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1 Úvod 

V současné době se cestovní ruch dle WTO jeví jako jedno z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících odvětví. Hraje významnou roli jak v národním, tak světovém hospodářství 

a často je považován za odvětví budoucnosti. Cestovní ruch významně ovlivňuje ekonomiku 

z hlediska zaměstnanosti, tvorby HDP, platební bilance, socioekonomického rozvoje regionů 

apod. Na druhé straně se i toto odvětví musí potýkat s celosvětovou ekonomickou a finanční 

krizí. Nedílnou součástí cestovního ruchu je hotelnictví, které se zabývá výstavbou, řízením 

a organizací hotelů a hotelových řetězců, zabezpečováním jejich provozů a poskytováním 

hotelových služeb. 

,,Tempo vývoje podnikatelského prostředí se v poslední době neustále zrychluje 

a jednotlivá odvětví na trhu musí umět včas reagovat na nově vzniklé trendy v podobě 

globalizace, informatizace, ekologizace, intelektualizace apod. Dle všeobecně uznávaného 

pravidla platí, že pokud chce firma dosáhnout podnikatelského úspěchu v tržním 

hospodářství, musí především včas předvídat tržní příležitosti a řešit potenciální problémy.“
1 

V České republice neexistuje žádný zákonem stanovený předpis, který by podnikatelům 

a firmám ukládal povinnost vytvářet firemní strategii. Toto rozhodnutí spočívá pouze na 

podnikateli. Avšak aby byl podnikatel či firma úspěšný, musí mít jasnou představu 

o budoucím vývoji svého podnikání a to v delším časovém období. Daná představa často bývá 

vyjádřena písemně a nazývaná ,,strategií podniku.“ 

,,Strategie podniku slouží k určení cest, kterými má být dosahováno podnikatelských 

cílů. Pro stanovování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasně rozpoznat jak nové 

příležitosti, tak možné hrozby. K určení příležitostí či hrozeb je nutné provést nejenom 

analýzu podnikatelského prostředí, ale i analýzu samotného podniku. Stanovení vhodné 

strategie je významným krokem pro úspěšné podnikání, zvýšení konkurenceschopnosti a další 

rozvoj firmy.“
2 

Cílem této diplomové práce je na základě vypracované analýzy podnikatelského 

prostředí (externí analýzy) a analýzy podniku (interní analýza) stanovení podnikové strategie. 

 

 

 

 

1MINISTERSTVO FINANCÍ. MFCR: Makroekonomická predikce ze dne 1. června 2011 [online]. MFCR [1. 6. 2011]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_63282.html?year=2011 
2SOUČEK, Zdeněk. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 

ISBN 80-86419-47-9. 
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Podniková strategie bude tvořena pro začínající podnik Hotelu U Lyžařky spol. s r.o., 

který se orientuje na poskytování ubytovacích služeb v ubytovacích zařízeních a provozování 

hostinských činností v těchto zařízeních. 

Diplomová práce bude rozdělena do 2 základních částí: část teoretická a část praktická.  

Teoretická část bude zaměřena na vymezení důležitých pojmů týkajících se strategie 

a popisem metod potřebných pro stanovení podnikové strategie. Pro získání potřebných 

informací bude čerpáno z odborné literatury různých autorů zabývajících se danou 

problematikou.  

Praktická část bude využita pro představení společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. 

V praktické části budou aplikovány teoretické poznatky za pomoci využití potřebných analýz, 

které slouží k odhalení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení podniku, jako jsou 

monitoring, PESTLE analýza, Porterův model konkurenčního prostředí, finanční analýza, 

analýza zdrojů podniku a SWOT analýza. Za pomoci získaných informací bude určena 

vhodná strategie pro daný podnik.  

V závěru práce budou shrnuty získané informace a odůvodněn výběr dané strategie.  
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2 Teoreticko – metodologická část 

Cílem této kapitoly je vymezení základních teoreticko-metodologických východisek, 

která jsou potřebná při sestavování podnikové strategie. Pozornost bude zaměřena na 

vysvětlení a popis pojmů souvisejících se strategií a strategickým řízením. Kapitola se taktéž 

orientuje na jednotlivé metody, ze kterých se vychází právě při tvorbě strategie podniku, jako 

jsou PESTLE analýza, SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil apod. 

2.1 Strategie a strategické řízení 

Kapitola strategie a strategické řízení zaměřuje svou pozornost na popis a vysvětlení 

pojmů souvisejících s daným tématem. Kapitola bude koncipována do několika oddílů podle 

jednotlivých kroků při sestavování podnikové strategie. 

2.1.1 Strategie 

Pojem strategie představuje základní pojem v oblasti strategického řízení. ,,Svůj původ 

má v řeckém strategos, což je umění vojevůdce a v širším kontextu označovalo umění 

a vědu.“
3 

Od dob filozofů starého Řecka prošel pojem strategie řadou obměn a svým stále 

častějším používáním v různých oblastech lidské činnosti nabývá na významu. Proto se lze 

setkat s mnoha definicemi pojmu strategie. 

Za jednu z nejstarších definic bývá považována definice A. Chandlera. ,,A. Chandler 

chápe strategii jako soubor dlouhodobých cílů, které chce podnik dosáhnout, prostředků 

a zdrojů potřebných k jejich dosažení.“
4 

,,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 úkolů.“
5
 

,,Moderní definice 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.“
6  

 

 

 

3,4GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1. str. 314. 
5DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2001. ISBN 80-7179-603-4. str. 1. 
6DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2001. ISBN 80-7179-603-4. str. 1. 



Strana | 8 

 

,,Přehledné shrnutí tradičních i netradičních přístupů k vymezení pojmu strategie uvádí 

H. Mintzberg, který definuje strategii pomocí 5P:“
7 

1. plan (plán) – strategie jako plán představuje uvědomělý postu jednání pro řešení  

různých situačních stavů ve vymezeném manévrovacím prostoru;  

2. plot (manévr) – strategie jako manévr je jedním z možných přístupů, 

jak prosazovat cílevědomost a plánovitost v kombinaci s tvořivým myšlením; 

3. pattern (model) – strategie jako model nebo vzor vytyčuje směry a hranice,  

za kterými se může jednání podniku realizovat v podmínkách neustále se měnícího  

prostředí; 

4. position (pozice) – strategie jako postavení vychází z prioritního vymezení  

rozhodujícího problému. To představuje odlišení hlavního od detailního,  

strategického od taktického při zdůraznění, že správná taktika je předpokladem  

naplnění strategických cílů. Přitom problém, který má rozhodující strategický význam je 

možno určit zpravidla až po zhodnocení pozice podniku v daném prostředí. 

5. perspektive (budoucnost) – strategie jako perspektiva vyjadřuje působení podniku 

dovnitř, neboť klade důraz na myšlení a rozhodování vrcholového managementu ve 

směru k tvorbě a realizaci strategie.
8
 

 

Strategie bývá vnímána jako něco, co má firmě z dlouhodobého hlediska přinést úspěch, 

konkurenční výhodu, prosperitu a zajistit potřebné výnosy. Souhrnně řečeno ,,strategie 

vyjadřuje dlouhodobé cíle, které chce firma dosáhnout, a postupy, kterými hodlá vytyčených 

cílů dosáhnout.“
9 

 

S pojmem strategie také úzce souvisejí dva přístupy. Plánovací přístup, který vnímá 

strategii jako plán, do kterého manažeři prosazují své vlastní cíle a názory. Plán je jasně 

formulován a následně implementován. Přírůstkový přístup do sebe zahrnuje různé činnosti 

související s formulací, implementací a následnou kontrolou strategie. Tento přístup vychází 

z předpokladu, že manažeři znají změny probíhající v okolí podniku a jsou schopni na tyto 

změny reagovat. Důležitým prvkem je, že implementace strategie zde probíhá postupně 

v malých krocích a nepřetržitě. 

 

7GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1. str. 314. 
8LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-131-2. str. 12.  
9HANZELKOVÁ, Alena a kol. Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-

7400-120-8. str. 3. 
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2.1.2 Strategické řízení 

Strategické řízení představuje soubor aktivit řízení realizujících předem stanovenou 

strategii organizace cestou její implementace. 

Vývojové fáze strategického řízení dle historického vývoje teorie a praxe 

strategického řízení lze rozlišit čtyři etapy:
10 

1. 50. – 60. léta 20. století: vychází z metod dlouhodobého plánování. Toto období se  

vyznačovalo dostatkem zdrojů a stabilitou vnějších podmínek. Efektivní fungování  

podniku vyplývalo z využívání vnitřních zdrojů; 

2. konec 60. a začátek 70. let 20. století: představuje etapu strategického plánování.  

Dané období se vyznačovalo rychlostí změn vnějších podmínek, jako byly  

energetické krize či nástup počítačů. Podnik představoval otevřený systém závislý na  

svém okolí. Podstata strategického plánování je založena na podrobném zkoumání  

vnějších i vnitřních podmínek, vymezuje strategické cíle a strategii podniku formuluje  

jako způsob dosažení stanovených cílů. 

3. 2. pol. 70. let 20. století: je chápána jako rozsáhlý systém strategického řízení. Tato  

etapa navazuje na etapu předchozí, kdy strategické plánování bylo doplněno  

o implementaci, hodnocení a kontrolu strategie. 

4. 90. léta – dosud: toto období nemá své specifické pojmenování, lze ho chápat jako  

strategické řízení založené na změně. Vzniká jako důsledek rychle se měnícího  

podnikatelského prostředí. 

 

,,Strategické řízení je kontinuálním procesem současně probíhajících strategických 

činností – strategické analýzy, definování strategie, implementace strategie a kontroly.“
11

 

Zodpovědnost za strategické řízení podniku bývá rozdílná v závislosti na velikosti podniku.   

U středních a velkých podniků nese zodpovědnost za strategické řízení nejvyšší vedení – 

management. Naopak u malých podniků spadá zodpovědnost na osobu vlastníka, který zde 

často zastává současně i roli manažera. V souvislosti se strategickým řízením lze zmínit i nižší 

úrovně řízení navazující právě na řízení strategické, a to řízení taktické a operativní, která se 

od sebe liší především v míře kompetentnosti a odpovědnosti. Dané rozdíly popisuje 

následující tabulka. 

 
10GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1. str. 316-317. 
11HANZELKOVÁ, Alena a kol. Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-

7400-120-8. str. 8. 
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Tab. 2.1 Druhy řízení podniku  

Taktické a operativní řízení Strategické řízení 

1. Zabývá se cíli, které jsou odvozeny od 

vytvořených cílů vyšších úrovní. 

1. Zabývá se především určováním a 

hodnocením nových cílů a strategií. 

2. Cíle jsou především ovlivňovány 

zkušeností s minulým vývojem. 

2. Nové cíle a strategie mohou být diskutabilní, 

sporné; zkušenosti týkající se realizace cílů 

jsou většinou minimální. 

3. Cíle jsou zadávány formou subcílů a 

přiřazovány jednotlivým funkčním 

jednotkám. 

3. Cíle mají celopodnikový význam a platnost. 

4. Řídící pracovníci jsou úzce spojeni se 

svou funkcí, případně profesí. 

4. Řídící pracovníci mají mít celopodnikový 

rozhled a mají být orientováni zejména na okolí 

firmy. 

5. Výsledky řídící práce jsou hodnoceny 

bezprostředně či okamžitě po dosažení (či 

nedosažení) cílů. 

5. Dosažení cílů je možno hodnotit až s delším 

časovým odstupem. 

6. Pravidla hry jsou dobře známá, 

problémy jsou dobře strukturované, 

opakované. Zkušení pracovníci se mohou 

v průběhu realizace cílů cítit kompetentní, 

suverénní a uplatňovat rutinní a 

standardní přístupy. 

6. Minulá zkušenost je pro ,,novou hru“ 

zpravidla irelevantní, problémy jsou špatně 

strukturované, většinou unikátní. Řídící 

pracovníci musí být při řešení problémů 

kreativní a vynakládat neustále nová úsilí. 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.  

 

Strategické řízení nelze znázornit nebo popsat pomocí ideálního modelu, protože takový 

to ideální model zřejmě ani neexistuje, jinak by po jeho aplikaci společnostmi pravděpodobně 

došlo ke krachu tržní ekonomiky. Na druhou stranu by však mělo být strategické řízení 

uskutečňováno v určitých logicky na sebe navazujících krocích. Strategické řízení lze tedy 

chápat jako nepřetržitý proces, ve kterém se posloupně opakují a na sebe navazují jednotlivé 

kroky, počínaje stanovením vize, posláním a cílem firmy přes strategickou analýzu, výběr 

strategie, implementaci strategie a kontrolou vybrané strategie konče. Proces strategického 

řízení popisuje následující obrázek. 
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Obr. 2.1 Proces strategického řízení  

 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.  

Obrázek procesu strategického řízení zaznamenává jednotlivé kroky tohoto procesu, 

které budou následně popsány. První krok je představován stanovením vize, posláním a cíly 

podniku. 

2.2 Vize, poslání a cíle podniku 

Vize stojí na vrcholu pyramidy strategického řízení. Dle odborné literatury ,,vize je 

budoucí, velmi vzdálený stav, kterého chce firma dosáhnout.“
12 

Vizi lze chápat jako široce 

koncipovaný, jedinečný dlouhodobý návrh zaměřující se na činnosti podniku. Poskytuje 

představu o tom, jaké image a pozice chce podniku na trhu dosahovat, kdo mají být         

         

12HANZELKOVÁ, Alena a kol. Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-

7400-120-8. str. 8. 
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potencionální zákazníci, jaké budou jejich potřeby a v neposlední řadě, jakým způsobem dané 

potřeby uspokojit.  

Tvorba vize je dlouhodobější záležitostí, účinná vize nevznikne okamžitě. Je nutné 

připravit několik návrhů a na základě připomínek zainteresovaných stran vybrat vhodnou vizi. 

Při výběru a zpracování je kladen důraz na týmovou práci. Finální výsledek pak přináší 

jednoznačnou, žádoucí, uskutečnitelnou, flexibilní, snadnou a rychle vysvětlitelnou formulaci 

směru budoucnosti. 

 

Za účinnou vizi se považuje ta, která v sobě obsahuje následující znaky:
13 

● obraznost – obrazný popis toho, jak se chce a bude podnik v budoucnu chovat; 

● adresnost – musí oslovovat všechny zainteresované skupiny; 

● uskutečnitelnost – stanovené cíle musí být náročné, ale reálně dosažitelné; 

● jednoznačnost – vize nesmí obsahovat nejasnosti a rozpory; 

● flexibilita – vize musí být dostatečně obecná, aby nebránila iniciativě, pružně    

reagovala na změny a plnila svůj účel pokud možno co nejdéle; 

● srozumitelnost – aby vize plnila svůj účel, musí být každý zaměstnanec podniku  

schopen vysvětlit podstatu vize maximálně během pěti minut.
 

 

Vize tedy představuje obraz budoucnosti, který je určován jako chtěný a slouží 

k vytváření poslání, které se od vize vyvíjí. 

 

Poslání v podstatě představuje to, proč byla firma založena a proč existuje. Pod 

posláním si lze tedy představit výrobu či poskytování služeb zákazníkům. Dle Čvančarové 

,,poslání je orientováno na veškeré okolí podniku, vyjadřuje jeho základní funkci, smysl 

existence podniku, někdy i vztah k zainteresovaným skupinám, hodnoty, které uznává a určuje 

jeho směr i směry působení. Vychází z podnikatelské vize, je soustředěné na současnost, ale 

musí být propojeno na budoucnost, proto nemůže existovat bez vize a naopak.“
14 

Poslání 

odpovídá na otázky typy: 
 

,,Proč podnik existuje?, Kdo jsme?, Co děláme?, Kam 

směřujeme?“
15 

 

 

 

 
13ŠMÍDA, František. Strategie v podnikové praxi. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-41-X. str. 

50. 
14ČVANČAROVÁ, Zuzana a kol. Podniková ekonomika B. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 

fakulta, 2007. ISBN 978-80-248-1422-3. str. 29. 
15SLÁVIK, Štefan. Štrategické riadenie podniku. 1. vyd. Bratislava: SPRINT, 2005. ISBN 80-88848-41-5. str. 34. 
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Hlavním cílem poslání je snaha získat zákazníka, který je hlavní hybnou silou podnikání 

společnosti. Zákazník je tím, kdo je garantem podniku, protože on je tím, kdo je ochoten 

zaplatit za produkt či službu firmy. Zákazník má taktéž výrazný vliv na tom, jaký produkt 

bude firma vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat. Hodnotu pro zákazníka nemá však 

samotný produkt či služba, ale hodnotou je užitek, který zákazníkovi daný produkt nebo 

služba poskytne. Proto by společnost neměla nabízet produkt, ale právě užitek. 

 

Při formulaci účinného poslání je nutné splnit tyto úkoly:
16 

1. definovat, v jakém podnikání se podnik skutečně nachází; 

2. rozhodnout, kdy se má poslání změnit, a tak upravit strategické zaměření 

podniku; 

3. seznámit pracovníky podniku s posláním pomocí srozumitelných a podnětných 

metod. 

Poslání podniku je představa o tom, jaký je současný a budoucí smysl existence 

podniku. Vzniklé představy jsou dále zhmotňovány a za jejich pomocí pak dochází 

k naplňování cílů podniku. 

 

,,Cíle podniku jsou všeobecně žádoucí budoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout 

svou činností. Strategické cíle jsou cíle stanovené pro dlouhodobý časový horizont a jsou 

hlavní součástí strategie.“
17 

Při stanovování strategických cílů je kladen důraz na to, aby byly 

cíle správně zformulovány. Ke správnému zformulování vlastností cílů se používá ,,chytrá“ 

pomůcka SMART, která je převzatá z angličtiny a složena z počátečních písmem jednotlivých 

vlastností, kterými by cíle měly disponovat. 

 

Cíle by tedy měly splňovat tyto požadavky:
18 

 S (Specific) – specifické, originální; 

 M (Measurable) – měřitelné; 

 A (Agreed) - akceptované; 

 R (Realistic) – reálné; 

 T (Timing) – termínované, časově vymezené. 

16GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1. str. 316. 
17HANZELKOVÁ, Alena a kol. Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-

7400-120-8. str. 9. 
18LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-131-2. str. 52.  
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V současnosti je při tvorbě cílů kladen důraz spíše na následující charakteristiky: 

 měřitelnost cíle; 

 smysluplnost cíle – cíl musí pro podnik představovat významnou a důležitou hodnotu; 

 dosažitelnost cíle – pokud by byl cíl nedosažitelný, nepřijmeme zaměstnance, aby se 

o něj snažili; 

 provokující cíle – cíl stanovený na hranici podnikových možností představuje výzvu 

pro zaměstnance. 

Stanovování podnikatelských cílů nebývá zpravidla jen úkolem top managementu. 

Diskuse, porady a spolupráce při stanovování podnikatelských cílů probíhá mezi top 

managementem a nižšími řídícími pracovníky. Způsoby dané spolupráce a komunikace lze 

dle Scholze rozdělit do šesti základních typů, které jsou popsány v následujícím obrázku. 
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Obr. 2.2 Způsoby stanovování cílů 

 

 

Využívá spojovací článek, v němž se 

představitelé sousedních úrovní setkávají 

a vnáší zde své myšlenky do cílů z obou

směrů. Působí zde ne pouze jako 

mechanismus pro  segregaci a agregaci 

cílů, ale také spolurozhodují.

Představitelé všech úrovní

přinášejí své návrhy a 

určuje cíle pro všechny

jednotky. 
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Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.  

 

Legenda: A-G…rozhodovací místa; orientované úsečky…směr komunikace; 1-4…posloupnost kroků komunikace.  
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K primárním cílům společností z krátkodobého pohledu, bez časové dimenze a bez 

vlivu rizika patří maximalizace zisku. V současnosti se do popředí dostává snaha 

o maximalizaci hodnoty podniku, tedy maximalizace hodnoty jmění akcionářů (shareholder 

value). Ve společnostech jdou v ruku v ruce s primárním cílem často i alternativní cíle, mezi 

které lze zařadit: 

 zvýšení tržního podílu; 

 zvýšení obratu; 

 snížení nákladů; 

 zvýšení produktivity práce; 

 inovace a vývoj nových produktů; 

 zvyšování kvality výrobku nebo služeb; 

 ekologická zodpovědnost podniku; 

 sociální zodpovědnost podniku apod. 

Na stanovování podnikatelských cílů, jak již bylo zmíněno výše, se podílejí, jak top 

manažeři, tak i řídící pracovníci na nižších úrovních. Při svém rozhodování bývají 

ovlivňování a musejí brát v potaz mnoho faktorů. K těm nejdůležitějším patří:
19 

1. vliv prostředí, v němž podnik působí – je zapotřebí sledovat aktivity konkurence, 

nařízení vlády, požadavky odborů, chování odběratelů, chování dodavatelů 

apod. Téměř všechny naše firmy by se například měly poměřovat při volbě svých 

cílů s výsledky jejich zahraničních konkurentů v produktivitě.  

2. očekávání důležitých ,,stakeholders“ – někdy jsou strategické cíle diktovány 

důležitými stakeholders působícími v okolí firmy. U nás jsou to například cíle, 

které jsou spojeny se vstupem naší země do EU, jež musí naši výrobci 

respektovat. 

3. objem dostupných výrobních faktorů – jde o zdroje, které pokryjí nenadálé 

změny v podnikání, a také zdroje, které jsou využívány na reagování na okolí 

síly, obranu proti těmto silám a k ovlivňování okolí podniku. 

 

 

 
19KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.                    

 ISBN 80-7179-453-8. str. 11-12. 
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4. interní vztahy – při formulování cílů mohou být nastolovány například takové 

otázky jako: Mají stratégové při formulování cílů plnou podporu 

akcionářů/pracovníků? Jak bude formulování cílů ovlivněno existujícími vztahy 

mezi vrcholovými řídícími pracovníky? Je stávající organizace/firemní kultura 

slučitelná s vytyčovanými cíli? 

5. vlastnosti/schopnosti stratégů – manažeři by měli být schopnými stratégy a ve 

velké míře záleží na jejich vztahu k vytyčování a realizaci cílů. Celkově se dají 

manažeři při vytyčování cílů rozdělit do několika skupin, které jsou 

zaznamenány v následující tabulce. 

Tab. 2.2 Vlastnosti/schopnosti stratégů 

bojovný pasivní 

proinovační protiinovační 

milující riziko hrající na jistotu 

autokratický demokratický, participativní 

sledující osobní cíle sledující cíle vlastníků 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.  

6. minulý vývoj – zkušenosti z realizace minulých cílů. Lidé, včetně stratégů, mají 

přirozenou tendenci k zachování kontinuity. 

Nejvýznamnější faktory mající vliv na tvorbu firemních cílů znázorňuje obrázek níže. 

Obr. 2.3 Nejvýznamnější faktory ovlivňující volbu cílů podniku 

Minulý vývoj 

podniku

Schopnosti 

manažerů

Interní vztahy

Cíle podniku

Síly v okolí
Disponibilní 

zdroje

 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.  
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Správné vymezení cílů je pro firmu velmi důležité. Správně vymezené cíle napomáhají 

firmě k vymezení jejího postavení vzhledem k jejímu okolí a umožňují koordinovat činnosti 

těch, kdo rozhodují a vytvářejí předpoklady pro zajištění konzistentnosti rozhodování na 

různých úrovních. Bez správně vymezených cílů by podnik neměl zřetelný základ pro 

hodnocení svého úspěchu nebo neúspěchu. 

