spolecnosti
http://www.investia.cz/pololetni-hospodarske-vysledky-financne-poradenskych-spolecnosti
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4.4 SWOT analýza 

V následujících Tab. 4.14 a Tab 4.15 nalezneme identifikované slabé/silné stránky společnosti 

Partners pocházející z interního prostředí i hrozby/příleţitosti působící na ni z vnějšího 

prostředí. K jednotlivým faktorům jsou přiřazeny body 1 aţ 5 podle důleţitosti a váhy 1 aţ 5 

podle významu v oboru. Jejich součiny a následné součty poukazují na výslednou pozici 

společnosti a moţné budoucí ohroţení/příleţitost. 

 

Tab. 4.14 Silné a slabé stránky Partners Financial Services, a.s. 

Silné stránky (Strenghts) Body Váhy  Součin 

 Značka společnosti 4 5 20 

 Podíl na trhu 5 5 25 

 Jasný strategický záměr 3 4 12 

 Vybudovaná základna klientů 4 5 20 

 Kompetentní management 4 4 16 

 Zkušení zaměstnanci 3 4 12 

 Kvalita sluţeb 5 5 25 

 Široká nabídka 4 4 16 

 Úroveň spolupráce s dodavateli 4 5 20 

 Pravidelná školení 3 3 9 

 Motivační programy 3 3 9 

 Rozsáhlá distribuční síť, servis 3 3 9 

 Výborné výsledky hospodaření 5 5 25 

 Výzkum a vývoj 3 4 12 

Součet 230 

Průměr 16,4 

    Slabé stránky (Weaknesses) Body Váhy  Součin 

 Sloţitý systém organizace 2 3 6 

 Dlouhá doba vyřízení obchodů 3 4 12 

 Soutěţní prostředí uvnitř firmy 3 3 9 

 Fluktuace spolupracovníků 3 3 9 

 Nedostatečný systém vedení nováčků  3 3 9 

Součet 45 

Průměr 9,0 

 

Ohodnocené silné stránky získaly v součtu 230 bodů, coţ představuje průměrně 16,4 

bodů na jeden faktor. Oproti tomu slabé stránky s celkovým součtem 45 bodů a průměrem 9 

bodů jsou svým výsledkem znatelně pozadu a svědčí to o převaţujících výhodách společnosti, 
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které by si měla udrţet a naopak slabé stránky by se měla snaţit eliminovat, neboť ji 

zpomalují a sniţují její výkon. Rozdíl průměrů za silné a slabé stránky činí 7,4 bodů. 

 

Tab. 4.15 Příleţitosti a hrozby Partners Financial Services, a.s. 

Příležitosti (Opportunities) Body Váhy  Součin 

 Rozšíření nabídky 3 4 12 

 Rozšíření na nové trhy 5 5 25 

 Získání uznávaných finančních odborníků 4 4 16 

 Pozitivní ekonomické, vládní a politické změny 5 5 25 

 Vzrůstající poptávka po finančních sluţbách 4 5 20 

Součet 98 

Průměr 19,6 

    

    Hrozby (Threats) Body Váhy  Součin 

 Spojení hráčů na trhu, nová konkurence 5 5 25 

 Odliv kvalifikovaných pracovníků ke konkurenci 4 4 16 

 Negativní ekonomické, vládní a politické změny 5 5 25 

 Ztráta významných obchodních partnerů 3 4 12 

 Růst nezaměstnanosti 4 3 12 

Součet 90 

Průměr 18,0 

 

Hrozby a příleţitosti přicházejí z externího prostředí společnosti. Příleţitost je 

moţnost vyuţití vnějších faktorů ve svůj prospěch a sklidit úspěch, naopak hrozba 

představuje nebezpečí oslabení podniku.  

Největší příleţitostí společnosti Partners je rozšíření na nové trhy, nejsilnější hrozbou 

pak konkurence. Příleţitosti čítají v průměru 19,6 bodů, oproti tomu hrozby jen o 1,6 bodů 

méně. Tento výsledek naznačuje, ţe okolní podniku v sobě skrývá nejen velký potenciál, ale 

také jisté riziko. 

 

 

 

 

 



    

52 

 

4.5 Prognóza vývoje okolí organizace 

Prognóza HDP 

Podle ekonomické prognózy Evropské komise bude hospodářství EU v roce 2012 

stagnovat, nepatrný růst lze očekávat aţ v druhé polovině roku a v roce 2013 evropské 

hospodářství zaznamená slabý růst, kdy bude ekonomika růst tempem 1,5 %.
26

  

Stejně jako Evropskou unii ani Českou republiku nečeká v roce 2012 růst ekonomiky. 

Důvodem tohoto očekávaného vývoje tuzemské ekonomiky jsou především dluhové 

problémy zemí eurozóny a oslabení zahraniční poptávky. Graf 4.9 nám znázorňuje 

předpokládaný vývoj dle České národní banky a Tab. 4.16 odhadovaný meziroční růst 

reálného HDP. 

 

Tab. 4.16 Meziroční růst reálného HDP dle ČNB 

ukazatel    rok     ve výši 

meziroční růst reálného 

HDP 

2011 1,70% 

2012 0,00% 

2013 1,90% 

 

Graf 4.9 Prognóza vývoje HDP 

 

Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB: 2. 2. 2012, 2003-2012 [15. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html 

 

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje sezonně očištěného růstu HDP. 

Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% 

                                                 
26

 EUROPA. EVROPSKÁ KOMISE: Podzimní hospodářská prognóza EU na období 2011-2013  [online]. 

Evropská komise: 31. 1. 2012 [15. 3. 2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/news/economy/111110_cs.htm 

http://ec.europa.eu/news/economy/111110_cs.htm


    

53 

 

pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 

70 % a 90 %.
27

 

 

Prognóza inflace 

Inflační cíl České národní banky je určen ve výši 2 %. Na Grafu 4.10 vidíme, jaký je 

předpokládaný vývoj průměrné míry inflace v České republice v průběhu roku 2012 a 2013. 

Inflace je odhadována nad hranicí 3 % pro rok 2012, v následujícím roce se pak očekává 

naopak niţší míra inflace dokonce pod úrovní 2 %. V EU je odhad míry inflace pro rok 2012 

na 2,3 %.
28

 Tab. 4.17 uvádí očekávaný meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen v roce 

2013. 

Tab. 4.17 Meziroční přírůstek CPI dle ČNB 

ukazatel horizont  ve výši 

meziroční přírůstek indexu 

spotřebitelských cen 

1. čtvrtletí 2013 1,50% 

2. čtvrtletí 2013 1,50% 

 

Graf 4.10 Prognóza vývoje míry inflace 

 

Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB: 2. 2. 2012, 2003-2012 [15. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html 

 

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje inflace spotřebitelských cen. 

Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% 

                                                 
27

 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB: 2. 2. 2012, 2003-2012 [15. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html 
28

 EUROPA. EVROPSKÁ KOMISE: Předběžná hospodářská prognóza EU na rok 2012 [online]. Evropská 

komise: 23. 2. 2012 [15. 3. 2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/news/economy/120223_cs.htm 

http://www.cnb.cz/cs/faq/co_to_je_inflace.html
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pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 

70 % a 90 %.
29

 

 

Prognóza úrokových sazeb 

Podle prognóz České národní banky by se měla úroková sazba 3M PRIBOR během 

roku 2012 pohybovat ve výši 1% v roce následujícím pak poklesnout o desetinu, jak můţeme 

vidět v Tab. 4.18 a Grafu 4.11. O změně dvoutýdenní repo sazby, diskontní a lombardní sazby 

ČNB zatím neuvaţuje.  

 

Tab. 4.18 Úrokové sazby 3M PRIBOR dle ČNB 

ukazatel    rok     ve výši 

úrokové sazby 

3M PRIBOR 

2012 1,00% 

2013 0,90% 

 

Graf 4.11 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) 

 

Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB: 2. 2. 2012, 2003-2012 [15. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html 

 

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje úrokových sazeb. Nejtmavší 

pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. 

Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %.
30
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 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB: 2. 2. 2012, 2003-2012 [15. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html 
30

 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB: 2. 2. 2012, 2003-2012 [15. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html 



    

55 

 

Prognóza kurzu 

Česká koruna se v současnosti obchoduje cca za 24,75 CZK/EUR. Během celého roku 

2012 by měl tento kurz zůstat na podobné úrovni a následně pozvolně klesat k hranici 24 

CZK/EUR. Prognózovaný vývoj české měny ČNB můţeme vidět v Tab. 4. 19 a sledovat v 

Grafu 4.12. 

 

Tab. 4.19 Kurz CZK/EUR dle ČNB 

ukazatel    rok     ve výši 

kurz CZK/EUR 
2012 24,9 

2013 24,3 

 

Graf 4.12 Prognóza CZK/EUR 

 

Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB: 2. 2. 2012, 2003-2012 [15. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html 

 

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje kurzu. Nejtmavší pásmo kolem 

středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se 

pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %.
31

 

 

Prognóza mezd 

Pro rok 2012 se očekává pokles reálných mezd a to kvůli zdraţení potravin způsobené 

zvýšením sníţené sazby DPH z původních 10% na 14% (v roce 2013 sjednocení sazeb na 
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 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Aktuální prognóza ČNB [online]. ČNB: 2. 2. 2012, 2003-2012 [15. 3. 

2012]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html 
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17,5%), zdraţením elektřiny, vodného a stočného, dále také dopravy i moţné zvýšení cen 

počítačů, kvůli oslabování koruny vůči euru a dolaru.
32

 

 

Prognóza míry nezaměstnanosti  

Na trhu práce v rámci EU se bude situace v roce 2012 aţ do poloviny roku 2013 

zlepšovat jen velmi pomalu. V roce 2012 klesne míra nezaměstnanosti jen o 0,75 % na 

přibliţně 9,25 %.
33

 

Naopak odhady pro Českou republiku hovoří o mírném nárůstu nezaměstnanosti pro 

rok 2012. V Tab. 4.20 nalezneme další předpokládané vývoje některých makroekonomických 

ukazatelů vypracované Ministerstvem práce a sociální věcí.
34

 

 

Tab. 4.20 Odhad vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů (meziroční růst v %) 

Makroekonomický ukazatel 
2011 2012 2013 

skutečnost predikce výhled 

 Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách) 1,7 0,3 1,5 

 Průměrná roční míra cenové inflace 1,9 2,8 - 3,5 1,9 - 2,8 

 Průměrná míra nezaměstnanosti 8,6 8,4 - 9,0 8,4 - 9,0 
 Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. MPSV: Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů 