Při definování cíle lze postupovat ve třech krocích: 

1. formulace obecných cílů – např. snižování nákladů; 

2. formulace specifických cílů – cíle pro jednotlivé oblasti činnosti, případně úrovně 

řízení, např. snižovat počet lidí; 

3. stanovení priorit - určení významnosti cílů. 

Pro strategické cíle platí, že je potřeba stanovené cíle v průběhu času přizpůsobovat 

měnícímu se podnikatelskému prostředí. Samozřejmostí by měla kontrola toho, zda jsou 

stanovené cíle plněny úspěšně, v opačném případě na dané odchylky reagovat. Strategické 

cíle firmy by se měly přizpůsobovat životnímu cyklu jejich výrobku. 

2.3 Strategické myšlení 

Strategické myšlení hraje důležitou roli právě při stanovování podnikatelských cílů 

a určování firemní strategie. Strategické myšlení přispívá k nalezení klíčových faktorů, které 

mají podniku zajistit úspěch a k nalezení relativních předností podniku. Při zpracování 

a realizaci strategie se vychází z principů strategického myšlení. 

 

Mezi základní principy strategického myšlení patří:
20 

 princip tvůrčího myšlení – znamená vkládání nových revolučních myšlenek, 

námětů, řešení, protože kdo chce být úspěšný, musí přijít s něčím novým; 

 princip myšlení v čase – strategie se vztahuje k dlouhému období, proto je zde 

potřebný dynamický pohled, problémy je třeba řešit z pohledu budoucnosti; 

 princip permanentnosti – sestavení strategie neprobíhá v jednom uzavřeném 

cyklu, práce na strategii nikdy nekončí, protože cyklus se opakuje tak, aby 

zachytil všechny potřebné vazby a vztahy; 

 princip koncentrace – vymezení nejzávažnějších problémů a jejich řešení, aby 

nedošlo k rozptylu sil; 

20GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1. str. 318-319. 
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 princip myšlení ve variantách – strategie musí být vždy zpracována ve 

variantách; 

 princip celosvětového systémového přístupu – strategie musí vycházet ze 

znalostí celosvětového politického, ekonomického, ekologického, 

vědeckotechnického a sociálního vývoje a všechny znalosti musí využít pro 

kvalitní zpracování strategie; 

 princip interdisciplinárního myšlení – využívání poznatků a metod všech 

vědních disciplín; 

 princip orientace na špičkové výsledky – strategie podniku nesmí směřovat 

pouze k dostižení ostatních výrobců, ale k jejich předstižení; 

 princip etiky myšlení – respektování spolehlivosti, solidnosti, důslednosti; 

 princip vědomí práce s rizikem – riziko vzniká z neznalosti dlouhodobého vývoje 

faktorů, které působí na podnik. 

Často bývá tento výčet ještě doplněn o princip zpětnovazebního myšlení, princip 

agregovaného myšlení a o snahu spojení exaktního myšlení s intuitivním. Využíváním 

principů strategického myšlení přispívá firma k delší životnosti svých produktů a zajišťuje si 

rychlejší a jistější návratnost vložených prostředků a rychlejší dosažení zisku. Vhodné využití 

principů strategického myšlení rovněž snižuje počet rizikových a nebezpečných situací, 

kterým může firma čelit. Strategické myšlení se na druhou stranu setkává s mnoha 

překážkami. 

 

Mezi bariéry strategického myšlení patří:
21 

1. chybějící poslání a vize; 

2. nesystémovost; 

3. nepřipravenost ke změnám; 

4. obranné jednání; 

5. krátkozrakost; 

6. byrokracie (dusí potřebnou iniciativu a inovační tvořivost); 

7. výrobní orientace; 

8. prodejní orientace; 

9. paradigma (stálé držení se osvědčených a spolehlivých strategií); 

10. osobní zájmy; 

11. špatná informovanost; 

12. nerozhodnost. 

 

 

21BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 

80-251-0396-X. str. 187-190.   
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Další fázi strategického řízení zastává strategická analýza, která představuje 

systematickou identifikaci a analýzu podnikatelského prostředí podniku a vlastního potenciálu 

podniku. 

2.4 Strategická analýza 

,,Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie 

podniku.“
22 

Strategická analýza představuje systematickou identifikaci a analýzu 

podnikatelského prostředí podniku a vlastního potenciálu podniku. Výsledky strategické 

analýzy pak slouží jako zdroj pro určení a formulaci strategie podniku. 

 

,,Podnikatelské prostředí je souhrn podstatných vlivů působících na podnikatele, 

podnik a podnikání. Zahrnuje vlivy, které působí na soustavnou činnost prováděnou 

podnikatelem nebo podnikem vlastním jménem a na jeho vlastní zodpovědnost za účelem 

zhodnocení podnikatelského potenciálu (např. v podobě zisku). Vedle ekonomických 

a přírodních složek podnikatelského prostředí na významu nabývají složky nehmotného 

prostředí, jako je kultura (ekonomická i všeobecná), právo, sociální vztahy, vědecké poznatky 

atd.“
23 

 

Podnikatelské prostředí se člení do několika sektorů. Dle Ludvíka ,,se rozlišuje vnější 

podnikatelské prostředí, které se následně rozděluje na dvě vrstvy v podobě makroprostředí, 

představující celospolečenské podnikatelské klima. K základním faktorům tohoto prostředí 

patří: výkonnost ekonomiky, inflace, státní rozpočet, mimoekonomické parametry a reziduální 

(ostatní) faktory. Druhou vrstvu tvoří mezzopodnikatelské prostředí zahrnující v sobě 

regionální, mikroregionální a lokální faktory. K základním faktorům tohoto prostředí patří: 

přírodně-ekologické faktory, technická a dopravní infrastruktura, všeobecná a ekonomická 

kultura, ekonomická a podnikatelská infrastruktura, pilotní subjekty a reziduální (ostatní) 

faktory.
 

A vnitřní podnikatelské prostředí, které bývá nazýváno též mikropodnikatelské 

prostředí. K základním faktorům tohoto prostředí patří: umění vlastnit, umění vést lidi, umění 

uspokojovat potřeby, umění komunikovat, schopnost formulovat podnikatelskou filozofii.“
24

 

 

 

 

22SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1. 

str. 9. 
23LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního prostředí. 1.vyd. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. ISBN 80-86458-03-2. str. 23. 
24LUDVÍK, Ladislav. Regionální aspekty podnikání. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání a.s., 2005. ISBN 80-86764-36-

2. str. 20-21. 
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          Podnikatelské prostředí však pro své členění využívá i další formu, a to takovou, že 

vnější podnikatelské prostředí se člení na makroprostředí, nesoucí v sobě prvky jak 

makroprostředí, tak i mezzoprostředí a mikroprostředí, které bezprostředně obklopuje 

a působí na podnik. Další vrstva je tvořena vnitřním podnikatelským prostředím. Toto členění 

bude použito i pro účely této diplomové práce. 

K deskriptivnímu zachycení dějů probíhajících v podnikatelském prostředí slouží 

monitoring. 

,,Monitoring neboli pozorování je pravděpodobně jednou z nejtěžších metod sběru dat 

v kvalitativním výzkumu. V literatuře se píše o několika variantách pozorování, avšak 

základním typem je zúčastněné pozorování – participant observation, které lze definovat jako 

dlouhodobé, systematické a reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném 

terénu s cílem objevit a reprezentovat sociální život a proces.“
25 

,,Účelem monitoringu je deskriptivně zachytit, co se děje, a jak vypadá daná situace. 

Popis by měl být přesný detailní a neměl by obsahovat triviální informace. Pozorovatel si 

udělá vlastní názor na pozorované jevy, neboť reflexe a vlastní poznámky jsou velmi důležitou 

součástí každého kvalitativního výzkumu. Před vlastním monitoringem je třeba zajistit, co 

nejvíce dostupných informací o zkoumaném prostředí a specifikovat cíle pozorování.“
26 

viz. 

Příloha č. 1. 

Postup přípravy monitoringu:
27 

 určení předmětu hodnocení; 

 určení ukazatelů, s jejichž pomocí budou hodnoceny sféry zájmu; 

 určení sledovaných veličin v podobě měnových jednotek; 

 určení zásad skladování; 

 vytvoření technických organizačních podmínek pro sledování. 

Strategická analýza představuje spolu s vizí a strategickými cíli organizace základní 

stavební kámen strategie podniku. Strategická analýza se skládá ze dvou částí. První část 

představuje externí analýza, která je dále členěna na analýzu makrookolí a analýzu 

mikrookolí. Druhou část tvoří interní analýza tvořená analýzou vnitřních zdrojů a analýzou 

schopností podniku. 

 

 25LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního prostředí. 1.vyd. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. ISBN 80-86458-03-2. str. 48-

49. 
26,27LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního prostředí. 1.vyd. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. ISBN 80-86458-03-2. str. 

48-49. 
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Zdroje informací pro strategickou analýzu:
28 

 verbální informace o okolí poskytované: masmédii, zaměstnanci podniku, lidmi 

z okolí podniku (např. zákazníci, dodavatelé, státní úředníci apod.; 

 písemné veřejně dostupné informace z: novin, časopisů, publikací, rešerší, 

výzkumných  

 zpráv, strategických studií, výročních zpráv společností a dalších podobných 

zdrojů; 

 internet: např. http:/www.google.com/, http:/www.seznam.cz/, 

http:/www.czso.cz/ atd.; 

 průmyslová špionáž: její nárůst má za následek vybudovávání systémů 

sloužících k ochraně obchodních tajemství a výrobních procesů podniku; 

 strategické studie, průzkumy a prognózy: obsahují informace o sociálních 

postojích k ekonomice, vládě, demografickém vývoji, situaci na finančních trzích 

apod.; 

 strategické informační systémy: speciální informační systémy pro 

shromažďování a vyhodnocování strategických informací. (SIS – Strategic 

Information System nebo EIS Executive Information Systems); 

 speciální databázové systémy strategických informací: např. PIMS – Profit 

Impact of Market Strategy. Zjištěné informace potřebné k strategické analýze 

jsou dále využívány pro analýzu jednotlivých prostředí. 

2.4.1 Externí analýza - analýza vnějšího prostředí  

Společnosti působí v podnikatelském prostředí, ve kterém se nachází spousta faktorů 

působících na podnik, které mohou pro společnosti vytvářet jak nové podnikatelské 

příležitosti, tak přinášet i potencionální hrozby. Proto je velmi důležité, aby společnosti 

monitorovaly a analyzovaly podnikatelské prostředí, ve kterém se nacházejí. ,,Analýza 

vnějšího prostředí by měla být zaměřena především na odhalení vývojových trendů působících 

ve vnějším prostředí (ve společnosti, v ekonomice), které mohou firmu v budoucnu významněji 

ovlivňovat.“
29

 Externí analýza bývá členěna na dvě části: makrookolí a mikrookolí. 

 

 

 

 

28,29KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-453-8. str. 87-88,41. 
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Členění externí analýzy: 

Obr. 2.4 Okolí podniku 

 

Zdroj: SLAVÍK, Štefan. Štrategické riadenie podniku. 1. vyd.  Bratislava: Sprint, 2005. 

2.4.1.1 Makrookolí podniku 

Makrookolí podniků se stává z faktorů, které působí na jednotlivé podniky stejnou 

měrou, avšak důsledky těchto vlivů vnímají a odrážejí jednotlivé podniky odlišně. Makrookolí 

je tvořeno: ekonomickým, politickým, technologickým, zahraničním, ekologickým 

a sociálním a demografickým okolím. 

Metody využívané pro analýzu makrookolí:
30 

 Metoda 4C představuje analýzu makro prostředí, která se však více zaměřuje na 

bližší okolí podniku, které je především tvořeno zákazníky (Customers), náklady 

(Cost), konkurenty (Competitors) a charakterem dané země (Country). 

 

 

 

 

30KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 

80-7226-657-8. str. 38-39. 
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 Plánování scénářů využívá analýzu pomocí scénářů k formulaci plánů 

a přípravě vhodných reakcí na pravděpodobné trendy a události. Plány většinou 

obsahují škálu možností od nejlepších po nejhorší.  

 PEST analýza, která vychází z poznání minulého vývoje a snaží se o předvídání 

a analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech jako jsou 

politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. 

Při analýze makrookolí podniku je nutné se zaměřit na ty faktory, které ovlivňují 

makrookolí podniku a ne jeho bližší prostředí, na které bude pozornost zaměřena v další části 

diplomové práce. A aby bylo možné sestavit konkrétní podnikové scénáře je zapotřebí 

zanalyzovat pravděpodobné trendy vývoje. Proto z výše uvedených metod bude přistoupeno 

k metodě PEST analýzy. 

Pro účely této práce bude využita aktualizovaná forma PEST analýzy, tedy analýza 

PESTLE. 

PESTLE analýza představuje analýzy vnějšího prostředí podniku, která slouží 

především k odhalení budoucího vývoje tohoto prostředí a vývojových trendů, které by pro 

firmu mohly představovat hrozby nebo příležitosti. Akronym PESTLE je vytvořen z prvních 

písmen slov označujících šest oblastí okolí podniku, kterým by měl podnik věnovat 

pozornost:
31 

 P – politické faktory; 

 E – ekonomické faktory; 

 S – sociální faktory; 

 T – technologické faktory; 

 L – legislativní faktory; 

 E – ekologické faktory. 

 

 

 

 

 

 

 

31GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer 

Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. str. 178. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reakc%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravd%C4%9Bpodobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trend
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0k%C3%A1la&action=edit&redlink=1
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Obr. 2.5 PEST analýza 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2006. 

Doplnění PEST analýzy o faktor E – ekologický faktor:  

Obr. 2.6 E faktor 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MALLAY, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 

 

 

Síla vlivu působení jednotlivých faktorů na firmy se liší v závislosti na velikosti 

podniku a míře jejich rozsahu působení. Pro podnik je důležité, aby pravidelně sledoval vývoj 

a vliv jednotlivých faktorů a včas reagoval na jejich změny.  

 

Politické a legislativní faktory 

• legislativa;  

•pracovní právo; 

•politická stabilita; 

•stabilita vlády; 

•daňová politika; 

• integrační politika; 

•podpora zahraničního obchod. 

Ekonomické faktory 

• trend HDP; 

•úroková míra; 

•množství peněz v oběhu; 

• inflace; 

•nezaměstnanost; 

•spotřeba; 

•výška investic; 

•cena a dostupnost energie. 

Sociální faktory 

•demografické trendy populace; 

•mobilita;  

•rozdělení příjmů; 

•životní styl; 

•úroveň vzdělání; 

•postoje k práci a volnému času 

•charakteristika spotřeby; 

•životní hodnoty, rodina, přátelé. 

Technologické faktory 

•výše výdajů na výzkum;  

•podpora vlády v oblasti výzkumu; 

•nové technologické aktivity a jejich 
priorita; 

•obecná technologická úroveň; 

•nové objevy a vynálezy; 

•rychlost technologického přenosu; 

•rychlost morálního zastarání. 

PEST 

analýza 

     Ekologické faktory                                   

 ochrana životního prostředí; 

 změna klimatických podmínek; 

 obnovitelné zdroje energie; 

 udržitelný rozvoj; 

 zpracování odpadu, recyklace; 

 dostupnost vodních zdrojů a jejich využití. 
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2.4.1.2 Mikrookolí podniku 

Mikrookolí podniku je okolí, které bezprostředně obklopuje a působí na podnik. Často 

bývá používán i název oborové nebo odvětvové okolí podniku. ,,Oborové okolí podniku je 

ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou 

silně ovlivňovány atraktivností oboru, v němž podnik působí, a jeho strategickou situací jako 

celku.“
32 

Vlivy působení mikrookolí mohou podniky do jisté míry samy ovlivňovat. Hlavním 

úkolem manažerů je snaha odhalit možné příležitosti a ohrožení podniku vyskytujících se 

v oborovém okolí podniku. 

 

Metody, které lze využít při analýze mikrookolí: 

 Porterův model pěti konkurenčních sil slouží jako praktický analytický rámec 

pro určení konkurenční strategie, který zahrnuje strukturální analýzu prostředí. 

Daný model je tvořen pěti faktory - 
 
vyjednávací sila zákazníků, vyjednávací sila 

dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů, rivalita firem 

působících na daném trhu.
33

 

 Model šesti sil podle Grovea, který představuje modifikovaný Porterův model 

pěti konkurenčních sil. Který k výše uvedeným pěti faktorům přidává faktor šestý 

– vyjednávací síla komplementářů (společník komanditní společnosti,který ručí 

za závazky společnosti celým svým majetkem).
34

 

 Model životního cyklu mikrookolí je nástrojem pro analýzu působení vývoje 

okolí na konkurenční síly. Mikrookolí obvykle procházejí jednotlivými fázemi od 

vzniku až po zánik. Tento vývoj je zvláště důležitý z hlediska Porterových pěti 

konkurenčních sil.
35

 

Z popisu metod využívaných při analýze mikrookolí lze vyčíst, že řada analýz vychází 

z Porterova modelu pěti konkurenčních sil a jelikož společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o., 

pro kterou budou dané analýzy zpracovávány, nedisponuje žádným komplementářem, bude 

pro účely této práce využit Porterův model pěti konkurenčních sil. 

 

 

32KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-453-8. str. 48. 
33KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 

80-7226-657-8. str. 41-42. 
34,35DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2001. ISBN 80-7179-603-4. str. 23-25. 
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,,Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, že 

strategická pozice firmy působící v určitém odvětví, resp. na určitém trhu, je především 

určována působením pěti základních faktorů:“
36

 

 vyjednávací silou zákazníků; 

 vyjednávací silou dodavatelů; 

 hrozbou vstupu nových konkurentů; 

 hrozbou substitutů (statky, které jsou ve spotřebě navzájem nahraditelné); 

 rivalitou firem působících na daném trhu. 

 

Obr. 2.7 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle KOUKAL, Jiří. Teoretické koncepty strategického řízení. [online]. 2010. Dostupné z: 

http://www.jirikoukal.com/strategicke-rizeni/teoretickekoncepty/page5.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-453-8. str. 53. 

http://www.jirikoukal.com/strategicke-rizeni/teoretickekoncepty/page5.html
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,,Vyjednávací síla zákazníka může být silnou v mnoha případech. Zákazník má silnou 

vyjednávací pozici, pokud je velký nebo významný a to především z hlediska poptávky nebo 

může celkem snadno přejít ke konkurenci, v případech, kdy má zákazník malé náklady na 

přestup. Vyjednávací sílu zákazníka také ovlivňuje to, zda má zákazník k dispozici potřebné 

tržní informace jako jsou údaje o ceně, nabídce, poptávce apod. Pokud si zákazník v případě 

výskytu potíží ze strany dodavatele začne zboží vyrábět sám tzv. zpětná integrace nebo má 

snadnou dostupnost substitutů či zákazník příliš nevnímá rozdíly mezi zbožími jednotlivých 

dodavatelů je jeho vyjednávací síla taktéž velmi silná. Vyjednávací sílu zákazníku do značné 

míry ovlivňuje i citlivost zákazníků na cenové změny a to pokud je zákazník nucen 

minimalizovat své náklady.“
37 

,,Vyjednávací síla dodavatelů může být vysoká zejména v situacích, kdy je dodavatel na 

daném trhu velkým nebo významným dodavatelem a na daném trh existuje poměrně omezený 

počet dodavatelů nebo jestliže nakupující podnik není pro dodavatele důležitým zákazníkem. 

Vyjednávací síla dodavatelů je ovlivněna i typem dodavatelského zboží. Pokud
 
zboží, které 

zákazník poptává je silně diferencované a v důsledku toho nemůže zákazník snadno přejít ke 

konkurenci, neboť by měl velké náklady přestupu nebo substituty nejsou pro zákazníka snadno 

dostupné je vyjednávací síla dodavatelů silná. A silná je i v případech, kdy zákazník nemá 

k dispozici potřebné tržní informace, jako jsou údaje o ceně, poptávce, nabídce apod. nebo
 

zákazník jen těžko uskuteční zpětnou integraci, naopak je zde hrozba dopředné integrace, což 

je stav, kdy dodavatel začne podnikat v oboru odběratele. Silnou vyjednávací pozici získává 

dodavatel i ve chvílích, kdy zákazníci nejsou příliš citlivý na cenové změny, zákazník není 

příliš nucen minimalizovat své náklady nebo zákazník není významným distributorem 

schopným ovlivňovat další obchodníky a zákazníky.“
38 

,,Hrozba vstupu nových konkurentů je snižována za podmínek, kdy
 
fixní náklady vstupu 

do odvětví jsou velmi vysoké, má-li dané odvětví strukturu přirozených monopolů (např. 

distribuce elektřiny) nebo v odvětví umožňují nákladové poměry využívat úspory z rozsahu. 

Pokud již existující firmy mají významné nákladové výhody v důsledku svých zkušeností 

získaných jejich dlouhou existencí na daném trhu, přístupem k existujícím zdrojům či 

k technologickému know-how nebo výrobky firmy jsou vysoce diferencované, tak je hrozba 

vstupu nových konkurentů na trh nízká. Hrozba vstupu nových konkurentů je taktéž nižší 

v případech, kdy jsou náklady přestupu jak zákazníků, tak dodavatelů existujících 

firem vysoké, je-li velmi obtížné napojit se na existující distribuční kanály, je-li předem jasné, 

37,38KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-453-8. str. 54-55. 
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že existující firmy budou na případný nový vstup do odvětví reagovat agresivně (např. cenová 

válka) nebo jedná-li se o odvětví s vysokým stupněm regulace (např. banky, letecká 

doprava).“
39

 

,,Hrozba substitutů je snižována především samotnou neexistencí substitutů a dále také 

v případech, kdy firmy nabízející substituty vyrábějí s vyššími náklady či nabízející substituty 

příliš nezvyšují nabídku. Ve chvíli, kdy jsou náklady přestupu na spotřebu substitutu vysoké 

nebo
 
cena výrobku, který by mohl být nahrazován substituty, je pro spotřebitele lákavá, je 

hrozba substitutů taktéž nižší.
“40

 

,,Rivalita firem působících na daném trhu může být vysoká v případech, kdy se jedná 

o velmi málo rostoucí trh, protože se firmy snaží za každou cenu udržet si svou pozici, jde-li 

o nové, v budoucnu lukrativní odvětví, v ČR jde především o trh distribuce benzínu nebo 

v odvětví působí velký počet konkurentů. Rivalitu firem na trhu také ovlivňuje výše fixních 

nákladů. Příliš vysoké fixní náklady nutí jednotlivé konkurenty maximálně využívat svoje 

výrobní kapacity. Pokud v odvětví existuje opakující se anebo chronický nadbytek výrobních 

kapacit, nebo ziskovost odvětví je velmi malá a konkurenti sledují strategii přežití či jsou 

výrobky nabízené různými konkurenty jen málo diferencované a zákazníci příliš nevnímají 

rozdíly mezi výrobky jednotlivých výrobců a bariéry případného odchodu z odvětví jsou 

vysoké, tak je rivalita mezi firmami působících na daném trhu velmi vysoká.“
41 

Pro úplnost je nutné dodat, že v tomto modelu je opomenuta hrozba komplementů – 

statky, které jsou kupovány společně s jiným zbožím (např. auto + pohonné hmoty), které 

mohou rovněž ovlivňovat situaci v odvětví, a proto by měly být při analýze také zohledněny. 

2.4.2 Interní analýza – analýza vnitřního prostředí 

,,Strategické možnosti každého podniku jsou dány nejen zohledněním podmínek 

externího prostředí, ale úspěšnost zvolené strategie je závislá na jeho vnitřních silách 

a schopnostech eliminovat slabosti. Základem úspěšné strategie je její soulad mezi 

podnikovými zdroji a schopnostmi a podmínkami vnějšího prostředí. Při přípravě strategie je 

tedy nutné provést interní analýzu a současně zhodnotit i možnosti reakce na vnější 

prostředí.“
42

 

 

 

 

 

 

39,40,41KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2006. ISBN 80-7179-453-8. str. 54-55. 
42LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-131-2. str. 59. 
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,,Cílem interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku. K tomu je nutné se 

nejprve zmínit o tzv. specifických přednostech, které vypovídají o tom, v čem je podnik silný 

a čím se zásadně odlišuje od konkurentů.“
43 

 

Metody využívané pro analýzu interního prostředí: 

 Analýza hodnototvorného řetězce slouží k ukázce toho, jak se v daném podniku 

vytváří konečná hodnota. Poznání jednotlivých činností podniku vede 

k pochopení vytváření produktu a zlepšení jednotlivých činností může vést ke 

konkurenční výhodě v dané činnosti. Tvorba hodnototvorného řetězce je z části 

subjektivní, jelikož některé činnosti mohou být zařazeny do více kategorii.
44

 

 Analýza zdrojů podniku slouží k diagnóze a hodnocení výchozího stavu podniku 

a umožňuje podniku specifikovat jeho vnitřní zdroje a následně odhadnout jeho 

budoucí vývoj.
45

 

 Analýza ,,7S“ dle McKinseyho je určena k analýze vnitřního prostředí firmy 

nebo týmu. Analýza je vhodná pro obecnou analýzu a je postavena na 

předpokladu, že úspěšná firma musí mít v souladu určité elementy, jako jsou 

strategie (Strategy), organizace (Structure), procesy (Systems), hodnoty (Shared 

values), kompetence (Skills), řízení a kultura (Style) a zaměstnanci (Staff).
46

 

 Finanční analýza představuje ekonomický proces, během kterého se analyzuje 

dosavadní vývoj podniku. Pomáhá plánovat a odhadovat budoucí vývoj. 

Poskytuje informace o finanční síle podniku, které potřebují řídící pracovníci 

i široký okruh externích zájemců.
47

 

Analýza hodnototvorného řetězce sice slouží k analýze interního prostředí, ale její 

nevýhodou je, že její tvorba je z části subjektivní, což může vést k určitému z kreslení. 

Analýza 7S představuje obecnou metodu. Za to analýza zdrojů a finanční analýza vycházejí 

z konkrétních údajů a zaměřují se na současný stav podniku a jeho budoucí vývoj. Proto 

budou v interní analýze podniku použity právě tyto dvě metody. 

 

 

 

 

 

43DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-4. str. 29. 
44,45,47SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-

1. str. 33, 74, 82-83. 
46ICT 123. ICT: Analýza 7S ze dne 13. listopadu 2011 [online]. ICT 123 [13. 11. 2011]. Dostupný z:  

http://www.ict123.com/Strategick%C3%A9%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Metody/Anal%C3%BDza7S.aspx 

http://www.ict123.com/Strategick%C3%A9%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Metody/Anal%C3%BDza7S.aspx
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2.4.2.1 Analýza zdrojů podniku 

Analýza podnikových zdrojů slouží ke zjištění současného stavu podniku a jako 

podpůrný materiál managementu k vytvoření si reálného budoucího obrazu podniku. Analýza 

podnikových zdrojů je výchozím krokem interní analýzy, napomáhající k odhalení zdrojů, 

přinášejících podniku konkurenční výhodu, tzn., že zdroje jsou nenapodobitelné a jedinečné. 

Identifikace významných zdrojů:
48,49

 

 Fyzické (hmotné) zdroje – nejsnáze identifikovatelné, jelikož má podnik o jejich 

stavu i struktuře dostatek informací z účetních výkazů. Jde například o stroje, 

přístroje, budovy, zařízení, haly, dopravní prostředky, suroviny apod. Je 

zapotřebí znát jejich počty, technický stav, výrobní kapacitu, náročnost údržby 

apod.; 

 Nehmotné zdroje – na rozdíl od předchozí kategorie jsou nejhůře 

identifikovatelné. Jde například o technologické zdroje (patenty, licence, 

vědomosti, obchodní tajemství, know-how), jméno a pověst podniku; 

 Lidské zdroje – v současné době patří k nejvýznamnějším zdrojům, protože 

především lidé mohou vytvořit těžko napodobitelnou konkurenční výhodu 

podniku. Analýza musí například popsat strukturu lidských zdrojů, kvalifikaci 

a motivaci zaměstnanců. Důležité je se soustředit i na jejich potřeby, význam 

potřeb pro spolupracovníky a míru jejich uspokojení ze strany podniku. Výsledky 

rozboru mohou být managementem využity pro motivaci pracovníků a tím 

eliminovat riziko vyplývající z odchodu klíčových zaměstnanců firmy; 

 Finanční zdroje – zahrnují informace o vlastním a cizím kapitálu, které 

ovlivňují finanční stabilitu a strukturu organizace. Zkoumány jsou ukazatele 

likvidity, výnosnosti, zadluženosti, stav pohledávek a závazků podniku, tržní 

hodnotu podniku apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,49LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-131-2. str. 59. 
48,49STRATÉG. STRATÉG: Strategická situační analýza ze dne 8. dubna 2011 [online]. STRATÉG [8. 4. 2011]. Dostupný z: 

http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html#interni 

http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html#interni
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2.4.2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje ekonomický proces, během kterého se analyzuje 

dosavadní vývoj podniku. Pomáhá plánovat a odhadovat budoucí vývoj. Poskytuje informace 

o finanční síle podniku, které potřebují řídící pracovníci i široký okruh externích zájemců.      

Cílem finanční analýzy je poznání finančního zdraví podniku, určení slabých stránek podniku 

(již vzniklé, nebo latentní choroby), které by mohly podniku v budoucnu způsobit problémy 

a naopak stanovit její silné stránky, o které by se mohla v budoucnu opřít, a na které se má 

orientovat. Pro vypracování správné a dobré finanční analýzy je zapotřebí existence kvalitních 

podkladů. 

Zdroje finanční analýzy: 

 rozvaha; 

 výkaz zisků a ztrát; 

 výkaz cash flow. 

Rozvaha slouží k zachycení stavu majetku podniku (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva) 

k určitému okamžiku. Podmínkou je, že hodnota aktiv se musí rovnat hodnotě pasiv. Rozvaha 

je součástí účetní závěrky podniku a bývá sestavována minimálně 1x za rok na základě 

smluvních dohod. viz. Příloha č. 2. 

Výkaz zisků a ztrát představuje rekapitulaci hospodářského výsledku a také nákladů 

a výnosů. Bývá sestavován za dané účetní období za účelem hodnocení hospodaření, pro 

statistické a daňové účely. Výsledovka, jak bývá také tento výkaz pojmenován louží 

k odhalení např. platební neschopnosti podniku.  

Cash flow je pro malé a střední podniky nejdůležitějším výkazem, který má 

nezastupitelný význam po finanční řízení podniku. ,,Základní kapitál má dlouhodobý 

charakter, a pokud si má firma zachovat finanční zdraví, měla by firma být z 2/3 kapitálu 

vlastníků a 1/3 kapitálu věřitelů. Každý podnikatel by měl investovat do firmy a ne do svých 

potřeb.“
50 

viz. Příloha č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

50GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1. str. 344-345. 
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Techniky finanční analýzy lze rozdělit do tří skupin:
 

 absolutní ukazatelé; 

 rozdílové ukazatelé; 

 poměrové ukazatelé.
51 

 Poměrové ukazatelé slouží k získání rychlého přehledu o základních 

charakteristikách podniku. Patří zde:
 

1. ukazatelé rentability – ukazatelé výnosnosti podniku slouží 

k nejkomplexnějšímu popsání hospodaření podniku: 

a) rentabilita aktiv:   100
aktivacelková

EAT
xROA              (2.1)

52 

Ukazatel rentability celkových aktiv, představuje klíčový ukazatel pro měření 

rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, aniž by 

záleželo na tom, z jakých zdrojů jsou financovány. Obecně platí, že čím vyšší bude hodnota 

tohoto ukazatele, tím bude situace v podniku příznivější (podnik dokáže svá aktiva dobře 

zhodnocovat). 

b) rentabilita tržeb:   100
tržby

EAT
xROS               (2.2)

53 

K tržnímu ohodnocení výkonu podniku slouží ukazatel rentability tržeb, který často 

bývá využíván pro mezipodnikové srovnávání a srovnávání podniků v čase. Ukazatel 

rentability tržeb určuje, jak velký podíl z tržeb představuje zisk. 

c) rentabilita vlastního kapitálu: 100
kapitál vlastní

EAT
xROE             (2.3)

54 

Legenda: EAT – čistý zisk (výsledek hospodaření za účetní období. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu slouží k určení výnosnosti kapitálu vloženého do 

podniku ať už jeho vlastníky tak i jeho akcionáři. Pomocí tohoto ukazatele dochází 

k hodnocení toho, zda je vložený kapitál do podniku efektivně reprodukován a to s ohledem 

na míru rizika spojeného s investicí. Opět platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím 

je situace pro podnik příznivější. 

 

51KOVANICOVÁ, D.; KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. Díl II, Finanční analýza účetních výkazům. Praha: 

Polygon, 1995. ISBN 80-901778-4-0. str. 237.      
52,53,54SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6. str. 

57-59. 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000BFDD86E&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Poklady+skryt%C3%A9+v+%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%2E%5C%5C%5C+D%C3%ADl+II%2C%5C%5C%5C+Finan%C4%8Dn%C3%AD+anal%C3%BDza+%C3%BA%C4%8Detn%C3%ADch+v%C3%BDkaz%C5%AF+%5C%5C%5C++%5BKovanicov%C3%A1%2C+1%2E+vyd%2E%2C+1995%5D
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2. ukazatelé aktivity – vyjadřují, jak účinně a rychle využívá podnik svůj 

majetek. Ukazatelé aktivity jsou dvojího typy. Doba obratu, který udává 

počet dní, za které se položka otočí a ukazatel obratu, který měří, kolikrát za 

rok je daná položka v podnikání využita: 

a) obrat celkových aktiv:  
aktiva

tržby
OCA                         (2.4)

55
  

Ukazatel obratu celkových aktiv slouží k zjištění toho, kolik korun tržeb podniku 

připadá na jednu korunu podnikových aktiv. Daný ukazatel bývá využíván 

k mezipodnikovému srovnávání. Čím vyšší hodnoty tento ukazatel dosahuje, tím efektivněji 

podnik využívá svůj majetek. 

b) obrat zásob:  
zásoby

tržby
OZ               (2.5)

56 

Ukazatel obratu zásob určuje, kolikrát je během roku zásoba podniku prodána a znovu 

uskladněna. 

c) relativní vázanost stálých aktiv: 
tržby

aktivastálá
RVSA                         (2.6)

57 

Ukazatel relativní vázanosti stálých aktiv určuje relativní výkonnost podniku, se kterou 

využívá aktiva s cílem dosažení tržeb. V tomto případě čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, 

tím lepší je to pro podnik, neboť to ukazuje na schopnost podniku expandovat, aniž by musel 

zvyšovat své finanční zdroje. 

d) doba obratu zásob: 
tržby

zásoby
DOzásob

360*
            (2.7)

58
 

 
 

Ukazatel doby obratu zásob určuje, kolik dní jsou zásoby ve firmě skladovány, než 

dojde k jejich spotřebě. Obecně platí, že se podniky snaží o zrychlování doby obratu zásob, 

tedy o udržování daného ukazatele na co nejnižší úrovni a tím docházelo ke zvyšování zisku 

či snižování potřeby vázaného kapitálu k dosažení stejného zisku. 

 

 

 

 

55,56,57,58SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6. 

str. 61-62. 
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e) doba obratu aktiv:  
tržby

aktiva
DOA

360*
             (2.8)

59 

Ukazatel doby obratu aktiv určuje dobu obratu majetku firmy k tržbám. U tohoto 

ukazatele taktéž platí, že čím je doba obratu nižší, tím je to pro podnik lepší. 

f) doba obratu pohledávek:  
tržby

pohledávky
DOpohl

360*
            (2.9)

60
 

Ukazatel doby obratu pohledávek určuje, za jak dlouho budou společnosti navráceny 

platby od odběratelů.  Jde tedy o průměrnou dobu, po kterou odběratelé podniku dluží peníze 

za nesplacené pohledávky. Podnik by měl hlídat, aby ukazatel trvale nepřekračoval dobu 

splatnosti. V opačném případě je nutné přezkoumat platební kázeň odběratelů podniku. 

g) doba obratu krátkodobých závazků:
tržby

závazky
DO kr

záv

360*
          (2.10)

61 

Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků určuje délku časového intervalu od příjmu 

zboží po jeho zaplacení dodavateli. Jde tedy o inverzní ukazatel k ukazateli doby obratu 

pohledávek. 

3. ukazatelé zadluženosti – ukazatelé poměřují vlastní a cizí zdroje 

financování podniku. Slouží k analýze likvidity podniku. Je důležité 

udržovat zadlužení podniku v určitých mezích, přičemž obecně platí, že čím 

vyšší je zadluženost podniku, tím vyšší by měla být i jeho rentabilita, aby 

zadluženost byla pro podnik v rámci možností přijatelná: 

 

a) podíl vlastního kapitálu na aktivech: 100/ x
aktiva

kapitálvlastní
P AVK           (2.11)

62 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech určuje finanční stabilitu podniku 

z dlouhodobého hlediska. Čím je podíl vlastních zdrojů podniku na aktivech vyšší, tím je 

podnik stabilnější, respektive má větší finanční samostatnost. 

b) celková zadluženost:   100x
aktiva

zdrojecizí
UVR           (2.12)

63 

Legenda: UVR -  ukazatel věřitelského rizika 

 

 
 

59,60,61,62,63SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6. 

str. 62-65. 
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Ukazatel věřitelského rizika udává, v jaké míře jsou cizí zdroje kryty majetkem 

podniku. Není přesně určeno, jaké výše by tento ukazatel měl dosahovat. Doporučená hodnota 

činí 30-60%, ale obecně lze říci, že čím vyšší hodnoty ukazatel dosahuje, tím je podnik 

zadluženější a tím roste i věřitelské riziko. 

c) zadluženost vlastního kapitálu: 100/ x
kapitálvlastní

zdrojecizí
P VKCZ                       (2.13)

64 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu bývá taktéž označován jako ukazatel “finanční 

páky“. Ukazatel míry zadluženosti vlastního kapitálu by měl dosahovat hodnot v rozmezí 80 – 

120%. Vyšších hodnot by mělo být dosahováno jen dočasně, v opačném případě se podnik 

stává nestabilním pro své věřitelé a komerční banky. 

d) ukazatel úrokového krytí:  100x
úroky

EBIT
UÚK

nákladové

           (2.14)
65 

 Legenda: EBIT – zisk před úroky a zdaněním. 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je podnik schopný splatit úroky ze zisku před 

zdaněním a úroky. Schopnost podniku splácet úroky ze zisku je v případě dosažení hodnoty 1, 

při které se však čistý zisk podniku rovná nule. 

 

4. ukazatelé likvidity – ukazují schopnost podniku splácet krátkodobé 

závazky. Lze také říci, že likvidita určuje míru obtížnosti přeměny majetku 

podniku v hotové peníze: 

 

a) běžná likvidita = (OA/KZ)              (2.15)
66 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 

podniku. Optimální hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Při menším 

hodnotě ukazatele se podnik musí spoléhat na prodej zásob, v opačném případě, kdy ukazatel 

dosahuje vyšší hodnoty, podnik sice může vykazovat vysokou platební schopnost, ale ve 

většině případů to ukazuje na neproduktivní využívání prostředků. 

 

b) pohotová likvidita = (OA – zásoby – pohledávky) / KZ          (2.16)
67 

 

 

 

64,65,66,67SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6. 

str. 64-65. 
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Ukazatel pohotové likvidity představuje ukazatel běžné likvidity očištěný o zásoby, 

které jsou nejméně likvidní položkou a pohledávky, které jsou nedobytné nebo jejichž 

návratnost je pochybná. Optimální hodnota ukazatele je v intervalu 1,0 – 1,5. Vyšší hodnota 

ukazatele je přijatelná spíše z pohledu věřitelů. 

c) okamžitá likvidita = (PP/KZ)            (2.17)
68 

Legenda: OA – oběžná aktiva, KZ – krátkodobí závazky, PP – peněžní prostředky. 

 

Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje jakou část svých závazků je podnik schopen 

splatit okamžitě. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 - 0,5. Vyšší hodnota 

znázorňuje vyšší likviditu, zároveň má však podnik v držení příliš velkou hotovost. 

Poměrové ukazatelé lze následně využít v dalších modelech, jako je index finančního 

zdraví tzv. Altmanův Z – skóre index. 

 

,,Altmanův index finančního zdraví vychází z propočtu globálních indexů, respektive 

indexů celkového hodnocení. Vytvoří se váhy jednotlivých ukazatelů a stanoví hodnoty pro 

zařazení podniků do 3 skupin. Tento výpočet je stanoven jako součet pěti hodnot běžných 

poměrových ukazatelů.  Cílem modelu je za pomoci těchto ukazatelů stanovit hranici, která 

rozdělí společnosti na přeživší a ty, které pravděpodobně zbankrotují.“
69 

   

Společnost Hotel U Lyžařky je společností s ručením omezeným, proto bude pro výpočet 

Altmanova indexu použit následující vzorec:
70 

Z-skóre = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5                           (2.18)
71

  

Z ˃ 2,9 ... vysoká pravděpodobnost přežití podniku; 

Z ˂ 1,23 ... vysoká pravděpodobnost bankrotu; 

1,23 ˂ Z ˂ 2,9 ... tzv. šedá zón. 

Legenda: X1 = čistý pracovní kapitál/ aktiva celkem, X2 = nerozdělný zisk minulých let/ aktiva celkem, X3 = zisk před úroky 

a zdaněním/ aktiva celkem, X4 = vlastní kapitál/cizí zdroje, X5 = tržby/aktiva celkem, (X6 = závazky po lhůtě 

splatnosti/celkové výnosy). 

 

Pro Českou republiku je přidáván index X6 (odečítáme) s váhou 1, který vyjadřuje 

poměr závazků po lhůtě splatnosti k celkovým výnosům.  

68SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6. str. 64-

65. 
69LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-131-2. str. 92-93. 
70,71SCHOELLOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.                   

 ISBN 978-80-247-2424-9. str. 176. 
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 Rozdílové ukazatelé slouží k poměření vztahu dvou absolutních ukazatelů. Jak již 

vyplývá z názvu, výsledná hodnota se získá jako rozdíl některých dvou položek 

získaných z rozvahy podniku. Patří zde: 

ČPK = OA-KZ            (2.19)
72 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu představuje nejpoužívanější rozdílový ukazatel. 

Čistý pracovní kapitál přímo souvisí s financováním oběžného majetku a často bývá 

označován jako provozní kapitál. 

ČPP=PPP-OSZ                                                                                                        (2.20)
73 

 
Legenda: ČPK – čistý pracovní kapitál, ČPP – čisté peněžní prostředky, OA – oběžná aktiva, KZ – krátkodobé závazky, PPP 

– pohotové peněžní prostředky, OSZ – okamžitě splatné závazky. 

 

Čisté peněžní prostředky představují čistý pracovní kapitál očištěný od málo likvidních 

nebo dokonce dlouhodobě nelikvidních položek. 

 Absolutní ukazatelé slouží k analýze vývojových trendů. Ukazatelé jsou 

zaznamenávány v podnikových výkazech. 

 

Další významný a zároveň závěrečný krok analýzy vnějšího prostředí představuje 

SWOT analýza 

2.4.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje završení strategické analýzy sloužící k určení 

konkurenčních výhod a klíčových faktorů úspěchu podniku. ,,SWOT analýza – zaměřená na 

identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Lze ji využít i k sumarizaci 

závěrů strategické analýzy. Jednotlivé závěry strategické analýzy třídí na interní slabiny 

a silné stránky a externí hrozby a příležitosti.“
74

  

 

 

 

 

 

 

 

 72,73KOVANICOVÁ Dana a Pavel KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví. Díl I, Jak porozumět účetním výkazům. Praha: 

Polygon, 1998. ISBN 80-85967-73-1. str. 179. 
74HANZELKOVÁ, Alena a kol. Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-

7400-120-8. str. 139. 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000BFDD86E&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Poklady+skryt%C3%A9+v+%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%2E%5C%5C%5C+D%C3%ADl+II%2C%5C%5C%5C+Finan%C4%8Dn%C3%AD+anal%C3%BDza+%C3%BA%C4%8Detn%C3%ADch+v%C3%BDkaz%C5%AF+%5C%5C%5C++%5BKovanicov%C3%A1%2C+1%2E+vyd%2E%2C+1995%5D
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,,SWOT analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické 

situace vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace jak o silných 

(Strength) a slabých stránkách firmy (Weakness), tak i o možných příležitostech 

(Oportunities) a hrozbách (Threaths). Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy. 

Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí, které obklopuje danou firmu a působí na 

ní prostřednictvím nejrůznějších faktorů.“
75 

 

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby se rozdělení do čtyř kvadrantů a vepíší se do 

nich nejdůležitější faktory ovlivňující firmu. 

Tab. 2.3 Grafické vyjádření SWOT analýzy  

Výčet silných stránek 
S      W        Výčet 

slabých stránek  

 

-

…………………

…………………

… 

  -   

-   -   

-   -   

-   -   

       Výčet příležitostí O T          Výčet 

ohrožení 

 

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
 Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006.  

 

,,Po výčtu daných faktorů je nutné vymezit ty nejdůležitější faktory. Proto se 

u jednotlivých faktorů určuje jejich důležitost a pravděpodobnost výskytu a to za pomoci vah, 

které odrážejí pravděpodobnost výskytu daného faktoru a jeho význam. Hodnotící stupnice 

může být v rozsahu od 1 do 5, případně od 1 do 10. Výsledek, tedy celkový odhad důležitosti 

a významnosti faktoru, je získán následným součtem hodnot přidělených daným faktorům. Pro 

přehlednost lze vše znázornit graficky:“
76

 

Tab. 2.4 Hodnocení výkonnosti a závažnosti 

Hodnocené 

faktory 

Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká 

         

         

         
Zdroj: KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

 
75,76KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80–247–0966–x. str. 

39-40. 
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Zjištěné hodnoty lze následně dále graficky znázornit pomocí matic: 

závažnost/výkonnost, příležitostí a ohrožení: 

Obr. 2.8 Matice závažnost/výkonnost  

 

Zdroj: KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

Obr. 2.9 Matice příležitostí  

 

Zdroj: KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

Obr. 2.10 Matice ohrožení  

 

Zdroj: KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 
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Při zpracování SWOT analýzy je vhodné respektovat následující zásady:
77 

 závěry SWOT by měly být relevantní – analýza by měla být zpracována s ohledem 

na
 
účel, pro nějž je zpracovávána; 

 SWOT by měla být zaměřena na podstatná fakta a jevy. Příliš mnoho fakt ji při 

syntéze spíše komplikuje; 

 je-li SWOT součástí strategické analýzy, pak by při ní měly být identifikována 

pouze ,,strategická“ fakta; 

 SWOT by měla být objektivní – analýza by neměla vyjadřovat jenom subjektivní 

názory zpracovatele analýzy, nýbrž objektivně odrážet vlastnosti objektu analýzy, 

případně prostředí, v němž se objekt analýzy nachází; 

 síla působení jednotlivých faktorů by měla být v tabulce SWOT nějakým způsobem 

ohodnocena podle významu (např. zvýraznění nejvýznamnějších faktorů); 

 je vhodné, jsou-li jednotlivá fakta v tabulce SWOT identifikována/označena. 