[online]. MPSV [15. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/869 

 

Prognóza vývoje poptávky po finančním poradenství 

Rok od roku finančně poradenský trh generuje vyšší a vyšší obraty za zprostředkování 

obchodu s finančními produkty, uzavírají se statisíce nových smluv, zvyšují se počty klientů 

jednotlivých finančně poradenských společností (viz Tab. 4.12 v kapitole 4.3 Bostonská 

matice), rozšiřují se týmy finančních poradců a otevírají se stále nové pobočky kvůli lepší 

distribuci sluţeb. Zmíněné události nasvědčují faktu, ţe poptávka po finančním poradenství 

v současné době roste a lze tedy také předpokládat, ţe tato situace ještě nějakou dobu potrvá. 

Trh touto sluţbou zatím není přesycen, existuje ještě mnoho lidí, kteří svého finančního 

konzultanta nemají, a je zde tedy stále prostor pro další rozšiřování. 
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4.6 Návrh strategie 

V této části diplomové práce budou nastíněny tři moţné varianty vývoje prostředí 

podniku a k nim navrhnuta vhodná strategie. 

 

4.6.1 Optimistický scénář 

První scénář vývoje bude optimistický, který předpokládá, ţe základní faktory 

ovlivňující organizaci, se budou vyvíjet pro podnik pozitivně. 

 

Celosvětová ekonomika se začíná vzpamatovávat z nedávné recese, hospodářství celé 

EU a především pak ČR začíná růst. S tím souvisí rostoucí poptávka po výrobcích a sluţbách 

podniků, kterou aby byly schopny uspokojit, musejí začít více produkovat, a proto najímají 

také více pracovníků a nezaměstnanost tím pádem klesá.  

České národní bance a její měnové politice se daří drţet inflaci ,, na uzdě“. Inflační cíl 

v podobě 2% je plněn a inflace se stává relativně stabilní. Úrokové míry hypotečních úvěrů 

zůstávají na nízkých hodnotách, alespoň do doby neţ se národní hospodářství zcela 

vzpamatuje z krize. U krátkodobých půjček jdou úroky mírně dolů, spotřebitelé získávají totiţ 

větší důvěru bank v jejich splacení, díky ozdravování ekonomiky a budoucímu výhledu lepší 

finanční situace státu a jeho obyvatel. 

Situace ve vzdálených zemích, které jsou hlavními dodavateli ropy do EU i ČR se 

uklidnila, v návaznosti na to se také zastavil růst ceny benzínu a nafty. 

Na finančně poradenském trhu nevznikají nové finančně poradenské společnosti, ani 

nevstupují velcí zahraniční hráči, kteří by jinak mohli být pro společnost Partners konkurencí.  

 

Shrnutí situace: 

 Růst ekonomiky 

 Sníţení míry nezaměstnanosti 

 Stabilní inflace 

 Nízké úroky úvěrů a půjček  

 Stop zdraţování ropy 

 Pokles konkurence 
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Vliv situace a možné důsledky 

S rostoucím ekonomikou, zájmem o produkci, roste také počet zaměstnaných lidí 

(klesá nezaměstnanost) a rostou příjmy obyvatelstva, jehoţ část ještě do nedávné doby ţila 

pouze z podpor úřadů práce a sociálních dávek kryjících sotva ţivotní minimum. Lidé tak 

mají konečně i finance na to, aby si začali šetřit na budoucí výdaje. Mladé páry mohou začít 

plánovat společné bydlení, jelikoţ nyní mají větší moţnost získat úvěr neţ dříve, kdyţ ještě 

byly bez práce. Stejně tak pro začínající podnikatelé je období růstu ekonomiky ţádoucí, mají 

vyšší šanci uspět na trhu a od banky dostanou spíš půjčku na podnikatelský záměr neţ 

v období krize. Ať uţ se bavíme o spořeních, půjčkách nebo investicích, všechny tyto finanční 

produkty se stávají ještě výhodnějšími, pokud zvolíme jejich zprostředkování přes finančního 

poradce, který nám doporučí vhodný produkt přesně pro nás, dle našich přání, poţadavků a 

takém moţností. Vzniká zde tedy příleţitost pro finančně poradenské společnosti a její 

konzultanty získat novou klientelu a uzavřít řadu nových smluv.  

Zastavení nárůstu cen ropy působí kladně také na finanční poradenství, rozpočty 

obyvatel jiţ nejsou nadále tak zatěţovány touto poloţkou a existuje tedy potencionální 

moţnost zakládání spořících produktů.  

Relativně stabilní inflace podporuje zájem o investice, jelikoţ je neznehodnocuje a 

vyhlídky vysokých zisků jsou velmi nadějné.  

Ještě neţ ČNB a následně komerční banky začnou zvyšovat úrokové sazby u úvěrů, je 

třeba klientům doporučit půjčku za výhodných podmínek. Lidé na končící výhody slyší, chtějí 

jich na poslední chvíli vyuţít a je tedy pravděpodobná zvýšená poptávka po úvěrech, navíc 

jak jiţ bylo řečeno dříve, mají větší šanci úvěr také získat. 