 

,,Hlavní přínos SWOT analýzy vyplývá z toho, že podniku umožní jasnou identifikaci 

jeho hlavních strategických předností, slabých stránek, hrozeb a vnějších příležitostí. 

Kombinace zjištěných jednotlivých faktorů SWOT analýzy slouží k vytvoření vhodné strategie 

reagující na danou situaci:“
78 

 strategie WO (max-min) – strategie sloužící k minimalizaci slabých stránek 

prostřednictvím maximálního využití příležitostí. Taktéž bývá označována jako 

turnaround strategie (hledání); 

 strategie ST (min-max) – strategie sloužící k identifikaci hrozeb a k jejich 

následnému přeměnění v příležitosti za pomoci silných stránek. Taktéž bývá 

označována jako diversifikační strategie (konfrontace); 

 strategie WT (min-min) – strategie sloužící k minimalizaci slabých stránek 

a zároveň ke snížení ohrožení podniku z jeho okolí. To se děje za pomoci tzv. 

obranné strategie (vyhýbání); 

 strategie SO (max-max) – strategie sloužící k využívání příležitostí z okolí za 

podpory silných stránek podniku. Tato strategie bývá označována jako 

agresivně růstová strategie (využití). 

 
77KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 

80-7179-453-8. str. 121-122. 
78SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1. 

str. 91-93. 
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Vzniklé kombinace lze znázornit pomocí obrázku: 

Obr. 2.11 Analýzy vyplývající ze SWOT analýzy 

 

Zdroj: LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-131-2. 

,,SWOT analýza poskytuje mechanismus pro systematický myšlenkový pochod. Požaduje 

totiž zároveň porozumění vnějšího prostředí a schopností organizace a tak manažerům 

poskytuje logický rámec pro hodnocení současné i budoucí pozice jejich společnosti. 

Z takového hodnocení pak mohou manažeři spíše usoudit na vhodné strategické 

alternativy.“
79 

Proto bude i při stanovování a výběru samotné strategie podniku této 

diplomové práce vycházeno ze SWOT analýzy a jejich možných strategických kombinací. 

SWOT analýza představuje završení strategické analýzy, po které dále následuje 

formulace a výběr strategie, implementace strategie a strategická kontrola. 

2.5 Typy strategií  

Existuje celá řada strategií, které může podnik uplatnit pro svou činnost. Tak jako se 

vyvíjel a obměňoval samotný pojem strategie, tak se vyvíjela klasifikace strategie. Vymezení 

a klasifikací strategií se zabývala celá řada odborníků. Pro účel diplomové práce bude 

proveden průřez nejznámějšími typy strategií. 

K základnímu způsobu, jak rozdělovat strategie na jednotlivé typy je jejich hierarchická 

posloupnost. U hierarchické posloupnosti se vychází z toho, že se strategie v podniku realizují 

na různých úrovních strategického řízení. Podmínkou je, že strategie musí přispívat 

k naplnění celopodnikových cílů. V tomto případě byly určeny 3 úrovně strategie: 

 

79KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002.                             

ISBN 80-7226-657-8. str. 57. 
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1. Strategie na podnikatelské úrovni – podnikatelské jednotky rozhodují o tom: 

,,Jaké jsou potřeby spotřebitelů?, Jaké spotřebitele uspokojit? A jakým 

způsobem uspokojit dané potřeby?“ Bez zjištění odpovědí na uvedené otázky by 

podnikatelské jednotky nevěděly, jak bude podnik konkurenceschopný v daném 

mikrookolí. 

,,K nejznámější strategii na podnikatelské úrovni řadíme Porterovu konkurenční 

strategii. Porter vytvořil tři strategie, mezi kterými si vedoucí pracovníci mohou vybrat, aby 

dosáhly konkurenční výhody. Jde o tyto strategie:“
80

 

 strategie minimalizace nákladů – využívá úspor z rozsahu, výrobek je vybaven 

pouze nezbytnými funkcemi, společnost preferuje větší a stabilní objem prodeje 

před ziskovostí; 

 strategie diverzifikace produktu - snahou této strategie je nabídnout zákazníkovi 

něco, za co by byl ochoten zaplatit více a konkurence by to nemohla snadno 

napodobit. Vhodná pro prostředí s cenově pružnou poptávkou; 

 strategie zaměřená na zákazníka – je strategií, která se zabývá požadavky 

zákazníka a jejich plněním. Po rozhodnutí o stanovení podstaty konkurenční 

strategie bývá přistoupeno k formulaci strategických alternativ, které bývají 

rozděleny také podle způsobů jejich působení. ,,Kritériem působení se zabýval 

Vykypěl a ten rozeznává strategii expanze, strategii omezení, strategii stability 

a kombinovanou strategii;“
81

 

 Strategie expanze – v této strategii se podnik snaží rozvíjet své podnikatelské 

aktivity, což s sebou přináší vyšší investice, vyšší riziko, ale i možnost úspěchu. 

Je více pravděpodobná; 

 Strategie omezení – je strategií, v níž dochází k omezení aktivit, neboť je nutné 

reagovat např. na to, že podnik dělá určité produkty špatně, hrozby okolí jsou 

velmi výrazné nebo podnik nedosáhl svých strategických cílů a změna je 

vyvolána vlastníky či zákazníky; 

 

 

 

 
80LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2004. ISBN 80-2470-64-82. str. 54     
81LEDNICKÝ, Václav. Strategický management. 2. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2003. ISBN 80-

7048-019-X. str. 94. 
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 Strategie stability – v rámci této formy strategie je trvalá snaha zlepšovat 

efektivitu svých činností. Jde o strategii, která je méně riziková a má rutinní 

charakter. Jedná se využití v prostředí s málo hrozbami a málo příležitostmi; 

 Strategie kombinovaná - často se používá u podniků, které se nacházejí 

v období změn. Jedná se např. o změny životního cyklu výrobků či trhů. 

Pro určení vhodné alternativy musí podnik odpovědět na následující otázky, které 

vycházejí z analýzy okolí a interních faktorů podniku:
82

 

Co je naší oblastí podnikání? Co by jí mělo být? V jakých oblastech podnikání 

a pozicích bychom v budoucnu chtěli být?:  

 Zůstaneme v dosavadní oblasti podnikání s podobnou úrovní úsilí? (stabilita); 

 Opustíme některé oblasti podnikání? (omezení);  

 Budeme expandovat přidáním nových výrobků, trhů nebo funkcí? (expanze);  

 Nebo budeme výše uvedené možnosti kombinovat? (kombinace). 

2. Strategie na podnikové úrovni – tato strategie se zabývá nalezením odpovědi 

na otázku: ,,Jak řídit růst a rozvoj podnik tak, aby bylo možné dosáhnout 

maximální tvorby hodnoty pro vlastníky podniku?.“ Ke strategiím na podnikové 

úrovni patří strategie jako např.: diverzifikační, stabilizační, globální, 

multinacionální, revitalizační atd. 

3. Strategie na funkční úrovni – strategie se soustřeďuje na hledání cest 

vedoucích k uskutečnění komplexní strategie podniku. Hlavní funkční strategie 

podniku znázorňuje následující schéma. 

Obr. 2.12 Schéma funkčních strategií  

 

Zdroj: Dedouchová, Marcela. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 

82KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

 ISBN 80-7179-453-8. str. 133.  
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Při získávání obecných strategických alternativ lze vycházet ze SWOT analýzy, pomocí 

níž jsou strategie členěny do čtyř kvadrantů v závislosti na síle postavení podniku ve vnějším 

prostředí a na stavu vnitřního prostředí podniku. 

Obr. 2.13 Matice SWOT - strategické alternativy 

 

Zdroj: BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 

ISBN 80-251-0396-X. 

Strategické alternativy dle Bělohlávka, Košťana a Šuleře:
83 

 Koncentrace – tato strategie je zaměřena na jeden výrobek na jednom trhu. Tuto 

strategii často používají malé podniky, které se snaží stát dokonalými v jedné 

oblasti; 

 Inovace – jedná se o strategii, při níž podnik usiluje o vyvinutí nového výrobku, 

přičemž vychází z technologie výrobku stávajícího. Oproti strategii rozvoje 

výrobku se inovační strategie liší tím, že cílem je udělat ze stávajících výrobků 

zastaralé, nikoliv prodloužit jejich životní cyklus; 

 Vertikální integrace – pokud společnost vybírá tuto alternativu, chce zvýšit svou 

podnikatelskou aktivitu a způsobit růst podniku. Typy vertikální integrace 

mohou být:  

- zpětná integrace (směrem k dodavatelům), při níž společnost kupuje 

nebo vytváří subjekty, jež jsou dodavateli jejich vstupů; 

 

 

 

83BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 

80-251-0396-X. str. 219-221. 
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- předsunutá integrace (směrem k odběratelům), je integrace, kdy 

společnost kupuje nebo vytváří subjekty, které jsou distributory jejich 

výstupů. 

 Složená diverzifikace – tuto alternativu volí společnost v případě, že má interní 

nedostatky, ale značné vnější příležitosti. Společnost při ní vytváří nebo kupuje 

společnosti, které mají jiný předmět podnikatelské činnosti; 

 Redukce – pokud společnost zjistí, že výroba některého výrobku je neefektivní 

nebo výkonnost podniku výrazně klesá, přistupuje ke strategii redukce. Jedná se 

o strategii, při níž společnost redukuje nepotřebný majetek, redukuje výrobu 

výrobku, o niž již není zájem, nebo také redukuje počet pracovníků, tímto krokem 

dochází ke snižování nákladů; 

 Rozdělení – v této strategii se jedná o to, že společnost odprodá část svého 

podniku, důvodem může být ztrátovost některé části podniku či získání peněžních 

prostředků na další aktivity. Často se uplatňuje společně se strategickou 

alternativou redukce; 

 Likvidace – varianta, jež je nejméně oblíbená, jelikož většinou značí neúspěch 

vedení, z tohoto důvodu je snaha se tomuto řešení vyhnout. Likvidace však může 

mít také pozitivní efekt a to když výnos z likvidace je pro vlastníky zajímavější, 

než dále pokračovat v činnosti; 

 Horizontální integrace – jedná se spojování společností, které působí ve stejném 

odvětví a jsou vzájemnými konkurenty; 

 Soustředná diverzifikace – podnik kupuje společnosti, které se zabývají výrobou 

substitučních výrobků nebo poskytováním substitučních služeb; 

 Joint ventures – jedná se o většinou dlouhodobé strategické spojenectví, dvou 

nebo více firem, při němž podniky zůstávají samotnými subjekty, ale zakládají 

nový společný podnik. O jeho aktivitách pak rozhodují společně.  

 

,,Pro zbývající alternativy bude využita definice I. H. Ansoffa, známého jako otce 

strategického řízení, který v roce 1965 zavedl první systematický přístup k typologii 

strategií:“
84 

 

 

 

84JIRÁSEK, Jaroslav. A. Strategie – umění podnikatelských vítězství. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-

86419-22-3. str. 54.  
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 Strategie rozvoje trhu – strategie, při níž jde podniku především o to, aby 

s dosavadním výrobkem pronikl na nové trhy a získal nové zákazníky;     

 Strategie rozvoje výrobku – podnik bude chtít prorazit s nově vyvinutým 

výrobkem či výrobky na dosavadním trhu. Může se jednat o rozšíření sortimentu, 

uvedení podpůrných služeb atd.; 

 Strategie pronikání na trh -  jedná se o strategii, při níž podnik s dosavadním 

výrobkem bude chtít získat větší podíl na dosavadním trhu. Může to uskutečnit 

např. snížením cen, poskytnutím slev či lepší reklamní kampaní. Tato alternativa 

je vhodná pro podniky, které nemají rády riziko a raději sázejí na jistotu;   

 Diverzifikační strategie – je strategie, kdy podnik chce proniknout s novým 

výrobkem na nové trhy. Ze všech strategií se jedná o strategii nejvíce rizikovou. 

 

Obr. 2.14 Ansoffova matice 

Existující výrobek Nový výrobek

Pronikání na trh Rozvoj výrobku

Rozvoj trhu Diverzifikace

 

Zdroj: JIRÁSEK, Jaroslav. A. Strategie – umění podnikatelských vítězství. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. 

 

Existuje celá řada typů strategií a také celá řada způsobu rozdělení jednotlivých typů 

strategií. Ať už jde o rozdělení strategií dle jejich hierarchické posloupnosti nebo 

o rozdělování podle způsobu jejich působení. Pro přehlednost bude doložena tabulka 

s možnými strategickými alternativami (viz. Příloha č. 5). Po vymezení oblasti podnikání 

podniku a určení podnikových cílů následuje samotný výběr strategické alternativy.            

2.6 Výběr strategie 

,,Výběr strategie je složitým rozhodovacím procesem, při němž dochází postupnou 

selekcí možných strategických alternativ a variant k výběru strategie, dávající největší záruku, 

že bude dosaženo v ní vytyčených strategických cílů.“
85  

. 

85KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-453-8. str. 153-154. 
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Při výběru strategie by mělo být přihlédnuto k tomu, aby předložené návrhy v sobě 

obsahovaly zejména tyto kritéria: vhodnost, přijatelnost a uskutečnitelnost. 

 

Vymezení kritérií pro výběr strategie:
 

 Vhodnost strategie – především znamená, že uvažovaný návrh strategie splňuje 

následující požadavky:
86 

o hodnocená strategie je konzistentní s misí společnosti a s nadřazenými, 

případně s navazujícími funkčními strategiemi;  

o návrh logicky vyplývá z uskutečněné strategické analýzy, je formulován 

tak, že k dosažení vytyčených cílů bude maximálně využito silných 

stránek firmy a příležitostí, které skýtá dané podnikatelské prostředí 

a budou eliminovány případné slabé stránky firmy a hrozby; 

o při strategické analýze a návrhu strategie byly vzaty v úvahu všechny 

relevantní faktory a skutečnosti, zejména pak faktory, které se sice 

v současnosti neprojevují příliš zřetelně, ale budou pozici firmy silně 

ovlivňovat v budoucnosti; 

o návrh využívá klíčové schopnosti, jimiž firma disponuje; 

o návrh nejde za hranice možného, tj. respektuje ekonomické zákonitosti, je 

v souladu s existujícím a politickým prostředím, s právním řádem 

a s etikou podnikání. 

 

 Přijatelnost strategie – znamená především skutečnost, že uvažovaná strategie 

v případě přijetí uspokojí všechny rozhodující zainteresované stakeholders, 

kterými jsou zákazníci, vlastníci, management a ostatní pracovníci firmy. 

Důležité je, aby strategie byla přijatelná také pro stát, orgány místní správy, 

banky, resp. ostatní aktéry finančních trhů, obchodní partnery a koneckonců 

i konkurenty firmy.
87 

 

 

 

 

 

86,87KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-453-8. str. 153-155. 
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 Uskutečnitelnost strategie – je především míněna ve smyslu zajištění výrobních 

faktorů potřebných pro realizaci strategie: kapitálu, technologií, pracovní síly 

s požadovanou kvalifikací, energií, surovin a materiálů, know-how, licencí, 

informací atd. Nesmí se zapomenout na to, že k podnikání jsou nezbytná 

i nejrůznější povolení, atesty, licence. Jde také o to, aby potřebné výrobní zdroje 

byly k dispozici v pravý čas. Strategie by také měla být v souladu s exitující 

firemní kulturou a organizací. Posledním významným aspektem, je hledisko 

stabilního vývoje organizace, což znamená schopnost organizace v průběhu 

realizace strategie eliminovat působení náhodných rušivých vlivů.
88 

 

Výběr strategie by měl být proveden s ohledem na zmenšení strategické mezery. 

Strategická mezera představuje prostor mezi očekávaným výsledkem a skutečností v určitém 

čase. Danou situaci popisuje následující obrázek: 

Obr. 2.15 Strategická mezera  

 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 

 

,,Závěrečná verze strategie bývá velmi stručná. Tvoří ji přibližně 12-15 stran a bývá 

doplněna tabulkovými přílohami. Základní požadavkem je, aby materiál byl formulován jasně, 

srozumitelně a mohl poskytnout informace širokému okolí či kolektivu pracovníků. Je v zájmu 

podniku podpořit zájem pracovníků o rozvoj podniku.“
89 

 

 

 

 

 

88KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2006. ISBN 80-7179-453-8. str. 155. 
89GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1. str. 320. 
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Při výběru strategie by měla být brána zřetel na situaci a vývoj podmínek v okolí 

podniku a interní faktory podniku. Výběrem strategie proces strategického řízení rozhodně 

nekončí. Nyní následuje fáze implementace strategie. 

2.7 Implementace strategie 

Implementace strategie představuje převedení návrhu strategie do reálného života. Jde 

tedy o realizaci strategie, která se opírá o písemný dokument, ve které by mělo být uvedeno, 

kdo je zodpovědný za implementaci, co je realizováno a v jakém časovém rozmezí by měla 

být implementace dokončena. Implementace strategie patří k nejsložitější fázi strategického 

řízení a hraje významnou roli pro úspěch vybrané strategie. 

 

Hlavní činnosti při implementaci strategie: 

 komunikace; 

 tvorba vhodné organizační struktury; 

 zavedení administrativních podpůrných systémů; 

 sestavení kontrolních systémů; 

 vytvoření systémů odměňování a stimulování; 

 zformování podnikové kultury;
 

 strategické vůdcovství.
90 

Hlavní překážku pro úspěšnou implementaci strategie představují samozřejmě špatně 

určené a formulované strategické cíle, ale i odpor lidí, kteří nejsou jasně srozuměni s tím, proč 

je zapotřebí změny. 

 

 

Vhodným nástrojem používaným při implementaci strategie je metoda Balanced 

Scorecard (BSC), která připívá ke zlepšování fungování podniku. ,,Jednou z největších 

předností této metod je vzájemné provázání vizí a strategií s provozní úrovní řízení 

prostřednictvím cílů, měřítek a aktivit, které jsou v souladu s celkovou strategií firmy.“
91 

Oblasti metody BSC jsou finance, zákazníci, interní procesy a učení se a růst:
92 

 

 

 

 

90JANEČKOVÁ, Viktorie a Petra HORVATHOVÁ. Strategické řízení organizace. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 

978-80-248-1620-3. str. 97. 
91,92LUKEŠ, Martin, NOVÝ, Ivan a kol. Psychologie podnikání. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-125-

9. str. 41-43. 
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 Finance – tradiční oblast sledování výkonnosti podniku; 

 Trh a zákazníci – udržení konkurenceschopnosti vychází z provádění 

systematického marketingu zaměřeného na zjišťování požadavků 

a spokojenosti zákazníků firmy a využitím marketingových informací 

v procesech poskytovaných služeb a celého systému řízení; 

 Interní procesy – prvořadým cílem řízení interních procesů je 

standardizovat interní proces tak, aby jejich výstupy měly garantovanou 

kvalitu a aby jejich prostřednictvím byla zvýšena efektivita a adaptibilita 

procesu podnikání tím, že výstupy jednotlivýchprocesů budou zajišťovat 

jednotlivé cíle podnikové soustavy; 

 Učení se a růst – pro rozvoj tvůrčích či inovačních nápadů je 

nejdůležitější lidský kapitál, neboť inovace jsou vždy vytvářeny lidmi. Pro 

podnik je tedy nezbytností zvyšování úrovně kvalifikace všech zaměstnanců 

podniku prostřednictvím intenzivního učení a vzdělávání s cílem 

podporovat jejich osobní růst a následné inovační úsilí.
 
 

Poslední fázi strategického řízení představuje strategická kontrola. 

2.8 Strategická kontrola 

Strategická kontrola slouží jako nástroj kontroly toho, zda jsou správně plněny 

strategické cíle, které si firma zvolila. V opačném případě má přispět k zajištění odstranění 

případných vzniklých odchylek. Společnost by měla mít nastaveny standardy strategické 

kontroly, ze kterých by měla vycházet. Strategická kontrola představuje nejvyšší možnou 

kontrolu v organizaci prolínající se všemi kroky strategického procesu. 

Kroky základního kontrolního procesu jsou následující:
93 

 stanovení standardů (kritérií hodnot parametrů), které musí produkt 

splňovat; 

 zjištění skutečného stavu; 

 korekce odchylek od standardů a plánů přepracováním plánů, modifikací 

cílů, přerozdělením nebo vyjasněním povinnosti, lepším výběrem 

a školením podřízených, snížením nebo zvýšením počtu pracovníků či 

kvalitnějším vedením. 

93MALLAY, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-

247-1911-5. str. 202. 
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Určení intenzity kontrolního procesu musí být stanoveno citlivě, neboť přemíra nebo 

nedostatečná kontrola může mít na podnik negativní vliv. 

2.9 Shrnutí 

K tomu, aby bylo možné určit strategii daného podniku, je důležité si uvědomit, co je 

pod pojmem strategie vůbec představováno. Pojem strategie se vyskytoval již ve starém 

Řecku a od té doby prošel celou řadou změn. Jednotlivé možné definice byly zmíněny 

v počátku práce. Za nejvýstižnější bývá považována definice Dle Dedouchové, která ,,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.“
94

 A právě proto bude z dané definice pro účely této práce 

vycházeno. 

V teoreticko – metodologické části byla vymezena základní východiska 

potřebnák sestavení podnikové strategie. Jednalo se především o vysvětlení a popis pojmů 

souvisejících se strategií a strategickým řízením. Kapitola se taktéž zaměřila na jednotlivé 

metody strategické analýzy, ze kterých se vychází právě při tvorbě strategie podniku. 

Strategická analýza představuje systematickou identifikaci a analýzu podnikatelského 

prostředí podniku a vlastního potenciálu podniku. V první řadě byla pozornost věnována 

analýze vnějšího prostředí (externí analýza), za pomocí metod jako jsou PESTLE analýza, 

která slouží k odhalení budoucího vývoje tohoto prostředí a vývojových trendů, které by 

mohly představovat hrozby nebo příležitosti a metody Porterovy analýzy pěti konkurenčních 

sil, která se zaměřuje na strategickou pozici firmy v určitém odvětví. Dále následovala 

analýza vnitřního prostředí (interní analýza), která vycházela z analýzy zdrojů podniku, která 

slouží ke zjištění reálného budoucího obrazu podniku a finanční analýzy, která slouží 

k posouzení finančního zdraví podniku. Završení interní analýzy a tedy i strategické analýzy 

představovala SWOT analýza sloužící k určení konkurenčních výhod a klíčových faktorů 

úspěchu podniku. Výsledky strategické analýzy pak slouží jako zdroj pro určení a formulaci 

strategie podniku. 

Poznatky z teoreticko – metodologické části budou dále využity v aplikační části. 

 

 

94DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2001. ISBN 80-7179-603-4. str. 1. 
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3 Aplikační část 

Tato kapitola slouží k aplikaci a rozvinutí poznatků z teoreticko – metodologické části. 

Úvod kapitoly patří k charakteristice podniku, ve kterém bude představena společnost, pro 

kterou má být formulována a vybrána strategie. Dále bude následovat technicko – 

ekonomická studie obsahující vybrané metody a techniky strategické analýzy. 

3.1 Charakteristika podniku 

Kapitola charakteristika podniku slouží k popisu profilu společnosti Hotel U Lyžařky 

spol. s r.o. Budou zde uvedeny informace především o předmětu činnosti společnosti a její 

organizační struktura. 