Na trhu se neobjevují noví konkurenti a tak Partners upevňuje svou pozici lídra. Malí 

finanční poradci nemají šanci uspět proti velkým korporátním organizacím, které mají výhodu 

ve schopnosti vyjednat mnohem lepší podmínky u finančních společností neţ malí 

ţivnostníci, a nabízí tak mnohem lákavější podmínky uzavřít smlouvu přes velkou společnost 

neţ přes samostatné finanční poradce. Partners navíc eliminuje tyto drobné konzultanty tím, 

ţe je láká do svých řad a navazuje s nimi spolupráci. 

 

Strategie 

S přihlédnutím na pozitivní vývoj situace na trhu lze doporučit strategii expanze, 

která je zaměřená nejen na rozvoj dosavadní podnikatelské aktivity, ale také na obsazování 

nových trhu, vývoj nových produktů, získávání nových zákazníků.  



    

59 

 

Jelikoţ společnost rok od roku generuje vyšší a vyšší zisky, investice v podobě 

rozšiřování společnosti – personálně i počtem poboček, si můţe dovolit a výsledný efekt bude 

jistě uspokojivý. Dále by měla spolupracovat se svými obchodními partnery na vývoji dalších 

výjimečných finančních produktů a snaţit se prosadit i v zahraničí. 

Ansoffova matice nabízí čtyři varianty strategii, jak bylo popsáno jiţ dříve. Vzhledem 

k optimistickému scénáři by mohlo být vyuţito i více strategií z tohoto modelu. První vhodná 

strategie je strategie rozvoje trhu, jejíţ snahou je zvýšení podílu na dosavadním trhu. 

Zároveň by mohla společnost započít strategii proniknutí na trh a se svou stávající sluţbou 

se snaţit získat novou klientelu a expandovat na nové trhy. Úspěch strategií by byl spíš 

zaručen, kdyby se navíc společnost Partners snaţila dále vyvíjet nové finanční produkty ve 

svém stávajícím portfoliu, coţ jiţ zavání zbývajícími strategiemi matice. 

 

4.6.2 Pesimistický scénář 

Druhá prognóza vývoje bude naopak zaměřena pesimisticky, tedy bude popsaná 

situace, kdy na podnik působí vlivy, které jej mohou ohroţovat a jejich důsledky budou pro 

firmu negativní. 

 

Krize přetrvává, ani vyhlídky na její konec nejsou růţové. Vláda skrz zvyšování daně 

z přidané hodnoty a spotřební daně se snaţí přivést více financí do státního rozpočtu, zároveň 

škrtí výdaje z něj omezením výplaty nejrůznějších sociálních dávek. 

Negativem doby je vysoká míra nezaměstnanosti i inflace, která v průběhu času 

neustále roste nad limity inflačního plánování.  

Nepokoje v zemích dodávajících ropu a spekulace na trhu vedou k dalšímu navyšování 

cen benzínu a nafty, které jsou jiţ teď tak vysoké. 

Velkou ránou pro společnost Partners je odchod nejlepších finančních poradců ke 

konkurenci.  

 

Shrnutí situace: 

 Přetrvávající krize 

 Zvýšení daní 

 Omezení sociálních dávek 

 Vysoká míra nezaměstnanosti 

 Vysoká inflace 
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 Růst cen ropy 

 Odchod kvalifikovaných finančních poradců ke konkurenci 

 

Vliv situace a možné důsledky 

Fiskální politika státu začíná podnikat razantní kroky ve shromaţďování finančních 

prostředků ve vládním rozpočtu a naopak ve výdajích z něj. Větší odvod na daních státu, 

stejně jako menší příjem peněz z něj, kvůli omezení sociálních dávek, působí na rozpočty 

rodin negativně. Nemají peníze navíc, které by mohli šetřit na budoucí výdaje. Tím pádem 

nepoptávají ani finanční produkty typu spoření a investic.  

Dlouhotrvající krize neprospívá zaměstnanosti, která je v této době nízká a s klesající 

poptávkou se dále sniţuje. Lidé odkázáni pouze na sociální dávky si nemohou dovolit utrácet 

za nadstandard, luxus a uţ vůbec nemohou počítat s nějakým spořením. 

Vysoká míra inflace tolik neláká investory vkládat své finanční prostředky do 

produktů nabízených společností, proto lze očekávat také pokles zájmu o investice.  

Zvyšující se cena ropy je faktorem, který můţe mít jak pozitivní dopad na sluţby 

finančně poradenských společností, tak negativní. Z pohledu zájemců z řad investorů do této 

komodity je moţné získat nové klienty. Z pohledu obyčejných lidí, kteří potřebují denně 

dojíţdět do zaměstnání je zdraţovaní benzínu a nafty záporné. Lidé vydávají více peněz za 

dopravu, ať uţ svým autem nebo MHD, které jistě v této souvislosti také podraţí, a na spoření 

jim nezbývá mnoho prostředků. Stejně tak podniky vyuţívající při své činnosti ropné 

produkty, musejí do svých cen výrobků a sluţeb promítnout zvýšené náklady na energii, coţ 

opět dopadá na rodiny, které nakupují zdraţený výrobek či sluţbu a finanční rozpočet 

domácnosti je znovu zatíţen. 

Odchod velkého počtu špičkových finančních poradců ze společnosti nejen vrhá na 

společnost špatný stín, nýbrţ také omezuje její produktivitu. Odborníci přecházející ke 

konkurenčním společnostem, kterým zvyšují konkurenceschopnost a moţnost přetáhnout 

některé stávající klienty Partners. Negativními důsledky je tedy nejen zhoršením pověsti, ale 

také ztráta části klientely a její moţné zhoršení pozice na trhu.  

 

Strategie 

I v době recese a řady negativní jevů působících na celé hospodářství, má do jisté míry 

i finanční poradenství příleţitost uspět. Moţnosti jsou sice znatelně omezeny mnoţstvím 
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peněz klientů, ovšem v tomto období by se měli finanční konzultanti zaměřit především na 

konsolidaci stávajících půjček klientů a uzavírat smlouvy na jejich základní zajištění. 

V případě záporných vlivů na společnost, by se měla primárně snaţit udrţet si své 

postavení na trhu, své dobré jméno a stávající klienty. Společnost Partners by se měla v této 

situaci soustředit na svou stávající činnost, v kvalitě poskytovaných sluţeb nepovolovat a 

k zachování svých současných klientů aplikovat osobní přístup a snaţit se jim maximálně 

vyhovět. V tomto případě se jedná o jednu z Vykypělových strategických alternativ, tzv. 

strategii stability. 

 

4.6.3 Reálný scénář 

Poslední scénář předpokládá současně přetrvávající stav okolí podniku, podmínky 

makroprostředí ani mikroprostředí se nebudou nějak zásadně měnit, respektive bude 

zahrnovat pouze prognózované změny faktorů. 

 

Ekonomická situace v celé Evropské unii i České republice stagnuje, nicméně výhledy 

počátku roku 2013 jiţ jsou pozitivní, předpokládá se pozvolný růst ekonomik a její celkové 

zlepšení. Od tohoto roku také vchází v platnost nová důchodová reforma, s kterou souvisejí 

některé změny v penzijním připojištění. Moţný přechod mezi jednotlivými fondy je omezen 

do konce února 2012 a zaloţení penzijního připojištění při vyuţití stávajících výhodných 

podmínek je třeba učinit nejpozději do konce listopadu. Smlouvy zaloţené od začátku 

prosince pak jiţ nenesou moţnost výběru aţ poloviny našetřené částky po 15 letech (tzv. 

výsluhová penze).  

Zvýšení sníţené sazby DPH z 10% na 14% od ledna 2012, má dopad na zdraţení 

zboţí a sluţeb zařazených ve sníţené sazbě DPH. Jedná se zejména o potraviny, 

nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, městskou dopravu, knihy, časopisy a noviny, 

ubytovací sluţby, vstupné na kulturní akce, léky a zdravotnické pomůcky, dětské pleny či 

stavební práce. Další zdraţení čeká Českou republiku v roce 2013, kdy dojde k novému 

navýšení DPH. 

Daňová sleva na dítě se zvedne o 150 korun měsíčně, roční odpočet za jednoho 

potomka pak činí 13 404  korun. Dále rokem 2012 končí tzv. Kalousková povodňová 

stokoruna, zvýší se příspěvek na péči pro děti do 18 let z 5 000 na 6 000 korun, a to sice u 2. 

stupně závislosti na pomoci i důchody narostou v průměru o 174 Kč. Mírně se zvýší ţivotní 

minimum z 3 126 na 3 410 Kč měsíčně a existenční minimum z 2 020 na 2 200 Kč měsíčně. 
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Sociální dávky navázané na tyto částky tak dostane víc lidí. Dalším pozitivem pro stávající i 

potencionální klientelu, který přinese rok 2012 je fakt, ţe pacienti zaplatí regulační poplatek 

30 Kč za celý recept místo dřívějších třicet korun za kaţdou poloţku. 

Klesne státní podpora ke stavebnímu spoření na 10 procent ze spořené částky, 

maximálně však na 2 000 korun, navíc se budou danit úroky z vkladu 15%.
35

   

Jak bylo jiţ dříve v textu zmíněno, Česká národní banka neuvaţuje o změnách 

úrokových sazeb (dvoutýdenní repo sazba, lombardní, diskontní sazba) v následujícím období 

a tří měsíční sazba PRIBOR má odhadem klesat. Mírně zvýšená inflace v roce 2012 by měla 

pozvolna od roku 2013 zase klesat, míra nezaměstnanosti naopak mírně vzrůst. Kurz české 

koruny vůči euru by měl během roku posilovat a postupně se přibliţovat k hranici 24 

CZK/EUR.  

 

Shrnutí situace: 

 Důchodová reforma 

 Zvýšení sníţené sazby daně z přidané hodnoty z 10% na 14% 

 Konec povodňové daně 

 Daňová sleva na dítě 

 Zvýšení příspěvku na péči pro děti 

 Navýšení důchodů 

 Zvýšení ţivotního a existenčního minima 

 Změna regulačního poplatku za recept 

 Sníţení státní podpory ke stavebnímu spoření 

 Konstantní základní úrokové míry a klesající 3M PRIBOR 

 Zvýšená inflace 

 Mírně vyšší nezaměstnanost 

 Posílení české koruny 

 

Vliv situace a možné důsledky 

Díky důchodové reformě existuje předpoklad, ţe během roku 2012 bude zvýšená 

poptávka po penzijním připojištění. Finančně poradenské společnosti a jejich poradci této 

situace mohou vyuţít ve svůj prospěch, nabízet lidem zaloţení nových smluv penzijního 

                                                 
35

 MAFRA. IDNES. IDNES: Ať vás leden nezaskočí  [online]. iDnes: 7. 12. 2011, 1999-2012 [15. 3. 2012]. 