3.1.1 Profil společnosti 

Obchodní jméno: Hotel U Lyžařky spol. s r.o.; 

Sídlo: Strmá 23, Jeseník 790 01; 

Identifikační číslo: 63 96 54 79; 

Právní forma: společnost s ručením omezeným; 

Den zápisu: 25. ledna 2009; 

Zahájení plného provozu: 1. července 2011; 

Základní vklad: 200 000,- Kč; 

Předmět činnosti: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, včetně provozování  

hostinských činností v těchto zařízeních. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Okresním soudem v Ostravě. 

 

Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. vznikla uzavřením společenské smlouvy mezi 

třemi společníky slečnou Eliškou Adamíkovou, společností AEK spol. s r.o. zastoupenou 

panem Karlem Adamíkem, a panem Janem Šejbalem dne 15. září 2008, za účelem 

vybudování a následného provozování hotelového komplexu, poskytujícího vysoký standard 

služeb v oblasti Jeseníků, a to nejen pro turisty, ale i pro sportovce.  Společnost se zaměřuje 

na poskytování ubytovacích služeb v ubytovacích zařízeních a provozování hostinských 

služeb v těchto zařízeních. 

Hotel U Lyžařky spol. s r.o. se nachází nedaleko města v  úpatí blízkého hřebenu, který 

klientům hotelu umožňuje bezprostřední návaznost na turistické trasy v oblasti Jeseníku 
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a v období zimních měsíců nabízí možnost využívání nedalekých lyžařských terénů jak pro 

běžecké, tak sjezdové lyžování, které bývají pravidelně upravovány. 

Obr. 3.1 Sídlo společnosti  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Rozsah poskytovaných služeb: 

 Hotelové služby: 

- lůžková část – 55 míst (jedno až čtyřlůžkové pokoje a jeden až dva 

nadstandardně vybavené apartmány); 

- recepce – směnárna, telefonické, faxové a internetové spojení; 

- restaurace – hotová jídla, minutky, veškeré druhy nápojů; 

- bar – otevřen v nočních hodinách; 

- terasa – venkovní posezení za příznivého počasí. 

Hotelové služby budou zajišťovány recepcí hotelu, která bude hotelovým hostům 

k dispozici nepřetržitě. 

 Doplňkové služby: 

- rehabilitační zařízení – perličkové koupele, sauna; 

- sportovní zařízení – posilovna, tělocvična; 

- sál – využíván k zábavám, diskotékám, možnost využití uzavřené 

společnosti; 
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- hotelový automobil – sloužící k rozvozu hotelových hostů za 

sportovními, společenskými nebo relaxačními aktivitami; 

- hotelové parkoviště – kapacita cca 30 míst. 

Společnost spolupracuje s místními privatizovanými lázeňskými místy – možnost 

hotelových hostů využívat vybrané procedury. 

Hotel U Lyžařky spol. s r.o. se převážně zaměřuje na zahraniční klientelu, v čele 

s polskými zákazníky, kteří oblast Jeseníků navštěvují stále hojněji a nelze opomenout ani 

další zahraniční zákazníky jako jsou klienti z Rakousky či Německa. Důležitou roli zde hraje 

samozřejmě i domácí klientela a to především z oblasti severní Moravy a Ostravska. Pro své 

klienty představuje Hotel U Lyžařky spol. s r.o. místo pro strávení aktivní dovolené. 

3.1.2 Organizační struktura 

Ve společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. jsou vedoucí místa zastoupena členy rodiny 

ředitele hotelu. Dále společnost zaměstnává 18 pracovníků, přičemž 7 zaměstnanců pracuje ve 

dvou směnách: recepční, hlavní kuchař, kuchař, pomocná síla, dva číšníci, pomocný číšník. 

Topič, pradlena, pokojská a řidič pracují v jedné směně. 

Ve společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. jsou vztahy nadřazenosti a podřízenosti 

orientovány a uspořádány vertikálně, z čehož vyplývá, že ve společnosti je využívaná líniová 

organizační struktura. viz. Příloha č. 6. 

3.2 Technicko – ekonomická studie 

Technicko – ekonomická studie obsahuje jednotlivé techniky a metody strategické 

analýzy sloužící k formulaci a výběru vhodné strategie. 

3.2.1 Externí analýza  

V této kapitole bude provedena analýza externího prostředí, které podniku může přinést 

řadu příležitostí a v neposlední řadě v sobě skýtá i řadu hrozeb. Pro přehlednost bude kapitola 

rozdělena do dvou oblastí: makrookolí a mikrookolí.  

3.2.1.1 Makrookolí podniku 

Makrookolí představuje část externího podnikatelského prostředí, kterou podnik 

nemůže v žádném případě ovlivňovat. Jak již bylo zmíněno výše, makrookolí je tvořeno řadou 

faktorů, mezi které patří: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní 



Strana | 56 

 

a ekologické faktory. Pro analýzu tohoto okolí bude použita PESTLE analýza, která se 

zaměřuje na všechny tyto faktory. 

PESTLE analýza 

 Politické a legislativní faktory 

Stav politické situace v zemi ovlivňuje nejen běžný život občanů, ale ve velké míře se 

podílí na charakteru podnikatelského prostředí. Podnikatelé jsou často vystavováni náhlým 

změnám v právní oblasti, které zapříčiňují nepřehlednost a nesrozumitelnost zákonů. Vstupem 

České republiky do EU (1. května 2004) došlo k prohloubení míry otevřenosti české 

ekonomiky. Nicméně i nadále bývají vláda i parlament ČR kritizovány podnikateli za časté 

zásahy do ekonomiky a za neschopnost prosazovat a obhajovat v institucích EU zájmy 

českého podnikatelského prostředí. V oblasti legislativy došlo k sjednocení a harmonizaci 

národních předpisů s legislativou EU. I přesto se legislativní prostředí ČR vyznačuje poměrně 

nízkou efektivností vymáhání práva a vysokou byrokracií. Velký problém představuje výskyt 

korupčního chování, které taktéž snižuje důvěru vlády. 

Od roku 2010 působí v ČR středopravicová vláda, ve které v rámci koalice participují 

tři politické strany: ODS, TOP 09 a Věci veřejné. Svým zaměřením se vláda označuje za 

koalici rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Jejím hlavním cílem je 

snížení státního dluhu a boj proti korupci. V rámci těchto cílů schválila vláda řadu opatření 

a restrikcí, které vedou jak ke snižování příjmů státních zaměstnanců či ke změnám v sociální 

oblasti domácností (snížení podpor, důchodová reforma apod.), tak zastavování či omezování 

státních zakázek. Lze předpokládat, že úsporná opatření v oblasti příjmů státních zaměstnanců 

a opatření týkající se domácností se negativně projeví v oblasti hotelnictví a turismu. 

Daňový systém ČR je podobný systémům většiny vyspělých zemí, avšak pro 

podnikatele je kvůli častým změnám nepřehledný, složitý a netransparentní. ,,V roce 2012 by 

měla začít platit změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy má dojít ke 

zvýšení základní sazby DPH z 10% na 14 % nebo dokonce až na 19%. Podle vlády bude 

záležet na tempu růstu ekonomiky. V roce 2013 by pak mělo dojít k sjednocení sazby DPH na 

17,5 %. V roce 2013 by mělo také dojít ke změně v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

kdy má být superhrubá mzda nahrazena novou sazbou daně, která by byla počítána z hrubé 

mzdy. Pro společnost je také v této oblasti klíčový vývoj daně z příjmu právnických osob, 

kterou upravuje § 21 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.“
95 

 

95MINISTERSTVO FINANCÍ.  MFCR: Makroekonomická predikce ze dne 1. června 2011 [online]. MFCR [1. 6. 2011]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_63282.html?year=2011  
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Tab. 3.1 Vývoj a predikce daně z příjmu právnických osob 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ. MFCR: Makroekonomická predikce ze dne 1. června 2011 [online]. MFCR [1. 6. 2011]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_63282.html?year=2011 

Graf 3.1 Vývoj a predikce daně z příjmu právnických osob 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Ekonomické faktory 

K analýze ekonomické prostředí podniku je využíváno makroekonomických ukazatelů. 

Pro účely této práce půjde především o tyto ukazatele: hrubý domácí produkt, míra inflace, 

míra nezaměstnanosti, průměrná mzda, směnné kurzy a úroková míra, jejichž hodnota bude 

zjištěna především z portálů Českého statistického úřadu a Ministerstva financí. 

,,HDP (hrubý domácí produkt) je klíčovým ukazatelem vývoje ekonomiky, představující 

souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných 

v systému národního účetnictví za produkt. V roce 2010 došlo k růstu HDP o 2,3% oproti 

předchozímu roku 2009, který byl pro českou ekonomiku krizovým. V tomto roce by měl trend 

oživení české ekonomiky i nadále pokračovat. V roce 2011 je předpokládán růst HDP ve výši 

2,5%. Stejná míra růstu HDP je predikována i pro rok 2012, přičemž hlavním tahounem 

tohoto růstu má být zahraniční obchod.“
96 

 

 

 

96MINISTERSTVO FINANCÍ.  MFCR: Makroekonomická predikce ze dne 1. června 2011 [online]. MFCR [1. 6. 2011]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_63282.html?year=2011. 
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Tab. 3.2 Vývoj a predikce HDP 

Rok 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

HDP (meziroční růst v %) 2,5 -4,1 2,3 2,5 2,5 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ. MFCR: Makroekonomická predikce ze dne 1. června 2011 [online]. MFCR [1. 6. 2011]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_63282.html?year=2011 

,,Podle zpřesněného odhadu  ČSU došlo v 1. čtvrtletí roku 2011 k meziročnímu nárůstu 

HDP o 2,8%, což bylo zapříčiněno pozitivní vlivem příspěvků zahraničního obchodu 

a tvorbou kapitálu k růstu HDP bylo zčásti eliminováno poklesem výdajů na konečnou 

spotřebu.“
97 

Graf 3.2 Vývoj a predikce HDP  

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

,,Inflace je definována jako růst cenové hladiny, tj. charakterizuje míru znehodnocování 

měny v přesně vymezeném časovém období. Míra inflace je měřena pomocí přírůstku indexu 

spotřebitelských cen. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2010 činila 1,5%. Míra inflace 

vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti 

průměru předchozích 12 měsíců činila k 9. září 2011 1,9%.“
98 

Tab. 3.3 Vývoj a predikce míry inflace 

Rok 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Inflace (průměrná míra v %) 6,3 1,0 1,5 2,3 3,5 
Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 

 

97ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 
98ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 
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Graf 3.3 Vývoj a predikce míry inflace  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

„Míra nezaměstnanosti činila v roce 2010 7,3%. Pro rok 2011 je předpokládáno 

snížení míry nezaměstnanosti cca na 6,7%. V roce 2012 je předvídáno další snížení a to cca 

na 6,4 %. Ke snížení nezaměstnanosti by mělo přispět jak hospodářské oživení, tak i zlepšující 

se strukturální charakteristiky trhu práce a nové úpravy legislativy. V Olomouckém kraji je 

neustále se zvyšující trend míry nezaměstnanosti, způsobený snižováním volných pracovních 

míst. V současnosti je Olomoucký kraj místem s třetí nejvyšší nezaměstnaností v ČR.“
99 

 

Tab. 3.4 Vývoj a predikce míry nezaměstnanosti 

Rok 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Míra nezaměstnanosti (%) 4,4 6,7 7,3 6,7 6,4 

Míra nezaměstnanosti 

v Olomouckém kraji (%) 

 

6,87 

 

12,19 

 

12,49 

 

X 

 

X 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 

 

 

 

 

 

 

 

99ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 
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Graf 3.4 Vývoj a predikce míry nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Úroková míra vyjadřuje navýšení zapůjčené částky. Společnost Hotel U Lyžařky spol. 

s r.o. splácí Profi úvěr, který si pořídila u své dceřiné banky – Komerční banky. Výhodou 

tohoto úvěru je pohyblivá úroková sazba vázaná na RS KB v Kč. Splátky úvěrů a úroků jsou 

spláceny k ultimu příslušného čtvrtletí, přičemž kalkulovaná roční úroková sazba činí 6%. 

,,Průměrná mzda dosáhla v roce 2010 výše 23 951 Kč, v meziročním srovnání činil 

přírůstek 463 Kč (2,0%). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,5%, reálná 

mzda vzrostla o 0,5%. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 595 Kč (2,6%) na 23 

873 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,1 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda snížila 

o 142 Kč (0,6%) na 24 289 Kč, reálná mzda poklesla o 2,1%.“
100 

,,V roce 2011 je počítáno s mírným nárůstem průměrné mzdy ve výši 2,3%, který bude 

tažen i nadále výhradně podnikatelskou sférou, v roce 2012 se pak předpokládá růst ve výši 

4,0%.“
101 

Tab. 3.5 Vývoj a predikce průměrné hrubé mzdy 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 

 

 

 

100BUSINESS INFO.  BUSINESS INFO: Průměrná mzda v ČR ze dne 9. března 2011 [online]. BUSINESS INFO                 

 [9. 3. 2011]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/podnikatelske-prostredi-v-cr/1000604/?page=2 
101ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 
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Graf 3.5 Vývoj a predikce průměrné hrubé mzdy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Měnové ukazatele 

Klientela Hotelu U Lyžařky spol. s r.o. je představována ze 70% zahraničními 

zákazníky. Převažují především Poláci, kteří pracují nebo pracovali v západní Evropě a jejich 

kupní síla je v současnosti velmi silná. Silnou zákaznickou skupinu představují taktéž Němci 

a Rakušané. Proto zde bude kladena pozornost na směnný kurz CZK/EUR a CZK/PLN. 

,,směnný kurz CZK/EUR: problémy zadlužených členů eurozóny negativně působí na 

vývoj eura, které se za daných okolností bude dostávat pod tlak, což může lokálním měnám 

fungujících ekonomik přinést šanci k jejich posilování vůči euru.“
102 

 

Tab. 3.6 Vývoj a predikce směnného kurzu CZK/EUR 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 

 

 

 

 

 

 

102ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 
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Graf 3.6 Vývoj a predikce směnného kurzu CZK/EUR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

,,směnný kurz CZK/PLN: polský zlotý je i přes napětí v některých státech eurozóny 

stabilní. V roce 2014 chce Polsko přistoupit k zavedení eura. Od původního záměru zavedení 

eura v roce 2012 muselo Polsko ustoupit, neboť nesplňuje podmínky pro vstup do eurozóny 

(vysoké rozpočtové deficity a veřejné dluhy).“
103 

 

Tab. 3.7 Vývoj směnného kurzu CZK/PLN 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Směnný kurz CZK/PLN  6,95 6,23 6,34 5,67 

Zdroj: XNOVINKY.  XNOVINKY: Polský zlotý ze dne 12. září 2011 [online]. XNOVNKY [12. 9. 2011]. Dostupné z: 

http://xnovinky.cz/search/?query=polsk%C3%BD+zlot%C3%BD 

 

Graf 3.7 Vývoj směnného kurzu CZK/PLN  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
103XNOVINKY.  XNOVINKY: Polský zlotý ze dne 12. září 2011 [online]. XNOVNKY [12. 9. 2011]. Dostupné z: 

http://xnovinky.cz/search/?query=polsk%C3%BD+zlot%C3%BD 
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 Sociální faktory 

Demografické trendy populace 

,,K 1. 1. 2011 bylo v České republice zaevidováno 10 532 770 obyvatel, z toho 

v Olomouckém kraji je 641 681 obyvatel. Oproti roku 2010 došlo k nárůstu obyvatelstva 

o 25 957 osob (k 1. 1. 2010 bylo evidováno 10 506 813 obyvatel). Dle predikce ČSU by mělo 

docházet k růstu obyvatelstva až do roku 2040. Přestože v ČR dochází k růstu počtu 

obyvatelstva, porodnost stále klesá. Přírůstek obyvatelstva je zapříčiněn velkou imigrací osob 

do ČR a navíc počet narozených dětí je menší než počet osob starších 65 let a více. Navíc 

trend růstu počtu stárnoucích obyvatel bude pokračovat i v dalších letech.“
104 

 

Tab. 3.8 Vývoj a predikce počtu obyvatelstva v ČR v letech 2008-2020 

Rok 2008 2009 2010 2011 2015 2020 

Počet 
 

 

10 381 130 

 

10 467 542 

 

10 506 813   

 

10 532 770  

 

10 578 281 

 

10 700 030 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1. 

 

Graf 3.8 Vývoj a predikce počtu obyvatelstva v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 
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http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((makroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1
http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((makroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1
http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((makroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1
http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((makroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1
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Vzdělanostní úroveň obyvatelstva (věková skupina 15 a více let) 

Stále více nabývá na významu úroveň vzdělání obyvatelstva. I pro společnost Hotel 

U Lyžařky spol. s r. o. je zaměstnávání pracovníků s dostatečným vzděláním a kvalifikací 

prioritou. ,,Dle údajů ČSU klesá počet obyvatelstva se základním stupněm vzdělání. Opačný 

trend vykazuje vzdělání středoškolské s maturitou a vysokoškolské vzdělání. Úroveň 

vzdělanosti se zvyšuje taktéž i v Olomouckém kraji. Pro oblast cestovního ruchu a hotelnictví 

existuje dostatečné množství školících zařízení, které zaručují získání dostatečné kvalifikované 

odbornosti v daném oboru.“
105

 Za zmínku stojí například Univerzita Palackého v Olomouci, 

poskytující řadu studijních programů souvisejících s oblastí cestovního ruchu. Společnosti 

Hotelu U Lyžařky spol. s r. o. jsou rovněž k dispozici absolventi Hotelové školy Vincenze 

Priessnitze, sídlící přímo ve městě Jeseník. Absolventi školy disponují zkušenostmi ze 

zahraničních praxí, které jim škola zprostředkovává. Proto lze usoudit, že kvalifikovanost 

absolventů bude na dostatečné úrovni. 

Tab. 3.9 Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR ve věku 15 let a více 

Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR ve věku  

15 a více let 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Celkem 8 773,4 8 845,0 8 943,8 9 009,3 

Základní 1 698,1 1 687,2 1 675,5 1 581,1 

Střední bez maturity 3 264,1 3 244,8 3 197,8 3223,3 

Střední s maturitou 2 855,8 2 936,4 3 019,8 3 057,2 

Vysokoškolské 954,6 974,8 1 050,0 1 147,2 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 

 

Životní úroveň v ČR 

,,Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se od roku 1993 zvýšil téměř 

čtyřnásobně ze 3.571 korun na jednoho člena na loňských 13.047 korun. Podobným tempem 

rostl průměrný příjem domácností důchodců. V roce 2010 byl o necelých osm tisíc korun vyšší 

než o 17 let dříve a činil 10.919 korun. Průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním 

hospodářství se za posledních 17 let do loňska zvýšila více než čtyřnásobně na 23.951 korun.  

Výše starobního důchodu pak vzrostla z průměrných 2.734 korun v roce 1993 na loňských 

10.093 korun. Spotřebitelské ceny ve stejném období stouply víc než 2,5 násobně.“
106 

105ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.  ČSÚ: Makroekonomické údaje ze dne 1. června 2011 [online]. ČSÚ [1. 6. 2011] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((ma

kroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 
106MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.  MPSV: Měsíční příjem domácností ze dne 30. srpna 2011 [online]. 

MPSV [30. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/11325 

http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((makroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1
http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((makroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1
http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((makroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1
http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=((makroekonomick%E9%20%FAdaje%20%u010Dr))&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1
http://www.mpsv.cz/cs/11325
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Vysoká úroveň obyvatelstva kladně ovlivňuje i oblast cestovního ruchu, neboť lidé stále více 

cestují a objevují nová místa. Výjimkou ani nebývá několik dovolených za rok. Lidé se 

dokonce nezdráhají si na dovolenou půjčit. 

 

 Technologické faktory
107 

Technologické novinky a jejich aplikace v sektorech cestovního ruchu, služeb pro využití 

volného času a ubytovacích a stravovacích služeb mohou být v nadcházejících letech 

nejvýznamnějším souborem faktorů utvářejícím budoucnost. Jejich potenciální dopad se může 

projevit ve všech aspektech marketingu cestovního ruchu. Lze uvést několik příkladů: 

 Nové produkty budou vycházet z technologických inovací, jako je virtuální 

realita. Některé technologie, např. "chytré" karty, mohou snížit náklady a tím 

případně i ceny určitých produktů. Díky kartě nebude nutné tisknout letenku, 

a tak může letecká společnost ušetřit náklady, což jí umožní buď snížit ceny, 

nebo zvýšit rozpětí zisku. Podobně bude pokračovat vývoj technologie 

stravování, který organizacím v sektoru stravovacích služeb umožní snižovat 

potřebu pracovních sil, a tím i mzdové náklady, a tak zvyšovat svou 

konkurenceschopnost; 

 Inovace v oblasti komunikace usnadní růst přímého marketingu klientům, kteří 

budou vybaveni příslušnými komunikačními prostředky doma nebo v kanceláři. 

Opět tak dojde ke snižování nákladů např. cestovních kanceláří, které nebudou 

muset platit provize cestovním agenturám; 

 Technika propagace se také může změnit a elektronická média nahradí nebo 

přinejmenším významně doplní dosud používané brožury a katalogy. 

 

 Ekologické faktory 

Životní prostředí ovlivňuje cestovní ruch a opačně. Vláda ČR každoročně sestavuje 

zprávu o stavu životního prostředí v ČR, která je následně předána ke zpracování společnosti 

CENIA (Česká informační agentura životního prostředí). Poslední zpráva byla vydána 3. 11. 

2010 a zabývá se stavem životního prostředí ČR za rok 2009. 

 

 

 

107MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU.  MARKCR: Technologické faktory cestovního ruchu ze dne 13. září 2011 

[online]. MARKCR [13. 9. 2011]. Dostupné z: http://markcr.uhk.cz/page.aspx?page_id=11  
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,,Dle základních zjištění Zprávy stav životního prostředí v ČR není uspokojivý. Stav 

životního prostředí v České republice stále není z hlediska kvality ovzduší vyhovující. Oblasti 

se zhoršenou kvalitou ovzduší však nemají plošný, ale územně ohraničený charakter. Jedná se 

o průmyslově zatížené lokality (část Moravskoslezského a Ústeckého kraje), území s dopravní 

zátěží (Praha a další velká města) a některá další sídla, kde jsou hlavní zátěží životního 

prostředí malé stacionární zdroje znečištění (zejména vytápění domácností). Z hlediska 

jakosti vody má již jen několik úseků vodních toků nejhorší kvalitu. K výraznějšímu zlepšování 

kvality životního prostředí nedochází, přestože celkové tlaky na životní prostředí ze stěžejních 

odvětví národního hospodářství v souvislosti s ekonomickou krizí v roce 2009 meziročně 

poklesly. V dlouhodobějším vývoji od roku 2000 je trend stavu životního prostředí stagnující 

s poměrně výraznými meziročními výkyvy. Současný stav životního prostředí je tak s ohledem 

na nejistý vývoj socioekonomických zátěží i dalších faktorů značně nestabilní a může mít 

v budoucnu výrazné výkyvy v pozitivním i negativním smyslu.“
108 

Co se týče oblasti Jeseníků, 

tak ta patří kvalitou životního prostředí k předním oblastem v ČR. 

Všeobecně platí, že je potřeba se chovat tak, aby byl udržován udržitelný rozvoj. 

I společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. dbá na tom, aby se chovala ekologicky a v souladu 

se životním prostředím. 