Dostupné z: http://finance.idnes.cz/at-vas-leden-nezaskoci-prehled-zmen-platnych-od-noveho-roku-p4z-

/viteze.aspx?c=A111125_181902_domaci_ven  

http://finance.idnes.cz/at-vas-leden-nezaskoci-prehled-zmen-platnych-od-noveho-roku-p4z-/viteze.aspx?c=A111125_181902_domaci_ven
http://finance.idnes.cz/at-vas-leden-nezaskoci-prehled-zmen-platnych-od-noveho-roku-p4z-/viteze.aspx?c=A111125_181902_domaci_ven
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připojištění při vyuţití ještě starých výhodných podmínek, které pak od prosince 2012 

zaniknou. 

V důsledku zvýšení DPH budou lidé více peněz vydávat za nutné ţivotní náklady, na 

investice a spoření jim pak zbude méně. Ovšem na druhé straně jako kompenzaci růstu DPH 

lze povaţovat navýšení daňové slevy na dítě o 150 Kč měsíčně, zvýšení příspěvku na péči pro 

dítě, mírné navýšení důchodů či skončení povodňové daně. Lehký nárůst existenčního a 

ţivotního minima stejně jako úspora na receptech v lékárnách působí naopak ve prospěch 

investic. Ve výsledku existují potencionální moţnosti zakládání spořícího finančního 

produktu, avšak s největší pravděpodobností se nebude jednat o stavební spoření se stáním 

příspěvkem, jelikoţ stát opět sníţil tento příspěvek a produkt není jiţ tak výhodný jako dříve. 

Finanční poradci budou tímto faktem apelovat na ukončení stavebního spoření po 6 letém 

horizontu a nabídnou lepší alternativu úloţky. 

Stávající výše základních úrokových sazeb a pokles tří měsíční sazby PRIBOR 

nahrává finančním poradcům, kteří mají moţnost klientům zprostředkovat relativně levné 

hypoteční úvěry na bydlení. 

Vyšší inflace bude klienty odrazovat od konzervativního spoření, jelikoţ nebude 

docházet k zhodnocování vloţených prostředků a mnohdy ani k udrţení jejich stávající 

hodnoty. Lze tedy očekávat, ţe finanční poradci budou doporučovat dynamičtější fondy. 

Mírně zvýšená nezaměstnanost se můţe negativně podepsat na poptávce po úloţkách, 

nicméně lidé budou chtít častěji řešit stávající půjčky výhodnými konsolidacemi, při nichţ jim 

mohou býti nápomoci právě finanční poradci. 

Díky posilující české měně budou výhodnější investice v domácí měně, jelikoţ by 

investoři jinak podstupovali zbytečně vysoké kurzovní riziko. 

 

Strategie 

Na základě prognóz a nejpravděpodobnějšího vývoje prostředí podniku, stávající silné 

pozice na trhu a růstu trhu a dosahování vysokých zisků by měla společnost Partners  zvolit 

strategii růstu a rozvoje. Spočívá v udrţení si svých stávajících klientů, rozšíření jeho 

zástupu a upevnění tak své vedoucí pozice. Strategie zahrnuje další rozšiřování v podobě 

mnoţství a kvalitě lidských a jiných zdrojů, rozvoj činnosti a vyuţívaných řídících a jiných 

systémů.  

Finančně poradenský trh se dále vyvíjí a okolí podniku vytváří řadu příleţitostí pro 

jeho úspěch, proto by je společnost měla vyuţít k svému růstu, rozvoji a proslavení značky. 
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4.6.4 Současná strategie 

Podle Porterova modelu konkurenčních strategií lze definovat stávající strategii 

společnosti Partners jako diferenciační strategii, jejíţ podstatou je odlišit se od konkurence. 

Společnost se snaţí nabídnout odlišnou sluţbu zaloţenou nejen na kvalitě, ale především na 

poskytnutí dlouhodobého servisu. Partners se spoléhá na své finanční poradce jako na dobré 

obchodníky, kteří jsou schopni klienta přesvědčit o výjimečnosti nabízené sluţby. Značné 

prostředky vkládá do vývoje nových produktů, aby se odlišila i výjimečnými produkty. Dále 

se snaţí o zviditelnění společnosti reklamami, působením v pořadech či sponzorstvím. Ke 

strategii společnosti a jejím poradců patří také působení na klienty skrz lepší cenu, a to díky 

tomu, ţe finanční poradci se mnohdy vzdávají části své provize ve prospěch klientů. Klient 

vidí, ţe dostal například na pojištění 10% slevu, je spokojen a finančního konzultanta dále 

doporučí a obrátí se na něj znovu. Jedná se tedy o jeden ze způsobů jak si udrţet stávající 

klientelu. 

Společnost Partners má jasnou představu o tom čeho chce dosáhnout a jak. Při svém 

počínání a v rámci své strategie se orientuje na své klienty, staví na svých spolupracovnících, 

značce, vyuţívání IT a systémů, klade důraz na špičkové sluţby, pro společnost jsou důleţité 

hodnoty a snaţí se o kontinuální expanzi ve všech směrech. Růst počtu zastupujících 

finančních poradců, otevírání nových klientských center a poboček, růst mnoţství klientů, 

proniknutí na další trhy (Polsko), šíření značky Partners nebo rozšiřování nabídky portfolia 

produktů patří k záměru společnosti. V souhrnu lze její strategii vyhodnotit jako strategii 

expanze nebo růstu a rozvoje. Zároveň sama sebe společnost Partners vnímá jako ojedinělý 

podnik a řadí se k tzv. konceptu strategie modrého oceánu. 

 

4.7 Doporučení pro implementaci 

Zavedení strategie do praxe, její efektivní řízení, kontrola a aktualizace je posledním 

krokem ze série činností potřebných k úspěšnému zvládnutí strategického řízení. Na začátku 

je výchozím bodem jasně určený cíl, kterého chceme dosáhnout. Následující analýzy 

současné pozice a odhadované budoucí situace nás mohou přivést ke vhodnému zvolení 

strategie, díky které máme moţnost si cíl splnit, avšak je k tomu nutná také 

správná implementace, kterou se budeme nyní zabývat.  

Všechny potřebné kroky před implementací byly jiţ provedeny, teď nastává prostor 

k doporučení. Vzhledem k nastaveným prioritám společnosti, k jejímu postavení na trhu a 
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mezi konkurenty, k jejímu kaţdoročnímu růstu v počtu klientů, uzavřených smluv, počtu 

finančních poradců a hlavně rostoucímu obratu lze doporučit strategii expanze, resp. strategii 

růstu a rozvoje. Tuto strategii společnost Partners jiţ nastavenu má, a proto je moţné ji jen 

utvrdit v jejím správném dosavadním počínání. Dle prognózovaných změn se má ekonomika 

v roce 2013 začít vzpamatovávat z krize, coţ je dalším argumentem pro strategii expanze. 

Ačkoliv zmíněná strategie vyţaduje značné investice, společnost si je můţe dovolit.  

 

Systém Balanced Scorecard, jak bylo jiţ dříve popsáno, sleduje podnik ze čtyř oblastí 

– finance, zákazníci, podnikové procesy, učení a růst. Komentáře k těmto jednotlivým 

perspektivám si můţeme přečíst v následujících odstavcích. 

Výsledky provedené finanční analýzy jsou uspokojivé, hlavně co se týče ukazatelů 

rentability a likvidity. Ke zlepšení lze doporučit snad jen ukazatel zadluţenosti vlastního 

kapitálu, který vyšel pro všechny sledované roky 2008, 2009 i 2010 poněkud vyšší neţ by 

bylo optimální. 

Systém získávání nových klientů je postaven na principu doporučení (klient je 

spokojen, proto poradce doporučí dále svým známým). Jelikoţ počet klientů a jméno 

společnosti Partners roste, lze očekávat spokojenost klientů se sluţbami finančních poradců. 

Dlouhodobá spolupráce s klientem je jeden ze tří pilířů systému, který společnost volí, a proto 

je klientovi věnována taková péče, aby se vrátil a obrátil opět na poradce společnosti Partners, 

coţ zakládá loajalitu zákazníka. Aby tato situace pokračovala a sílila, je na místě doporučení 

společnosti nadále řešit připomínky a stíţnosti klientů, vedoucí k zlepšení práce finančních 

poradců, podporovat jejich profesionalitu vzdělávacími kurzy a samozřejmě rozšiřovat 

nabídku novými exkluzivními produkty. 

Jednou z identifikovaných slabin v rámci SWOT analýzy byla dlouhá doba vyřízení 

obchodu. Klient přes finančního poradce uzavře určitou smlouvu/návrh smlouvy a neţ mu 

přijde poštou dopis o akceptaci a platnosti uzavření zmíněné smlouvy uběhne mnohdy několik 

týdnů, případně i měsíců. Kdyby klient uzavřel smlouvu přímo u zdroje (u dodavatele), má 

kontrakt vyřízen okamţitě. Jelikoţ jde smlouva přes zprostředkovatele, čas vyřízení se 

prodluţuje o dobu, neţ ţádost zpracuje a můţeme se setkat i se situací, ţe milý konzultant 

zapomene něco vyplnit či přiloţit ke smlouvě, např. nějaký dotazník, souhlas, potvrzení a 

rázem zprostředkování obchodu trvá několikanásobně déle neţ by muselo, respektive mělo. 

Doporučení v tomto případě je tedy snaţit se zkrátit tyto doby vyřizování obchodů, ačkoliv to 

můţe být značně sloţité, protoţe mnohdy si za prodluţování času mohou sami klienti. 
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Nicméně by měla být snaha společnosti i poradců, vše vyřídit bez zbytečných odkladů a proto 

by mohl být přepracován vnitřní předpis o povinnost finančního konzultanta odeslat 

podepsanou smlouvu na centrálu do 7 dnů na 4 dny. Jenom přece i centrále trvá pár dní 

vyřízení a celková doba proto není 7 dní, jak by se zprvu mohlo zdát. 