Hotel U Lyžařky spol. s r.o. je a bude ovlivňován celou řadou faktorů působících na 

podnik zvenčí. Vláda ČR si klade za úkol snižování státního dluhu a zavedená úsporná 

opatření oblasti příjmů státních zaměstnanců a opatření týkající se domácností se negativně 

projeví v oblasti hotelnictví a turismu. I přes tyto faktory však roste životní úroveň 

obyvatelstva, což kladně působí i na společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. stále více cestují 

a objevují nová místa a nezdráhají se si na dovolenou případně i půjčit. A tak se společnost 

neobává nějakého výrazného poklesu poptávky po svých službách, ba naopak. Pro společnost 

Hotel U Lyžařky spol. s r.o. je důležitý fakt, že oblast Jeseníků patří kvalitou životního 

prostředí k předním oblastem v ČR, což při výběru rekreačně-ozdravné dovolené hraje jistě 

významnou roli. Zneklidňující faktor pro společnost představuje očekávaný růst hrubého 

domácího produktu, který povede ke zvýšení cen potravin a ostatního zboží a služeb, na což 

zřejmě zareagují i dodavatelé společnosti zvýšením ceny svých produktů. Dobrou zprávu pro 

společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. představuje stabilnost polského zlotého, neboť nejvíce 

klientů společnosti pochází právě z Polska. 

108ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.  CENIA: Zpráva vlády o životním prostředí ČR ze dne 

3. listopadu 2010 [online]. CENIA [3. 11. 2010]. Dostupné z:  http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMSG2HEG23 
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3.2.1.2 Mikrookolí podniku 

Mikrookolí podniku představuje prostředí, které přímo působí na podnik, a na které 

může podnik svými aktivitami působit a ovlivňovat jej. Pro analýzu tohoto prostředí bude 

použit Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí, který slouží k odhalení 

možných příležitostí a ohrožení podniku vyskytujících se v oborovém okolí podniku. Porterův 

model se zabývá analýzou vyjednávací sily zákazníků, vyjednávací sily dodavatelů, hrozby 

vstupu nových konkurentů, hrozby substitutů a analýzou rivality firem působících na daném 

trhu. 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci Hotelu U Lyžařky spol. s r.o. jsou tvořeni ze 70% zahraniční klientelou, 

v čele s polskými zákazníky, dále pak zákazníky z Německa a Rakouska. Zbývajících 30% 

představuje klientelu z České republiky a to jak aktivní, tak pasivní sportovce (reprezentační 

družstva a sportovní oddíly, turisté), tak i klientelu vyhledávající relaxační dovolenou 

spojenou s rehabilitačními a lázeňskými procedurami. 

Vyjednávací síla zákazníku je tím větší, čím větší výběr z podobných zařízení mají nebo 

mohou vybírat z podobných zařízení s nižšími cenami na trhu. Proto si společnost Hotelu 

U Lyžařky spol. s r.o. stanovila své ceny na základě monitoringu cen jak již zavedených 

zařízeních, tak pak především pomoci kalkulace vlastních nákladů (nákladově orientovaná 

tvorba cen). Konkurenční výhodu podniku navíc představuje přímá spolupráce s místními 

privatizovanými lázněmi, čímž může svým klientům vyhledávajících relaxační a rehabilitační 

procedury, poskytnou služby navíc, oproti konkurenci. 

Zjištěné skutečnosti pro společnost Hotelu U Lyžařky spol. s r.o. znamenají, že by 

zákazníci neměli mít potřebu ani důvod vytvářet tlaky na změnu cen či dokonce hrozit svým 

odchodem ke konkurenci. 

Tab. 3.10 Přehled cenových relací 

 

Zařízení 

 

Cena za 1 lůžko 

 

Cena za oběd 

 

Cena za večeři 

Hotel U Lyžařky spol. s r.o.
  

650,- 

 

120,- 

 

 

150,- 

Hotel Slovan
  

990,- 

 

150,- 

 

150,- 

 

Priessnitzovi lázně 

 

920,- 

 

132,- 

 

132,-  

Zdroj: HOTEL SLOVAN JESENÍK.  HOTEL SLOVAN: Ceník ze dne 30. srpna 2011 [online]. HOTEL SLOVAN [30. 8. 

2011]. Dostupné z: http://www.slovan-jesenik.cz/cenik/ 

PRISSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ.  PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ: Ceník ze dne 30. srpna 2011 [online]. 

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ [30. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.priessnitz.cz/cz/ 

http://www.slovan-jesenik.cz/cenik/
http://www.priessnitz.cz/cz/
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Graf 3.9 Počet zahraničních hostů z top 15 zdrojových zemí v hromadných ubytovacích zařízeních, 

Olomoucký kraj 2010 

 

Zdroj: CZECHTOURISM.  CZECHTOURISM: Počet zahraničních hostů z top 15 zdrojových zemí v hromadných 

ubytovacích zařízeních, Olomoucký kraj 2010 ze dne 1. února 2011 [online]. CZECHTOURISM [1. 2. 2011]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/vyhledani.php?f_Act=Hledat&f_hledane=ZAHRANI%C4%8CN%C3%8D+HOST%C3%89+V

+%C4%8CR 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Spolehlivost a schopnost dodavatelů dodávat zboží včas a v požadované kvalitě je pro 

společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. klíčovým faktorem jejich výběru. Dle ředitele 

společnosti jsou dodávky společnosti z velké části zajišťovány třemi hlavními dodavateli – 

Zeman Jeseník, BAPA s r.o. a Everest s r.o. Celkový přehled dodavatelské sítě společnosti 

viz. níže. 

Dodavatelské zajištění:
 

 maso a masné uzenářské výrobky – firma Zeman Jeseník; 

 zelenina – Velkoobchod BAPA s r.o.; 

 ryby a mražené výrobky – firma Everest s r.o. a využívání přímých dodávek 

z rybářských podniků; 

 ostatní potravinářské výrobky – běžná síť velkoobchodních skladů; 

 zvěřina – odběr od místních mysliveckých sdružení a nájemců honebních ploch. 

Vyjednávací síla dodavatelů je tím větší, čím menší možností jejich náhrady podnik 

disponuje. Vyjednávací síla využívaných dodavatelů není nijak závratná, neboť v současnosti 

existuje řada dalších dodavatelů, které by společnost mohla využívat, na místo stávajících 

dodavatelů. Nicméně, v současnosti nemá společnost žádný důvod ke změně stávajících 

dodavatelů, neboť za dobu spolupráce nedošlo k žádné významné komplikaci jak už v kvalitě 

dodávaného zboží, tak v obchodním vztahu jako takovém. A navíc společnost Hotel 
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U Lyžařky spol. s r.o. představuje pro dané dodavatele důležitého zákazníka, především 

z důvodu objemu odebíraného zboží. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

,,Dle zprávy společnosti KPMG, se může hotelnictví v ČR pochlubit dostatečnou 

kapacitou ubytovacích zařízení. Výjimku netvoří ani Olomoucký kraj, respektive oblast 

Jeseníků.“
109

 Vzhledem k tomu, že na trhu “ubytovacích služeb včetně hostinských činností“ 

existuje velké množství již zavedených firem, měla by případná potenciální konkurence 

obtížnější možnost prosazení se na daném trhu. Konkurence by musela zákazníkovi nabídnout 

něco nového, něco s vyšší kvalitou nebo se odlišit v cenové strategii (nižší ceny). 

V současnosti dochází v oblasti Jeseníků spíše ke vzniku soukromých ubytovacích 

kapacit, které však svým rozsahem služeb neodpovídají službám Hotelu U Lyžařky spol. 

s r.o. A vzhledem k tomu, že ceny společnosti byly stanoveny na základě monitoringu cen jak 

již zavedených zařízeních, tak i na propočtu nákladů podniku, nemá společnost ani v tomto 

ohledu strach o svou pozici na trhu. I přesto však své konkurenty nepodceňuje a pravidelně 

management společnosti sleduje situaci na trhu, aby mohl v případě změn na tyto změny včas 

reagovat. 

          Potencionální konkurenci by mohl představovat Hotel Slovan jeseník, sídlící přímo 

v centru města a to především proto, že i tento hotel jako společnost Hotel U Lyžařky spol. 

s r.o. doposud taktéž smluvně spolupracoval s místními privatizovanými lázněmi. ,,Hotel 

Slovan Jeseník však často mění své majitele a od září 2011 město Jeseník ukončilo nájemní 

vztah s provozovatelem městského hotelu Slovan, a tak je nyní pro veřejnost zavřený. Město 

má v plánu hotel opět otevřít k 1. 1. 2012.“
110

  

 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů nastává, pokud substitut nabízí lepší poměr ve vztahu kvalita/cena, 

což může pro společnost znamenat odchod jak již stávajících zákazníků, tak i těch 

potencionálních.  

 

 

 

 
109KPMG.  KPMG: Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti hotelnictví ze dne 1. června 2010 [online].  KPMG [1. 6. 

2010]. Dostupné z: http://www.kpmg.com/cz/cs/stranky/default.aspx 
110MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. MUJES: Hotel Slovan ze dne 29. srpna 2011 [online].  MUJES [29. 8. 2011]. Dostupné z: 

http://www.mujes.cz/component/resource/article/5124-zve-ejn-n-z-m-ru-pronajmout-hotel-slovan.html 

http://www.mujes.cz/component/resource/article/5124-zve-ejn-n-z-m-ru-pronajmout-hotel-slovan.html
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U společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. platí v tomto případě podmínky jako v situaci 

hrozby vstupu nových konkurentů a to že v současnosti dochází v oblasti Jeseníků spíše ke 

vzniku soukromých ubytovacích kapacit, které však svým rozsahem služeb neodpovídají 

službám Hotelu U Lyžařky spol. s r.o. A jak již bylo zmíněno výše i ve vztahu kvalita/cena 

nabízí společnost lepší podmínky oproti konkurenci. 

 Rivalita firem působících na daném trhu 

Jak již bylo zmíněno, Olomoucký kraj, respektive oblast Jeseníků disponuje poměrně 

značným množstvím ubytovacích kapacit. Zavedené ubytovací kapacity konkurenčních 

společností však svým rozsahem poskytovaných služeb nedosahují komplexnosti jako je tomu 

u Hotelu U Lyžařky spol. s r.o. Ani v blízkém okolí místa výstavby se nenachází žádný hotel, 

který by nabízel podobný rozsah služeb. Navíc management společnosti monitoruje 

podnikatelské prostředí, aby bylo možné včas reagovat na případné změny. 

Paradoxně lze za největšího konkurenta společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. 

považovat jeho smluvního partnera Lázně Jeseník, které nabízejí taktéž řadu ubytovacích 

kapacit v lázeňských domech a hotelích, které jsou přímo součástí lázní (např. Hotel 

Priessnitz, Ripper, Wolker nebo Bezruč). Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. však 

předpokládá, že Lázně Jeseník navštěvují klienti čistě jen se záměrem využívání léčebných 

a rehabilitačních procedur, nikoli i za účelem sportovních a turistických aktivit. Navíc Hotel 

U Lyžařky spol. s r.o. nabízí léčebné a rehabilitační procedury jako svou doplňkovou službu 

a i cenově se Hotel U Lyžařky spol. s r.o. jeví jako přijatelnější varianta. 

 

Turistika a cestovní ruch v regionu nabývá stále na intenzitě, a protože na trhu není 

dostatek poskytovatelů kvalitních ubytovacích kapacit s odpovídající úrovní komplexních 

služeb, nebojí se společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. konkurence, ani toho, že by byla 

vytěsněna z trhu. Neustále navíc společnost monitoruje jak potřeby zákazníků, tak i úroveň 

poskytovaných služeb konkurence. Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. se navíc opírá 

o svou cenovou strategii, která byla vytvořena na základě firemní kalkulace a zjištěných 

informací z okolí, ze které pro společnost vyplývá pozitivní poměr vztahu kvalita/cena. Co se 

týče dodavatelů, zde má podnik vytvořenou provázanou síť spolupracovníků, s nimiž 

spolupracuje již řadu let a má vybudované dobré vztahy. Navíc společnost Hotel U Lyžařky 

spol. s r.o. představuje pro dané dodavatele důležitého zákazníka, proto je pro dodavatele 

velmi důležité si svého odběratele udržet. Z uvedených informací vyplývá, že má společnost 

dobré postavení na daném trhu, a proto by i v této oblasti neměl nastat žádný problém. 
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3.2.2 Interní analýza  

V této části bude zaměřena pozornost na odhalení a identifikaci vnitřních zdrojů 

a schopností podniku. V první řadě bude provedena analýza zdrojů společnosti, následovaná 

analýzou finanční situace podniku. 

3.2.2.1 Analýza zdrojů 

Analýza zdrojů slouží k odhalení silných a slabých stránek podniku a k nalezení 

předností, které by podniku umožnili odlišit se o konkurence a na druhé straně i k odhalení 

možných ohrožení podniku. 

Hmotné zdroje: 

Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. disponuje pozemkem o celkové výměře 

1035m
2
, na kterém se nachází budova hotelu s restaurací a barem. Součástí pozemku je 

i hotelové parkoviště cca s 30 parkovacími místy.  

Hotel U Lyžařky spol. s r.o. slouží jak aktivním sportovcům, tak i běžným turistům, 

proto jsou součástí objektu rehabilitační zařízení v podobě perličkových van a sportovní 

zařízení jako tělocvična a posilovna. Dovybavení hotelu představuje sál, využívaný pro různé 

účely. 

Technologické vybavení hotelu je tvořeno vybavením kuchyně, inventářem, 

zabezpečovacím zařízením apod. Hotel U Lyžařky spol. s r.o. disponuje samozřejmě 

i výpočetní a telekomunikační technikou (počítač, telefon), které jsou hotelovým hostům 

nepřetržitě k dispozici na hotelové recepci. 

K hmotným zdrojům tvořících vybavení hotelu patří i stavby (kanalizační, vodovodní 

a elektrické přípojky), zásoby a spotřební materiál v podobě pracích prostředků, prádla, 

mýdel, toaletních potřeb apod. 

Hotel U Lyžařky spol. s r.o. vlastní i 9-ti místní mikrobus, který využívá pro rozvoz 

hotelových hostů za sportovními, relaxačními či společenskými aktivitami. 

Nehmotné zdroje: 

K hlavním cílům společnosti patří vybudování si a zachování si dobrého jména, tedy 

poskytovat takové služby, takovým způsobem, aby se do hotelu vracela klientela a věhlas 

podniku byl takový, že budou přibývat stále i noví klienti. Důležitou roli v tomto případě 

hraje i výběr zaměstnanců. Společnost má v zájmu zaměstnávat kvalifikované pracovníky 

v daném oboru a klade i důraz na osobní projev a vystupování jednotlivých zaměstnanců.  

Mezi hlavní nehmotné zdroje podniku tak lze zařadit i podnikové know-how, zejména 

prostřednictvím ředitele hotelu pana Šejbala, který již řadu let podniká v daném oboru. 
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K hlavním přednostem podniku v oblasti nehmotných zdrojů patří i smluvní spolupráce 

s místními léčebnými lázněmi. 

Lidské zdroje:  

Společnost nedisponuje velkým počtem zaměstnanců. Celkem je ve společnosti 

zaměstnáno 18 pracovníků, včetně ředitele společnosti, kteří pracují v jednom až dvou 

směnném provozu. Společnost klade důraz na kvalifikovanost a odbornou způsobilost svých 

zaměstnanců. Společnost taktéž využívá řady motivačních nástrojů, v podobě peněžních 

odměn za vykonanou práci či příspěvků na dovolenou apod. Vedení společnosti je v přímém 

kontaktu se svými zaměstnanci a často je i samotnou součástí provozu, proto je možné 

okamžitě reagovat na případné dotazy či řešit možné problémy. Snahou společnosti je vytvořit 

pro své zaměstnance příjemné pracovní prostředí se vstřícnou a přátelskou atmosférou. 

Finanční zdroje: 

Společnost disponuje jak vlastním tak cizím kapitálem. Do roku 2015 je společnost 

vázaná k splácení střednědobého bankovního úvěru ve výši 25 000 tis. Kč. Dceřinou bankou 

společnosti, která je zároveň poskytovatelem bankovního úvěru, představuje Komerční banka. 

Společnost nedisponuje finančními rezervami. Až od roku 2014 je s rezervami počítáno. 

Společnost se může v případě nepředpokládaných problémů spolehnout na finanční podporu 

jednoho ze společníků – společnost AEK spol. s r.o. K hlavním přednostem podniku v oblasti 

finančních zdrojů patří včasná úhrada faktur dodavatelům. 

 

Vyhodnocení analýzy zdrojů – výběr silných a slabých stránek vzhledem ke konkurenci: 

Analýza zdrojů podniku by měla podniku poskytnout informace o jeho fungování, 

napomoci podniku nalézt jeho přednosti v podobě silných stránek, které mu mohou přinést 

konkurenční výhodu a naopak odhalit jeho případné problémové oblasti v podobě slabých 

stránek. 

K silným stránkám podniku Hotel U Lyžařky spol. s r.o. patří jeho poloha, neboť jde 

o turisticky atraktivní lokalitu. Společnost svým klientům nabízí celou řadu sportovních 

a rehabilitačních aktivit a je schopna svým klientům zajistit vlastní dopravu. K hlavním 

přednostem podniku patří kvalifikovanost, odbornost a zkušenost jejich zaměstnanců v daném 

oboru. Výhodou společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. je její schopnost včasné úhrady 

faktur dodavatelům a v případě potřeby rychlá dostupnost finanční podpory. 

K hlavní slabé stránce podniku patří to, že společnost nedisponuje až do roku 2014 

finančními rezervami. Navíc společnost až do roku 2015 splácí bankovní úvěr. 
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Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. disponuje řadou předností, kterými by mohla 

konkurovat či dokonce předčit ostatní společnosti v daném oboru. Klíčové pro společnost 

bude, jak se v počátku uvede na trhu, aby dostála svého jména, a tím si zajistila dostatečnou 

klientelu a tím i tedy potřebné zisky. 

Výsledky získané z analýzy zdrojů jsou následně využity pro sestavení SWOT analýzy 

a navíc slouží managementu podniku k tomu, aby na jejím základě určil vnitřní funkce 

podniku, o kterých se domnívá, že je nutné mít pod kontrolou a neustále pracovat na jejich 

zlepšování. 

3.2.2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza vychází z odhadovaných hodnot uvedených v účetních výkazech 

společnosti doložených v Příloze č. 3, které byly vytvořeny managementem firmy 

a poskytnuty ředitelem společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. A bude provedena za rok 

2011, přesněji tedy za období VII. – XII. měsíce, kdy podnik zahájil provoz. A následně bude 

provedena finanční analýza na základě predikce budoucího hospodaření firmy pro roky 2012 - 

2015. Predikce vychází taktéž z účetních záznamů společnosti a z údajů získaných z PESTLE 

analýzy a byla sestavena za pomoci ředitele Hotelu U Lyžařky spol. s r.o. Pro přehlednost 

bude tato sekce rozdělena do 3 skupin finančních ukazatelů, jak je tomu v teoreticko – 

metodologické části. 

 Poměrové ukazatelé: 

1. ukazatelé rentability – představují jedny z nejdůležitějších ukazatelů pro určení 

úspěšnosti firmy. Následující tabulka zaznamenává vybrané hodnoty společnosti 

Hotel U Lyžařky spol. s r.o. jako jsou ukazatelé výnosnosti kapitálu, výnosnosti 

tržeb a výnosnost vlastního kapitálu. 

 

Tab. 3.11 Ukazatelé rentability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

Ukazatelé 

rentability 
Vzorec 

2011 
VII. - XII. 

2012 2013 2014 2015 

ROA (%) (EAT /aktiva) x 100 - 7,18 1,75 8,89 15,76 21,13 

ROS (%) (EAT/tržby) x 100 - 26,19 2,42 10,01 15,18 18,37 

ROE (%) (EAT/vlastní kapitál) x 100 113,44 -30,18 429,39 87,35 51,39 
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Ukazatel rentability celkových aktiv je nejdůležitějším ukazatelem pro hodnocení 

podnikatelské činnosti, neboť odráží celkovou výnosnost kapitálu. Rentabilita celkových aktiv 

dosahovala v prvním roce ztráty, neboť šlo o zaváděcí období, které zároveň trvalo pouze 6 

měsíců. V roce 2012 by se firma měla dostat do kladných hodnot. Trend růstu rentability aktiv 

by měl pokračovat i v následujících letech a to především díky předpokládanému snižování 

investiční činnosti podniku, tedy díky snižování celkových aktiv a zároveň by mělo docházet 

ke zvyšování zisku a to z původní hodnoty 345 tis. Kč až na 2 901 tis. Kč. 

Ukazatel rentability tržeb představuje výši tržeb dosažených za určitý časový úsek 

a slouží k tržnímu ohodnocení výkonu podniku. Jinak řečeno, tento ukazatel určuje, kolik 

zisku je podnik schopen vyprodukovat na 1Kč tržeb, přičemž platí, že čím vyšší je tento 

ukazatel, tím vyšší je i situace podniku. I v tomto případě podnik dosáhl v prvním roce 

záporných hodnot, ale hned v roce 2012 by se měl dostat do kladných hodnot a to na 2,42% 

a v tomto rostoucím tempu by měl pokračovat i v letech následujících, kdy by v roce 2015 

měl dosáhnout hodnoty 18,37%. Tento nárůst rentability tržeb vychází z předpokládaného 

růstu čistého zisku v každém roce. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu slouží akcionářům, investorům a majitelům 

k tomu, aby zjistila, zda kapitál jimi vložený do podniku vykazuje výnosnost. Opět platí, že 

čím vyšší hodnoty rentability vlastního kapitálu podnik dosahuje, tím je to pro něj lepší. 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahovala 113,44%. V následujících letech je počítáno s jeho 

kolísající hodnotou, kdy by v roce 2015 mělo dojít k poklesu na 51,39% z důvodu většího 

nárůstu vlastního kapitálu oproti rostoucím tržbám. 

Graf 3.10 Ukazatelé rentability  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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2. ukazatelé aktivity – slouží k měření efektivnosti hospodaření podniku s jeho 

aktivy. Aktivitu lze měřit dvěma způsoby, a to pomocí ukazatele doby obratu, 

který udává počet dní, za které se položka otočí a ukazatel obratu, který měří, 

kolikrát za rok je daná položka v podnikání využita. Současně by mělo být 

dodrženo tzv. pravidlo solventnosti: doba obratu pohledávek < doba obratu 

závazků. Následující tabulka zaznamenává vybrané hodnoty společnosti Hotel 

U Lyžařky spol. s r.o.: 

Tab. 3.12 Ukazatelé aktivity 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv určuje intenzitu využití majetku podniku. Čím vyšší 

hodnoty tento ukazatel dosahuje, tím efektivněji podnik využívá svůj majetek. V roce 2011, 

kdy podnik započal svou činnost, dosáhl podnik nízké hodnoty 0,27x, což bylo zapříčiněno 

dosažením nízkých tržeb. V následujících letech je předpokládán nárůst tohoto ukazatele, což 

by mělo být zapříčiněno snižováním velikosti aktiv a nárůstem tržeb. 

Ukazatel obratu zásob určuje, kolikrát je během roku zásoba podniku prodána a znovu 

uskladněna. V roce 2011 podnik dosáhl hodnoty 21,49x. Tento ukazatel by měl mít rostoucí 

tendenci až do roku 2014. V roce 2015 by měl tento ukazatel dosáhnout stejné hodnoty, jako 

v roce 2014 neboť by výše zásoby a tržeb měla být dosahovat taktéž stejné hodnoty. 

Ukazatel relativní vázanosti stálých aktiv určuje relativní výkonnost podniku, se 

kterou využívá aktiva s cílem dosažení tržeb. V tomto případě čím nižší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím lepší je to pro podnik. V roce 2011 firma dosáhla hodnoty 3,43. V následujících 

letech je předpokládán klesající vývoj tohoto ukazatele, z důvodu plánovaného snižování 

stálých aktiv a očekávaného růstu tržeb, což je pro firmu žádoucí, neboť firma roste, bez toho 

aniž by musela navyšovat své finanční zdroje. 

Ukazatel doby obratu zásob určuje, kolik dní jsou zásoby ve firmě skladovány, než 

dojde k jejich spotřebě. Pro společnost by mělo být žádoucí udržovat dobu obratu zásob co 

Ukazatelé 

aktivity 
Vzorec 

2011  
VII. - XII. 

2012 2013 2014 2015 

OCA (X) tržby/aktiva 0,27 0,72 0,89 1,04 1,15 

OZ (X) tržby/zásoby 21,49 47,52 49,62 52,63 52,63 

RVSA (X) (stálá aktiva/tržby) 3,43 1,31 1,07 0,89 0,81 

DOZ (dny) (zásoby*360)/tržby 16,75 7,58 7,26 6,84 6,84 

DOA (dny) (aktiva*360)/tržby 1313,1 497,9 405,4 346,7 313 

DOP (dny) (pohledávky*360)/tržby 0     0       0        0      0 

DOKZ (dny) (krátkodobé závazky *360)/tržby 0 9,17 10,06 21,96 24,78 
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nejkratší. V roce 2011 dosáhla doba obratu zásoby 16,75 dní. V nadcházejících letech je 

plánováno s dobou obratu zásoby v průměru 6-7 dnů.  

Ukazatel doba obratu aktiv určuje dobu obratu majetku firmy k tržbám. U tohoto 

ukazatele taktéž platí, že čím je doba obratu nižší, tím je to pro podnik lepší. V roce 2011 

dosáhla doba obratu aktiv vysoké hodnoty, a to 1313 dnů. Pro rok 2012 je přepokládán 

rapidnější pokles doby obratu aktiv cca 2,5x z důvodů poklesu velikosti celkových aktiv 

podniku. V následujících letech by měl následovat pozvolný pokles doby obratu aktiv.  

Ukazatel doby obratu pohledávek určuje, za jak dlouho budou společnosti navráceny 

platby od odběratelů. Společnost v roce 2011 nedisponuje žádnými pohledávkami a ani 

v nadcházejícím roce s nimi nepočítá. 

Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků určuje délku časového intervalu od 

příjmu zboží po jeho zaplacení dodavateli. V roce 2011 společnost nedisponoval žádnými 

krátkodobými závazky. V roce 2012 a 2013 je plánována doba obratu krátkodobých zásob 

v průměru 10 dní. V dalších dvou letech je očekáván nárůst doby obratu krátkodobých 

závazků v rozmezí 21-25 dní. 

 

V obou letech by mělo být splněno pravidlo solventnosti. 

Graf 3.11 Ukazatelé aktivity  

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3. ukazatelé zadluženosti – slouží k analýze zadluženosti podniku, tedy jeho 

likvidity. Ukazatelé zadluženosti se využívají pro určení optimálního vztahu 

mezi vlastním a cizím kapitálem. Je důležité udržovat zadlužení podniku 

v určitých mezích, přičemž obecně platí, že čím vyšší je zadluženost podniku, 

tím vyšší by měla být i jeho rentabilita, aby zadluženost byla pro podnik v rámci 

možností přijatelná. Následující tabulka zaznamenává vybrané hodnoty 

společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o.: 

Tab. 3.13 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé 

zadluženosti 
Vzorec 

2011 
VII. - XII. 

2012 2013 2014 2015 

PVK/A (%) (vlastní kapitál/aktiva) x 100 -6,33 - 5,8 2,07 18,04 41,11 

UVR (%) (cizí zdroje/aktiva) x 100 106,33 105,8 97,93 81,96 58,89 

PCZ/VK (%) (cizí zdroje/vlastní kapitál) x 100 -1688 - 1825 4731 454 143 

UÚK (X) (EBIT/úrokynákladové) -1,14 1,35 3,15 7,76 22,07 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech určuje finanční stabilitu podniku 

z dlouhodobého hlediska. Čím je podíl vlastních zdrojů podniku na aktivech vyšší, tím je 

podnik stabilnější, respektive má větší finanční samostatnost. V roce 2011se tento ukazatel 

pohyboval dokonce záporných čísel, z důvodu většího využití cizích zdrojů oproti vlastnímu 

kapitálu (společnost si pro své podnikání pořídila úvěr). Tento trend by měl pokračovat 

i v roce 2012 a v následujících letech by se podnik měl dostat do kladných čísel, tím že se 

bude zvětšovat podíl vlastního kapitálu na aktivech. V roce 2015 by mělo být dokonce 

dosaženo 41,11%. 

Ukazatel úvěrového věřitelského rizika udává, v jaké míře jsou cizí zdroje kryty 

majetkem podniku. Není přesně určeno, jaké výše by tento ukazatel měl dosahovat. 

Doporučená hodnota činí 30-60%, ale obecně lze říci, že čím vyšší hodnoty ukazatel 

dosahuje, tím je podnik zadluženější a tím roste i věřitelské riziko. V roce 2011 dosáhl podnik 

hodnoty 106,33%. Jde o velmi vysokou hodnotu, kterou lze odůvodnit půjčkou, kterou si 

podnik vzal k dostavbě hotelu, a proto tedy cizí zdroje v tomto roce převyšují aktiva podniku. 

Tento trend by měl pokračovat až do roku 2013, avšak v menší míře. Od roku 2014 by mělo 

docházet ke snižování věřitelského rizika. 

 

 

 



Strana | 78 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu bývá taktéž označován jako ukazatel 

“finanční páky“. Ukazatel míry zadluženosti vlastního kapitálu by měl dosahovat hodnot 

v rozmezí 80 – 120%. Vyšších hodnot by mělo být dosahováno jen dočasně, v opačném 

případě se podnik stává nestabilním pro své věřitelé a komerční banky. V prvních čtyřech 

letech podnik nesplňuje danou podmínku z důvodu již zmíněné půjčky. Od roku 2015 by 

mělo docházet ke značnému snižování hodnoty tohoto ukazatele, až do doporučované hranice. 

Ukazatel úvěrového krytí udává, kolikrát je podnik schopný splatit úroky ze zisku před 

zdaněním a úroky. Schopnost podniku splácet úroky ze zisku je v případě dosažení hodnoty 1, 

při které se však čistý zisk podniku rovná nule. V roce 2011 nebyla společnost schopna 

splácet úroky, neboť dosáhla plánované ztráty ve svém provozním hospodaření. 

V nadcházejících letech by společnost neměla mít problém s úhradou svých úroků a ani 

s dosahováním zisku, neboť podnik by měl být plně využíván. 

 

Graf 3.12 Ukazatelé zadluženosti  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. ukazatelé likvidity – udávají schopnost podniku dostát svým závazkům. Lze 

také říci, že likvidita určuje míru obtížnosti přeměny majetku podniku v hotové 

peníze. Následující tabulka zaznamenává vybrané hodnoty společnosti Hotel 

U Lyžařky spol. s r.o.: 

 

 

 

-3000 

-2000 

-1000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

VII. - XII.     

2011 2012 2013 2014 2015 

PVK/A (%) 

UVR (%) 

PCZ/VK (%) 



Strana | 79 

 

Tab. 3.14 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé 

likvidity 
Vzorec 

2011 
VII. - XII. 

2012 2013 2014 2015 

Běžná likvidita (X) ( OA/KZ) 0 2,96 1,95 1,24 0,91 

Pohotová likvidita (X) (OA-zásoby-pohledávky/KZ) 0 2,13 1,23 0,93 0,64 

Okamžitá likvidita (X) (PP/KZ) 0 2,13 1,23 0,93 0,64 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 

podniku. Optimální hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Při menším 

hodnotě ukazatele se podnik musí spoléhat na prodej zásob, v opačném případě, kdy ukazatel 

dosahuje vyšší hodnoty, podnik sice může vykazovat vysokou platební schopnost, ale ve 

většině případů to ukazuje na neproduktivní využívání prostředků. V roce 2011 dosáhl podnik 

hodnoty 0, neboť nedisponoval krátkodobými závazky. V roce 2012 by měla hodnota 

ukazatele dosáhnout 2,96. V následujících letech by měla být hodnota ukazatele v rámci 

doporučeného intervalu. 

Ukazatel pohotové likvidity představuje ukazatel běžné likvidity očištěný o zásoby, 

které jsou nejméně likvidní položkou a pohledávky, které jsou nedobytné nebo jejichž 

návratnost je pochybná. Optimální hodnota ukazatele je v intervalu 1,0 – 1,5. Vyšší hodnota 

ukazatele je přijatelná spíše z pohledu věřitelů. V roce 2011 dosáhl podnik hodnoty 0, neboť 

nedisponoval krátkodobými závazky. V roce 2012 by měla hodnota ukazatele dosáhnout 2,13. 

V následujících letech by se hodnota ukazatele měla pohybovat v rozmezí 1,23 – 0,93. V roce 

2015 by mělo být dosaženo hodnoty 0,64. 

Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje jakou část svých závazků je podnik schopen 

splatit okamžitě. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 - 0,5. Vyšší hodnota 

znázorňuje vyšší likviditu, zároveň má však podnik v držení příliš velkou hotovost. V roce 

2011 dosáhl podnik hodnoty 0, neboť nedisponoval krátkodobými závazky. V nadcházejících 

letech by měla být hodnota nad doporučeným intervalem a to ze stejného důvodu – 

indispozice krátkodobých závazků podniku. V roce 2015 by se měla hodnota tohoto ukazatele 

začít přibližovat doporučeným hodnotám. 
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Graf 3.13 Ukazatelé likvidity  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 Rozdílové ukazatelé: 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu představuje nejpoužívanější rozdílový ukazatel. 

Čistý pracovní kapitál přímo souvisí s financováním oběžného majetku a často bývá 

označován jako provozní kapitál. Následující tabulka zaznamenává vybrané hodnoty 

společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o..: 

 

Tab. 3.15 Ukazatel ČPK 

Ukazatel 

      ČPK 
Vzorec 

2011 
VII. - XII. 

2012 2013 2014 2015 

      ČPK OA - KZ 1415 711 395 232 - 94 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Čistý pracovní kapitál dosáhl v roce 2011 hodnoty 1415, což vypovídá o velmi dobré 

schopnosti podniku hradit své závazky. V následujících letech je plánováno postupné 

snižování tohoto ukazatele z důvodu zvyšování krátkodobých závazků podniku. V roce 2015 

by měl podnik dosáhnout dokonce záporné hodnoty. 
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Graf 3.14 Ukazatel ČPK  

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel finančního zdraví podniku Altmanův index (Z-score), jehož cílem je 

rozdělení společností na přeživší a ty, které pravděpodobně zbankrotují. Následující tabulka 

zaznamenává vybrané hodnoty společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o.: 

Tab. 3.16 Altmanův index 

Ukazatel 

 
Váha 

2011 
VII. - XII. 

2012 2013 2014 2015 

X1 0,72 0,06 0,036 0,024 0,015 -0,007 

X2 0,85 0 0 0 0,009 0,184 

X3 3,11 -0,038 0,067 0,133 0,223 0,273 

X4 0,42 -0,06 -0,055 0,021 0,22 0,698 

X5 1 0,274 0,723 0,888 1,038 1,15 

X6 1 0 0 0 0 0 

Z-score 

 

0,174 0,934 1,33 1,84 2,44 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2011 by měla hodnota ukazatele činit 0,174 < 2,9, podniku tedy reálně hrozí 

bankrot, z důvodu převyšování vlastního kapitálu kapitálem cizím (bankovní úvěr). Podnik by 

však měl tuto hrozbu ustát. V roce 2012, je počítáno s růstem tohoto ukazatele. Od roku 2013 

by se podnik měl již nacházet v tzv. šedé zóně, která představuje neutrální zónu, kdy by 

podniku neměl hrozit bankrot. V roce 2015 by se hodnota ukazatele měla začít přibližovat 

vztahu Z > 2,9 a ten by měl i nadále růst, z čehož vyplývá, že podnik by se měl postupem 

času začít přibližovat žádoucím hodnotám a v nejbližší budoucnosti se stát finančně zdravím, 

tedy bez rizika bankrotu. 

Pro podnik Hotel U Lyžařky spol. s r.o. by měl být kritickým rokem rok 2011, ve 

kterém je u většiny ukazatelů podniku počítání se zaostáváním za doporučenými hodnotami. 
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Předpokládané odhadované výsledky, kterých by mělo být dosaženo za rok 2011, jsou z velké 

části ovlivněny dobou trvání tohoto období, které trvá 6 měsíců. Tento kritický rok, pronikání 

na trh, by měl však podnik ustát a do budoucna by měl vykazovat stále se zlepšující hodnoty. 

Prvních pět let hospodaření společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. je do značné míry 

ovlivněno bankovním úvěrem, který po tuto dobu bude společnost splácet. 

Výsledky získané z externí a interní analýzy budou dále použity pro zpracování SWOT 

analýzy. 

3.2.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží k určení silných a slabých stránek podniku a určení příležitostí, 

na které se může podnik zaměřit či k určení hrozeb, které mohou podnik ohrozit. Management 

podniku určil na základě interní analýzy vnitřní funkce podniku, o kterých se domnívá, že je 

nutné mít pod kontrolou a neustále pracovat na jejich zlepšování. Výběr vnějších funkcí bylo 

provedeno také management firmy na základě externí analýzy, kdy byly sepsány možné 

příležitosti, které společnosti nabízí trh a ohrožení, které taktéž mohou ovlivnit firmu. Na 

základě monitoringu a zkoumání vnějšího prostředí je jednotlivým parametrům přidělována 

váha, aby bylo možné včas reagovat na změny v podnikatelském prostředí. 

 

Pro zhodnocení vnitřních a vnějších funkcí bude použita níže uvedená bodová škála: 

Pro silné stránky a příležitosti společnosti:   Pro slabé stránky a hrozby společnosti:  

5 = extrémně silná     - 5 = extrémně slabá 

4 = velmi silná     - 4 = velmi slabá 

3 = středně silná     - 3 = středně slabá 

2 = silná      - 2 = slabá 

1 = docela silná     - 1 = docela slabá 

 

Jednotlivým faktorům a bodům bude následně přidělena váha, rovněž v rozmezí 1 – 5, 

přičemž 1 znamená nejmenší míru vlivu a naopak 5 pak největší míru vlivu daného faktoru na 

společnost Hotel U Lyžařky spol. s r. o. Po ohodnocení jednotlivých faktorů body a váhami 

bude proveden součin těchto dvou hodnot u každého z těchto faktorů, následovaný součtem 

všech součinů, ze kterých bude vypočten průměr pro silné a slabé stránky, příležitosti 

a ohrožení. Souřadnice matice jsou pak získány po odečtení jednotlivých průměrů silných 

a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (S - W; O - T). 
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Vnitřní funkce: 

Silné stránky 

K silným stránkám hotelu patří jeho poloha. Hotel U Lyžařky spol. s r.o. je situován 

nedaleko města Jeseník v úpatí blízkého hřebenu a svým převýšením nad městem naskytuje 

svým návštěvníkům jeden z nejhezčích pohledů na pohoří Jeseníky. Předností polohy hotelu 

je i možnost bezprostředního navázání na turistické trasy a v zimě možnost využití 

nedalekých lyžařských terénů. Hotel svým klientům nabízí celou řadu sportovních 

a rehabilitačních aktivit. Součástí vybavení hotelu je posilovna s tělocvičnou. Hotel taktéž 

nabízí možnost využití perličkových koupelí a sauny.  Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. 

zajišťuje vlastní dopravu pro své klienty prostřednictvím 9-ti místného mikrobu, který 

využívá pro rozvoz hotelových hostů za sportovními, relaxačními či společenskými 

aktivitami. Předností společnosti je, že u svých zaměstnanců klade velký důraz na jejich 

kvalifikovanost, odbornost a zkušenost v oboru. Výhodou společnosti Hotel U Lyžařky spol. 

s r.o. je její schopnost včasné úhrady faktur dodavatelům a v případě potřeby rychlá 

dostupnost finanční podpory od společnosti AEK spol. s r.o. 

Slabé stránky 

Veškeré slabé stránky společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. vycházejí z bankovního 

úvěru ve výši 25 000 tis. Kč, který společnosti poskytla její dceřiná Komerční banka. Z čehož 

i vyplývá, že společnost nevykazuje ve svých počátcích zcela pozitivních hodnot u svých 

finančních ukazatelů. 

Vnější funkce: 

Příležitosti 

Na daném trhu se pro společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. vyskytuje celá řada 

příležitostí. Dle zprávy KPMG se podnikání v cestovním ruchu těší velké podpoře. Turistický 

boom je způsoben růstem životní úrovně obyvatelstva. Navíc oblast Jeseníků disponuje 

kvalitním životním prostředím. Pro společnost je i důležitá stabilita polského zlotého, neboť 

polští turisté představují převážnou klientelu hotelu. Hotel U Lyžařky spol. s r.o. spolupracuje 

se školami, ze kterých pak získává dostatek kvalifikované pracovní síly. Podnik navíc 

disponuje silnou pozicí vůči svým dodavatelům. 

Ohrožení 

Na druhou stranu se na daném trhu pro společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. 

vyskytuje i celá řada ohrožení. Především jde o neustálé změny v daňových sazbách 

(plánované změny DPH), růst inflace a časté vládní a legislativní změny jako např. snižování 

platů ve státní správě. Společnost jako představitel malého a středního podnikání je 
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ovlivňována i celou řadou administrativních nařízení především ve formě náročného 

papírování právě u malých a středních podnikatelů. Ohrožením pro společnost je i nestabilita 

eura způsobena problémy některých států eurozóny. Potenciálním ohrožením se pro 

společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. může stát vstup nových konkurentů na daný trh (Hotel 

Slovan). 

Tab. 3.17 Bodové hodnocení silných stránek podniku 

Faktor 
Body Váha Součin 

Poloha hotelu 

 

5 4 20 

Nabídka sportovních a rehabilitačních aktivit 

 

5 5 25 

Zajištění vlastní dopravy pro klienty 5 3 15 

Kvalifikovanost, odbornost a zkušenost zaměstnanců v oboru 

 

4 5 20 

Schopnost včasné úhrady faktur dodavatelům 

 

5 5 25 

Rychlá dostupnost finanční podpory 5 4 20 

Součet   125 

Průměr   20,83 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tab. 3.18 Bodové hodnocení slabých stránek podniku 

Faktor 
Body Váha Součin 

Společnost nedisponuje až do roku 2014 finančními rezervami 

 

5 5 -25 

Společnost až do roku 2015 splácí bankovní úvěr 
-4 

4 -16 

Společnost nevykazuje ve svých počátcích zcela pozitivní 

hodnoty svých finančních ukazatelů 
 

-4 
3 -12 

Součet 
 

 -53 

Průměr 
 

 -17,67 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

 

W 
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Tab. 3.19 Bodové hodnocení příležitostí podniku 

Faktor 
Body Váha Součin 

Podpora podnikání v cestovním ruchu 4 5 20 

Stabilita polského zlotého 5 5 25 

Dostatek kvalifikované pracovní síly 4 5 20 

Kvalitní životní prostředí 4 3 12 

Silná pozice vůči dodavatelům 4 4 16 

Růst životní úrovně obyvatelstva 4 5 20 

Součet   113 

Průměr   18,83 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tab. 3.20 Bodové hodnocení ohrožení podniku 

Faktor Body Váha Součin 

Neustálé změny v daňových sazbách -5 5 -25 

Růst inflace -4 3 -12 

Administrativa -3 2 -6 

Nestabilita eura -4 5 -20 

Časté vládní a legislativní změny -4 4 -16 

Vstup nových konkurentů -3 3 -9 

Součet   -88 

Průměr   -14,67 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z jednotlivých tabulek lze vyčíst, že u společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. převažují 

silné stránky nad slabými a na daném trhu existují pro společnost ve větší míře příležitosti než 

ohrožení. Daná zjištění jsou pro společnost velmi pozitivní. Vypočítané hodnoty jsou dále 

použity k sestavení matice SWOT analýzy, ze které lze následně vyčíst, jaká strategie by měla 

být pro podnik ideální v rámci podnikových a tržních možností naskytující se a ovlivňující 

Hotel U Lyžařky spol. s r.o. Pro získání směrnic matice SWOT analýzy se vychází 

z následujících vzorců: 

S – W =  20,83 – 16,67 = 3,16                    (3.1)  

O – T = 18,83 – 14,67 = 4,16                    (3.2) 
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Obr. 3.2 Matice SWOT analýzy  

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z matice SWOT analýzy lze vyčíst, že hodnoty dosažené společností Hotel U Lyžařky 

spol. s r. o. zasahují do I. kvadrantu, z čehož pro podnik vyplývá, že má podle dané metody 

k dispozici na výběr ze 4 různých strategií. Jde o strategie koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje 

výrobku a strategii inovace.  

3.2.3 Formulace a výběr strategie 

Před samotnou formulací a výběrem strategie je ještě nutné provést upřesnění poslání 

a strategických cílů podniku Hotel U Lyžařky spol. s r.o. 

Poslání společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. vychází ze snahy společnosti 

poskytovat svým zákazníkům služby ve výši kvalitě než je tomu u konkurence a poskytovat 

zákazníkům tzv. něco navíc. V současnosti jde například o nabídku sportovních 

a rehabilitačních aktivit a úzká spolupráce s místními privatizovanými lázněmi, ve které chce 

podnik i v budoucnosti nadále pokračovat. 

Cílem společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. je vybudování si do 5 let stabilní pozici 

na trhu “ubytovacích služeb včetně hostinských činností“ a postupem času, tedy po zajištění si 

stabilní pozice na trhu, začít rozšiřovat svou nabídku služeb především v podobě rozšíření 

nabízených rehabilitačních procedur či rozšíření nabídky sportovních aktivit. Podnik by dané 

pozice měl dosáhnout za pomoci svých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a poskytováním 

služeb s vysokou kvalitou. Vytyčené cíle by měly být definovány dle požadavků SMART. 
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Prvním hlavním cílem společnosti je vytvoření si stabilní pozice na daném trhu, který se 

zaměřuje na poskytování “ubytovacích služeb včetně hostinských činností (specifický). 

Daného cíle chce podnik dosáhnout v průběhu nadcházejících pěti let (termínovaný), neboť za 

tuto dobu společnost splatí úvěr, který se na společnost váže a tím by mělo být snížena 

možnost bankrotu společnosti. Se stanoveným cílem jsou obeznámeni jak manažeři podniku, 

tak i jeho zaměstnanci, a pro všechny je tento cíl jasný a souhlasí s ním (akceptovatelný). 

Společnost je schopna na daném trhu prokázat kvalitu svých poskytovaných služeb reálný). 

To zda byl cíl naplněn, může společnost zjistit podle zaplněnosti svých ubytovacích kapacit 

(měřitelný). 

Druhý cíl, kterého by společnost chtěla dosáhnout je značně ovlivněn splněním cíle 

prvního. Za předpokladu, že se situace bude vyvíjet podle představ společnosti, mělo by být 

po pěti dále přistoupeno k dalšímu rozvoji podniku v podobě rozšiřování jeho rehabilitačních 

procedur či rozšíření nabídky sportovních aktivit 

S přihlédnutím k poslání a cílům společnosti a na základě výsledků zjištěných 

z provedených analýz budou pro společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. formulovány možné 

strategie. 