Z pohledu učení a růstu by bylo účelné, aby se společnost řídila dosavadní intenzitou 

v pořádání školení finančních poradců pro jejich rozvoj, nadále se věnovala vývojem nových 

finančních produktů i marketingová podpora v podobě reklamních kampaní je přínosem pro 

růst popularity Partners. Vytknout společnosti jde nedostatečný systém vedení nových 

spolupracovníků, který maximálně předepisuje, co všechno musí ,,nováček“ absolvovat a jaké 

zkoušky sloţit, ale samotné vedení zkušenějším kolegou či manaţérem pokulhává. Ten jej 

totiţ vede/nevede jak uzná sám za vhodné, jak se mu chce a na nové konzultanty na začátku 

své kariéry to mnohdy nepůsobí pozitivně a často tato demotivace vedoucím vede také 

k rozvázání spolupráce a odchodem z firmy. Nadřízeny neumí podat začátečníkovi pomocnou 

ruku, a ten, i kdyţ je schopný a v problematice jiţ zapracován, u společnosti pracovně skončí. 

Ve výsledku má tato situace negativní dopad i na podnik, jelikoţ si skrz školení nového 

finančního poradce vychoval, a teď kdyţ se dobře orientuje v oblasti finančního poradenství, 

jej ztrácí. A nejen to. Navíc zde existuje potencionální hrozba jeho přechodu ke konkurenci. 

Z těchto důvodu by bylo vhodné vytvořit systém vedení nováčků, který eliminuje jejich 

fluktuaci.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést strategickou analýzu společnosti Partners 

Financial Services, a. s. s predikcí moţného vývoje a následně navrhnout pouţitelné strategie 

pro tuto společnost. Východiskem pro zpracování strategické analýzy se staly teoretické 

poznatky z oblasti strategického managementu. Teoretická část práce definuje základní pojmy 

jako je strategie, strategické plánování, myšlení, řízení, dále co je to poslání, vize nebo jak má 

být určen cíl. Dále jejím obsahem jsou metody externí a interní analýzy, postup tvorby 

scénářů vývoje a popsány různé alternativy strategií. 

Praktická část začíná představením společnosti, její činnosti a filozofie podnikání. 

Následuje externí analýza, která byla provedena na základně PEST analýzy a Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil. V rámci interní analýzy byla uţita finanční analýza. 

Doplňujícími metodami pro lepší poznání společnosti se stala BCG matice a SWOT analýza.  

Na základě predikce budoucnosti v optimistické, pesimistické a současně přetrvávající 

variantě byly navrţeny příslušné strategie. První dva scénáře vývoje jsou zaměřeny na 

vyhrocené situace, třetí scénář předpovídá nejpravděpodobnější vývoj s ohledem na 

současnou situaci. Poslední částí jsou jiţ jen doporučení pro implementaci strategie. 

 

Finančního poradenství má velkou budoucnost a neustále vzrůstá počet finančních 

poradců i klientů. Finančně poradenské společnosti se svými poradci učí lidi jak efektivně 

hospodařit s penězi, poradí kde si výhodně spořit/investovat, u koho si levně půjčit nebo jak 

se dostatečně zabezpečit. V České republice není poradenství tak rozvinuté jako v západních 

zemích, kde má své nezastupitelné místo, ale i u nás jiţ začíná růst jeho význam. 

Jelikoţ lidé se pořád rodí, zakládají rodiny, pořizují si bydlení, spoří na auto, 

dovolenou i jiné věci a také nakupují různý majetek, je a bude zde stále poptávka po úvěrech, 

spořeních a pojištěních. I v dnešní době krize, má poradenství velkou perspektivu, jelikoţ se 

mnoho lidí naučilo nakupovat na dluh a nyní se potýkají s problémy se splácením svých 

závazků. Roste poptávka po finančních poradcích a informacích, jak se dostat z 

těchto finančních potíţí. V současnosti ještě neprobíhá boj mezi finančně poradenskými 

společnostmi o kaţdého klienta, jelikoţ potencionální nové klientely existuje stále hodně, 

mnoho lidí vůbec nemá svého finančního konzultanta a je tedy pořád prostor pro oslovování 

nových klientů. Do doby neţ bude trh přesycen finančními poradci, by se měla společnost 

dále rozšiřovat, snaţit se skrz poskytování kvalitních sluţeb obsadit co největší část trhu a 
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posilovat tak svou silnou pozici vůči ostatním společnostem z oboru. S tím souvisí udrţení si 

stávající klientely nabídkou nových unikátních produktů a jejich další vývoj. 

Výsledky interní a externí analýzy mluví jasně o prosperitě a potenciálu společnosti 

Partners. Společnost má zřejmou představu o tom, čeho chce dosáhnout, proč vůbec existuje a 

také správně nadefinovanou strategii, v rámci které se snaţí dále růst, vyvíjet a celkově 

rozšiřovat.  

 

Zpracování tématu diplomové práce bylo značně náročné, především co se týče 

praktické části, která vyţadovala orientaci ve finančních výkazech, řadu výpočtů, identifikaci 

a predikci ovlivňujících faktorů a do jisté míry i kreativitu při zpracování. Při zpětném 

pohledu lze konstatovat naplnění cíle práce a vstupní hypotéza, která byla stanovena ve formě 

tvrzení: ,,Finanční poradenství je v dnešní době perspektivním oborem podnikání v České 

republice.“ se nám potvrdila. 
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EUR   - Euro 
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EBIT    - Hospodářský výsledek před zdaněním a úroky 

EAT    - Hospodářský výsledek po zdanění 

a. s.   - Akciová společnost 
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