Z výsledků zjištěných SWOT analýzou vyplývá, že se společnost Hotel U Lyžařky spol. 

s r.o. v současnosti nachází v I. kvadrantu, který společnosti nabízí k využití hned čtyři 

strategické alternativy a to strategie koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku (služby) 

strategie inovace. Společným rysem těchto strategií je, že by při nich společnost měla využít 

svých silných stránek ve prospěch příležitostí. Dle Lednického a dalších jde o tzv. strategie 

využití (max-max strategie). Z daných variant, které by odpovídaly posláním a cílům Hotelu 

U Lyžařky spol. s r.o. lze vybrat dvě strategické varianty: 

Strategie koncentrace, která se zaměřuje na jednu službu na jednom trhu. Hlavním 

důvodem výběru této strategie je její vhodnost pro menší podniky, které mají snahu stát se 

dokonalými v jedné oblasti. Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. si chce dle své vize 

a poslání stabilizovat pozici na trhu “ubytovacích služeb včetně hostinských činností“.  Proto 

by se měl podnik koncentrovat na poskytování jak svých základních, tak doplňujících služeb 

s vysokou kvalitou, jako jsou rekreační, sportovní a rehabilitační aktivity a strategie rozvoje 

služby, při níž chce podnik prorazit na dosavadním trhu s novou službou. V podstatě jde 

o rozšiřování sortimentu nebo poskytování podpůrných služeb. Výběr této strategie vychází 

z faktu, že společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. poskytuje svým klientům nejen zaběhnuté 

a automaticky brané služby, ale i ne zcela běžné služby, které by poskytovali i další firmy na 

daném trhu jako jsou rekreační, sportovní a rehabilitační aktivity a společnost by tyto aktivity 
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chtěla poskytovat i nadále a ve stále větší míře, například v podobě rozšíření nabízených 

rehabilitačních procedur či rozšíření nabídky sportovních aktivit, aby se i nadále stále více 

odlišovala od své konkurence a posílila tak svou pozici na trhu. 

Z analýzy Porterova modelu konkurenčního prostředí bylo zjištěno, že Hotel U Lyžařky 

spol. s r.o. má dobré postavení na daném trhu, k čemuž přispívá fakt, že se na daném trhu 

nevyskytuje dostatečné množství ubytovacích kapacit, které by navíc ještě poskytovaly 

podobný druh služeb, jako právě Hotel U Lyžařky spol. s r.o. Proto by se měl podnik zaměřit 

na strategii diverzifikace služby. 

 

Pro stanovení alternativní strategie diverzifikace služby je důležité si nejprve odpovědět 

na otázky, které byly uvedeny v teoretické části: 

 Co je oblastí podnikání společnosti? 

Oblastí podnikání je poskytování ubytovacích služeb v ubytovacích zařízeních, včetně 

provozování hostinských činností v těchto zařízeních. 

 Co by jí mělo být? 

I nadále by mělo být hlavní oblastí podnikání poskytování ubytovacích služeb 

v ubytovacích zařízeních, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních. 

 V jakých oblastech podnikání a pozicích bychom v budoucnu chtěli být? 

Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. se snaží o vybudování si stabilní pozice na trhu 

“ubytovacích služeb včetně hostinských činností“. Podnik by dané pozice měl dosáhnout za 

pomoci svých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a poskytováním služeb s vysokou 

kvalitou. 

 Zůstaneme v dosavadní oblasti podnikání s podobnou úrovní úsilí? (stabilita)  

Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. chce i nadále působit v dosavadní oblasti 

a i nadále poskytovat svým klientům služby s vysokou kvalitou za pomoci vysoce 

kvalifikované pracovní síly. 
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 Opustíme některé oblasti podnikání? (omezení)  

Společnost nemá v úmyslu a ani důvod opustit oblast své působnosti, neboť cestovní 

ruch se těší velkému zájmu a o ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, včetně 

provozování hostinských činností v těchto zařízeních je stále velký zájem, který je 

podporován růstem životní úrovně obyvatelstva. 

 Bude společnost expandovat přidáním nových výrobků, trhů nebo funkcí? 

(expanze)  

Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. si chce i nadále udržet a posilovat svou stávající 

pozici na daném trhu, poskytováním svých služeb ve vysoké jakosti. A postupem času začít 

rozšiřovat své služby například v podobě rozšíření nabízených rehabilitačních procedur či 

rozšíření nabídky sportovních aktivit, aby se i nadále stále více odlišovala od své konkurence 

a posílila tak svou pozici na trhu. 

 Nebo budeme výše uvedené možnosti kombinovat? (kombinace)  

Společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. v rámci dosažení svých cílů v současné době 

využije spíše strategii stability, neboť je na trhu novou společností, která si chce zajistit své 

stálé místo na trhu a také svou stálou klientelu. Postupem času, ale není vyloučena ani 

strategie expanze. 

Z jednotlivých odpovědí na strategické otázky je patrné, že by se společnost Hotel 

U Lyžařky spol. s r.o. měla zaměřit na využití strategie stability diverzifikace služby 

a postupem času přejít na strategii expanze diverzifikace služby. 

 

Výběr konečné strategie je složitým rozhodovacím procesem, na kterém by se mělo 

podílet celé vedení společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. Při výběru strategie by nemělo být 

opomenuto, aby vybraná varianta v sobě obsahovala zejména kritérium vhodnosti, 

přijatelnosti a uskutečnitelnosti.  

Z výše uvedených variant se jako nejvíce vhodnou jeví strategie stability diverzifikace 

služby, neboť plně vychází z cílů společnosti a zároveň je přijatelná jak pro vedení, tak i pro 

zaměstnance podniku, a proto bude vedení podniku daná strategie doporučena. V neposlední 

řadě vybraná strategie splňuje podmínku uskutečnitelnosti a to v podobě dostatečných zdrojů 

pro financování strategie či schopnosti podniku podat dostatečný výkon z hlediska 

poskytování svých služeb v odpovídající kvalitě. 
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Závěrečným krokem strategické analýzy je vlastní uvedení vybrané strategie do reality, 

tento krok je zároveň nejsložitější fází strategického řízení a hraje významnou roli pro úspěch 

vybrané strategie. Implementace strategie je hlavním úkolem managementu společnosti. 

Jelikož je společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. menším podnikem měla by být 

implementace strategie provedena na základě spolupráce všech jejich zakládajících členů a to 

nejpozději do 6 měsíců, neboť má podnik pro splnění svých cílů dobrou výchozí pozici, tak 

není potřeba se zavedením strategie otálet. Navíc jsou jednotliví zaměstnanci s požadovanými 

cíli seznámeni a akceptují je. Zodpovědnost však ponese ředitel Hotelu U Lyžařky spol. s r.o. 

 Náklady na implementaci představuji administrativní náklady na vypracování strategického 

plánu, což je v kompetenci managementu společnosti. 

Kontrola toho, zda jsou cíle a zvolená strategie správně plněny by měla být prováděna 

v pravidelných intervalech, nejlépe každých 6 měsíců (rozlišení letní a zimní sezóny), taktéž 

managementem společnosti. 

 

Jednotlivé důležité časové milníky související s formulací a výběrem strategie jsou 

zaznamenány v následující tabulce. 

Tab. 3.21 Časové milníky 

Úkoly 
 

Temíny 

1. Stanovení podnikových cílů dle SMART 1. července 2011 

2. Návrh jednotlivých strategií k 1. lednu 2012 

3. Výběr strategie 1. února 2012 

4. Implementace strategie a realizace stanovených cílů do 31. prosince 2016 

5. Kontrola plnění strategie každého ½ roku dle sezónnosti, 

tedy k 1.5. a k 1.11. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

          Z tabulky lze vyčíst, že jednotlivé cíle společnosti vycházejí z principů SMART 

a společnosti byly jasné hned v úvodu zahájení činnosti společnosti Hotel U Lyžařky spol. 

s r.o. Managementu společnosti byly předloženy návrhy jednotlivých strategií k 1. lednu 2012 

a to z důvodů čekání na výsledky jednotlivých strategických analýz za rok 2011 

a vypracování odhadů pro následující léta. Stanovených cílů chce společnost dosáhnout 

v časovém horizontu 5 let, tedy do roku 2016. Kontrola, jak již bylo zmíněno výše, by měla 

probíhat každých 6 měsíců, s ohledem na sezónost – letní sezóna (květen - říjen) a zimní 

sezóna (listopad - duben). 
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4 Závěr 

V současném turbulentním světě se jeví jako dynamicky se rozvíjející prostředí 

cestovního ruchu a ne jinak tomu je i v lázeňském městě Jeseník. Schopnost podniku 

poskytujícího “ubytovací služby včetně hostinských činností“ se prosadit a udržet na daném 

trhu vyžaduje velmi kvalitní podnikovou strategii, vycházející z jasných vizí, poslání a cílů 

dané společnosti. 

Zpracování diplomové práce přispělo k seznámení se s celou řadou metod potřebných 

pro sestavení a následný výběr vhodné strategie určitého podniku, která je důležitým 

nástrojem podniku sloužícího k rozpoznání příležitostí či hrozeb podniku při stanovování 

podnikatelských cílů. Podniková strategie byla tvořena pro začínající podnik Hotelu 

U Lyžařky spol. s r.o., který se orientuje na poskytování ubytovacích služeb v ubytovacích 

zařízeních a provozování hostinských činností v těchto zařízeních. 

Cílem diplomové práce bylo provést strategickou analýzu společnosti Hotel U Lyžařky 

spol. s r.o. a na základě výsledků zjištěných z této analýzy stanovit pro společnost možnou 

strategii, která by korespondovala s posláním a cíly podniku a zároveň splňovala kritéria 

vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti. Pro přehlednost byla diplomová práce rozdělena 

na dvě hlavní kapitoly: teoreticko – metodologickou část a aplikační část. 

Teoreticko – metodologická část se opírá o fakta odborné literatury a byla rozdělena do 

dvou podkapitol. V první podkapitole byly popsány a vysvětleny základní pojmy a postupy 

související se strategií a strategickým řízením. Druhá podkapitola byla věnována metodám 

a technikám strategické analýzy sloužících k analýzám externího a interního prostředí. Šlo 

především o PESTLE analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil, analýzu zdrojů 

podniku, finanční analýzu a v neposlední řadě pak o SWOT analýzu. Poznatky získané v této 

kapitole následně sloužily jako podklad pro vypracování aplikační části. 

Aplikační část vychází z poznatků získaných v teoreticko – metodologické části a taktéž 

byla rozdělen na dvě podkapitoly. Podkapitola charakteristiky podniku sloužila k podrobnému 

představení profilu společnosti Hotel U Lyžařky spol. s r.o. Podkapitola technicko - 

ekonomické studie se pak již detailně věnovala analýzám externího a interního prostředí 

podniku a poznatky z těchto analýz pak byly použity pro tvorbu SWOT analýzy.  

Výsledky získané ze SWOT analýzy byly pak použity pro určení možné strategie, která 

by byla vhodná pro společnost Hotel U Lyžařky spol. s r.o. 

Z výsledků provedených analýz vykrystalizovaly pro společnost Hotel U Lyžařky spol. 

s r.o. tři možné varianty strategií: strategie koncentrace, strategie rozvoje a strategie stability 
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diverzifikace služby. Z daných variant bude společnosti doporučena strategie stability 

diverzifikace služby, neboť ze všech uvedených možností nejvíce splňuje podmínky, 

vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti. 
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Příloha č. 1. 

Monitoring – mapy 

Obr. č. 1: Poloha Hotelu U Lyžařky spol. s r. o.

 

Zdroj: Portál Mapy. [online]. Dostupné na www: < www.mapy.cz > 

V blízkém okolí Hotelu U Lyžařky spol. s r.o. se nenachází žádný hotel, který by 

nabízel podobný rozsah služeb. Hotel svou polohou nabízí bezprostřední možnost navázat na 

turistické trasy v oblasti Jeseníků a v zimě možnost využívat nedaleké lyžařské terény a stopy. 

 

http://www.mapy.cz/


 

Příloha č. 2 

Základní struktura rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

 pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 

 stálá aktiva 

 nehmotný finanční majetek 

 hmotný finanční majetek 

 dlouhodobý finanční majetek 

 vlastní kapitál 

 základní kapitál 

 kapitálové fondy 

 hospodářský výsledek 

minulých let 

 hospodářský výsledek 

z běžného období 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

 zásoby 

 dlouhodobé pohledávky 

 krátkodobé pohledávky 

 krátkodobý finanční majetek 

 rezervy 

 dlouhodobé závazky 

 krátkodobé závazky 

 bankovní úvěry a výpomoci 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

 dohadné účty aktivní  dohadné účty pasivní 

Zdroj: KOVANICOVÁ Dana a Pavel KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví. Díl I, Jak porozumět účetním výkazům. Praha: 

Polygon, 1998. ISBN 80-85967-73-1. 

 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000BFDD86E&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Poklady+skryt%C3%A9+v+%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%2E%5C%5C%5C+D%C3%ADl+II%2C%5C%5C%5C+Finan%C4%8Dn%C3%AD+anal%C3%BDza+%C3%BA%C4%8Detn%C3%ADch+v%C3%BDkaz%C5%AF+%5C%5C%5C++%5BKovanicov%C3%A1%2C+1%2E+vyd%2E%2C+1995%5D
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Příloha č. 3 

Rozvaha aktiv a pasiv 2011 – 2015 (v tis. Kč). 

AKTIVA 2011 2012 2013 2014 2015 

AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 23 512 19 720 16 763 15 207 13 732 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. Dlouhodobý majetek  (1+2+3)  22 097 18 646 15 952 14 012 12 739 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek           

2. Dlouhodobý hmotný majetek 22 097 18 646 15 952 14 012 12 739 

z toho: 

2.1. Pozemky 
500 500 500 500 500 

2.2.Stavby 14 851 14 170 13 508 12 864 12 239 

2.3.Samost. mov. věci a soubory mov. věcí 6 746 3 976 1 944 648 0 

2.4.Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

2.5. Nedokonč. dlouhod. hmotný maj.           

2.6. Poskyt. zálohy na dlouhod. hmotný maj.           

3. Dlouhodobý finanční majetek            

C. Oběžná aktiva  (1+2+3+4) 1 415 1 074 811 1 195 993 

1. Zásoby  300 300 300 300 300 

z toho: 

1.1. Materiál a nakoupené zboží 
300 300 300 300 300 

1.2. Nedokončená výroba a polotovary           

1.3. Výrobky           

2. Dlouhodobé pohledávky            

3. Krátkodobé pohledávky            

4. Krátkodobý finanční majetek  1 115 774 511 895 693 

z toho: 4.1. Peníze a účty v bankách 1 115 774 511 895 693 

D. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

z toho: 

D.1. Náklady příštích období 
          

D.2. Příjmy příštích období           

Zdroj: ADAMÍKOVÁ, E. BP – Podnikatelský záměr. Ostrava, 2010. 

Aktiva se uvádí v netto stavu. 

řádek B2. – DDHM, pořízení dle investičních plánů. 

řádek C1. – vstupní zásoba pořízena z úvěrových zdrojů, v dalších letech 

udržována minimální zásoba surovin postačující k zabezpečení provozu cca na 10 dnů. 

Veškeré dodávky je možno obdržet kdykoli na telefonickou objednávku, není účelem 

umrtvovat peníze ve vysokém objemu zásob. 
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PASIVA 2011 2012 2013 2014 2015 

PASIVA CELKEM (A+B+C) 23 512 19 720 16 763 15 207 13 732 

A. Vlastní kapitál (1+2+3+4+5) -1 488 -1 143 347 2 744 5 645 

1. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

2. Kapitálové fondy            

3. Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku 0 0 0 10 20 

z toho: 3.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond       10 20 

4. Výsledek hospodaření minulých let 0 -1 688 -1 343 137 2 524 

4.1. Nerozdělený zisk minulých let 
   

137 2 524 

4.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 
 

-1 688 -1 343 
  

5. Výsledek hosp. běžného účetního období (+/-) -1 688 345 1 490 2 397 2 901 

B. Cizí zdroje  25 000 20 863 16 416 12 463 8 087 

1. Rezervy 
     

2. Dlouhodobé závazky 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

z toho: 2.1. Závazky z obchodních vztahů 
     

2.2. Závazky ke společníkům, členům  
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

družstva a k účastníkům sdružení 

3. Krátkodobé závazky 0 363 416 963 1 087 

z toho: 3.1. Závazky z obchodních vztahů 
     

3.2. Závazky k zaměstnancům 
 

271 285 299 299 

3.3 Záv. ze soc. zabezp. a zdrav. pojištění 
 

92 97 102 107 

3.4. Stát - daňové závazky a dotace 
  

34 562 681 

4. Bankovní úvěry a výpomoci 18 000 13 500 9 000 4 500 0 

z toho: 4.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 18 000 13 500 9 000 4 500 0 

4.2. Krátkodobé bankovní úvěry 
     

C. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

z toho: C.1. Výdaje příštích období 
     

C.2. Výnosy příštích období 
     

Zdroj: ADAMÍKOVÁ, E. BP – Podnikatelský záměr. Ostrava, 2010. 

řádek B2. – dlouhodobé závazky ke společníkům pramení z již vyložených 

a proinvestovaných prostředků – stavby 1.500,- tis. Kč (vodovod, el. přípojka), hrubá stavba 

5.000,- tis. Kč (v počáteční rozvaze = nedokončená investice), pozemek 500,- ti. Kč. 

Jedná se o závazek, který nebude splácen minimálně po dobu úvěrového vztahu 

s bankou, poté bude valnou hromadou rozhodnuto, zda budou tyto prostředky postupně 

umořovány ze zisku v dalších letech, či zda budou převedeny ve prospěch zvýšení základního 

jmění společnosti. Přestože se jedná o dlouhodobé závazky, v našem případě mají charakter 

vlastních zdrojů. 



 

Příloha č. 4 

Struktura cash flow 

Zdroj: KOVANICOVÁ Dana a Pavel KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví. Díl I, Jak porozumět účetním výkazům. Praha: 

Polygon, 1998. ISBN 80-85967-73-1. 

 

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 

1. Výsledek hospodaření účetního období (+,-) 

2. Účetní odpisy hmotného majetku (+) 

3. Změna stavu opravných položek, rezerv (+,-) 

4. Změna stavu časového rozlišení a dohad. účtů (+,-) 

5. Změna stavu zásob (+,-) 

6. Změna stavu pohledávek (+,-) 

7. Změna stavu krátkodobých závazků (bez krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí) (+,-) 

8. Zvýšení krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí (-) 

9. Snížení krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí (-) 

10. Změna stavu krátkodobých finančního majetku (+,-) 

A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti (1–10) 

11. Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (-) 

12. Nabytí finančních investic (-) 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (+) 

14. Výnosy z prodeje finančních investic (+) 

B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti (11–14) 

15. Změna stavu dlouhodobých závazků (bez středních a dlouhodobých úvěrů) (+,-) 

16. Zvýšení střednědobých a dlouhodobých úvěrů (+) 

17. Snížení střednědobých a dlouhodobých úvěrů (-) 

18. Změna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací (+,-) 

C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti (15–18) 

D. Čistý peněžní tok (A+B+C) 

E. Hotovost na konci roku (P+D) 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000BFDD86E&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Poklady+skryt%C3%A9+v+%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%2E%5C%5C%5C+D%C3%ADl+II%2C%5C%5C%5C+Finan%C4%8Dn%C3%AD+anal%C3%BDza+%C3%BA%C4%8Detn%C3%ADch+v%C3%BDkaz%C5%AF+%5C%5C%5C++%5BKovanicov%C3%A1%2C+1%2E+vyd%2E%2C+1995%5D


 

Příloha č. 5 

Strategické alternativy 

Strategie Charakteristika 

Progresivní integrace 

Forward Intergration 

Získávání většího podílu na řízení 

maloobchodníků a distributorů vlastních 

výrobků nebo jejich skupování 

Zpětná integrace 

Backward Intergration 

Získávání větších podílů na řízení firemních 

dodavatelů nebo jejich skupování 

Horizontální integrace 

Horizontal Intergration 

Získávání podílu na řízení firem konkurentů, 

spojování se s nimi nebo jejich skupování 

Proniknutí na trh 

Market Penetration 

Zvýšení podílu současných výrobků firmy na 

jejich současných trzích pomocí zvýšeného 

marketingového úsilí 

Rozvoj trhu 

Market Development 

Představování současných výrobků na 

geograficky nových trzích 

Vývoj výrobku 

Product Development 

Snaha zvýšit prodej zlepšením nebo 

modifikací současných výrobků či služeb 

Soustředná diverzifikace 

Concentric Diversification 

Přidávání nových výrobků a služeb, které se 

vztahují k dosavadní hlavní činnosti podniku 

Smíšená diverzifikace 

Conglomerate Diversification 

Přidávání nových výrobků a služeb, které se 

nevztahují k dosavadní hlavní činnosti 

podniku 

Horizontální diverzifikace 

Horizontal Diversification 

Přidání nových výrobků a služeb, které se k 

dosavadní činnosti podniku nevztahují, jsou 

ale zamýšleny pro prodej současným 

zákazníkům této firmy 

Společné podnikání 

Joint venture 

Dvě nebo více firem vytvoří právní celek, 

firmu, pro účely vzájemné spolupráce. 

Snižování výdajů 

Retrenchment 

Přehodnocování nákladů a redukce majetku 

za účelem zrušení výroby u produktů 

s klesajícím prodejem 

Zbavování se majetku 

Retrenchment 

Prodej divize nebo určité části organizace 

Likvidace 

Liquidation 

Prodej veškerého majetku podniku za jeho 

skutečnou cenu 
Zdroj: GRUBLOVÁ Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-86122-75-1. 

 



 

 

Příloha č. 6 

Organizační struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 



 

Příloha č. 7 

Přehled právní legislativy 

Přehled právní legislativy v oblasti podnikání:
 

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; 

- Zákon č. 40/1946 Sb., občanský zákoník; 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník;  

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;  

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

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 
Zdroj: BUSINESS CENTER.  BUSINESS CENTER: Průměrná mzda v ČR ze dne 5. září 2011 [online]. BUSINESS 

INFO [5. 9. 2011]. Dostupné z: http://www.business.centre.cz/PoDNIKaNi 

 

Přehled právní legislativy v oblasti hotelnictví: 

- Zákon č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon (povinnosti provozovatelů ubytovacích zařízení); 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (stanoví technické požadavky na 

stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, stanovení kategorií a tříd ubytovacích 

zařízení); 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území (základní pojmy); 

- Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby (řeší podmínky uvádění 

pokrmů do oběhu, podmínky značení pokrmů, základní podmínky pro přípravu a podávání pokrmů 

v rámci zdravotních a sociálních služeb, způsob stanovení kritických bodů a jejich evidence, postup 

při odběru a uchovávání vzorků vyrobených pokrmů a zásady osobní a provozní hygieny pro výkon 

činností epidemiologicky závažných, dále minimální hygienické požadavky a zásady pro provozování 

stravovacích služeb, minimální požadavky na provozovny stravovacích služeb). 

Zdroj: KPMG.  KPMG: Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti hotelnictví ze dne 1. června 2010 [online].  KPM  

[1. 6. 2010]. Dostupné z: http://www.kpmg.com/cz/cs/stranky/default.aspx 
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