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1 Úvod  

 

Cílem této diplomové práce je vypracovat krizový profil a poskytnout návrh 

preventivních opatření k zamezení vzniku krize v konkrétní organizaci působící 

v Moravskoslezském kraji, kterou přestavuje organizace ALVIT- inovace a vzdělávání, s. r. o.   

Byla vybraná malá organizace poskytující další vzdělávání, neboť právě vzdělávání je 

klíčové v období vleknoucí se ekonomické krize pro další konkurenceschopný růst obyvatel 

České republiky. V současné době si stále více lidí uvědomuje důleţitost vzdělávání se, neboť 

s rostoucí křivkou nezaměstnanosti roste počet osob, které nemohou nalézt uplatnění právě ve 

svém oboru, a proto vzniká na trhu právě poptávka po dalším vzdělávání, která prochází 

systémovou změnou a je pod neustálými inovačními tlaky.  Další vzdělávání je podporováno i 

Evropskou unií. V ČR oficiálně působí cca 24 500 vzdělávacích organizací a stejně jak 

organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. realizují téměř všechny své aktivity 

především díky poskytnutým finančním prostředkům získaných v podobě dotací z Evropské 

unie a státní rozpočtu ČR. Tyto dotační mechanismy EU prokazatelně utlumily dříve funkční 

trhu vzdělávání. Je nutné vytvářet dlouhodobé i krátkodobé strategie v přímé návaznosti na 

politiky EU ve vzájemné synergii na národní cíle a regionální výzvy. 

Diplomová práce bude rozpracována do tří stěţejních částí. Zprvu budou specifikovány 

pojmy týkající se malých a středních organizací. Bude přiblíţen a dále detailněji rozpracování 

pojem riziko. Představíme si klasifikaci rizika, analýzu rizik, metody analýzy rizik a moţnosti 

jak riziko sniţovat. V této části budou analyzovány materiály, na základě jejich syntézy 

budou provedeny závěry vztahující se k oblasti krizí a rizik a jejich řízení. Poté budou 

aplikované teoretické znalosti v konkrétní organizaci.  

Ve druhé části bude konkrétně představena organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. 

r. o., dále její hlavní činnosti, finanční situace a realizované projekty. V této části bude 

vypracován krizový profil organizace, kde budou aplikovány osvojené znalosti a metody 

získané během studia na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava. Krizový profil budou tvořit 

metody PEST, Porterům model konkurenčních sil, SWOT analýza a finanční analýza. 

V třetí části budou představeny návrhy preventivních opatření na zmírnění zjištěných 

rizik a návrhy na zamezení či úplnou eliminaci vzniku krize v organizaci. 
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2 Teoretická východiska problematiky analýzy rizik a 

krizového managementu 

 

V diplomové práci se budeme zabývat malou organizací, a proto si sic jen okrajově přiblíţíme, 

co si pod malou či střední organizací představit. Především se zaměříme na popis situace, kdy je 

organizace povaţována za mikro, malou či střední. Podstatná část této kapitoly bude věnována 

problematice analýzy rizika a krizovému managementu.  

2.1 Malá a střední organizace 

Malé a střední organizace jsou neoddělitelnou součástí ekonomiky. Obvykle jsou povaţovány 

za významný faktor ekonomického růstu. Tyto podniky představují 99,85 % z celkového počtu 

firem. Na tvorbě hrubého domácího produktu se podílí více neţ 37 %, na výkonech a přidané 

hodnotě více neţ z 50 %, zaměstnávají 60% všech zaměstnanců.
 1

 

Mikro, malé a střední organizace nehrají pouze ústřední roli v  České republice ale i v celé 

Evropské unii, kde jsou mimo jiné především zdrojem podnikatelských dovedností, inovací a 

zaměstnanosti. V celé Evropské unii tj. 25 zemí tak představují: 

 23 milionů malých a středních organizací,  

 75 milionů pracovních příleţitostí,  

 99 % všech organizací.
 2

 

2.1.1 Pojení malých a středních organizací 

Při posouzení velikosti organizace vycházíme ze 3 základních kritérií, kterými jsou: 

1) Počet zaměstnanců - podnikatele odpovídá počtu ročních pracovních jednotek, tj. 

počtu osob, které podnikatel zaměstnával na plný úvazek během celého posuzovaného 

účetního, resp. zdaňovacího období. 

 

                                                 
1 VEBER Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2 vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2008, 320 s. ISBN 

978-80-247-2409-6 

 
2 EUROPA: Definice SME [15.2. 2013]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf 
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2) Údaje o obratu – údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období 

bezprostředně předcházejícímu období, ve kterém je podána ţádost pro zařazení do 

MSP. Jsou vypočteny za období jednoho kalendářního roku. 

3) Velikost ročního obratu a bilanční suma ročních aktiv -  jejich korunový ekvivalent 

se stanoví vynásobením kursem, který vyhlásí Evropská centrální banka pro poměr 

mezi Euro a Kč k 31. 12. 

 

Charakteristika mikro organizace 

 zaměstnává méně neţ 10 zaměstnanců,  

 aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.   

Charakteristika malé organizace 

 zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců, 

 jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.  

Charakteristika střední organizace 

 zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců, 

 jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má 

obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 
3
 

 

Charakteristické údaje mikro, malých a středních organizací jsou přehledně zachyceny 

v tabulce č. 2.1. 

 

Tab. č. 2.1.: Rozdělení malých a středních podniků v ČR 

 
Počet zaměstnanců 

Výše obratu 

(v mil. EUR) 

Aktiva celkem 

(v mil. EUR) 

Mikro org. < 10 < 2 < 2 

Malá org. < 50 < 10 < 10 

Střední org. < 250 < 50 < 43 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

                                                 
3 CZECH INVEST: Definice MSP [15.2. 2013] Dostupné z: http://www.czechinvest.org/data/files/05-01-m-definice-msp-

296-cz.pdf 
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2.2 Rizika malého a středního podnikání 

Organizace ohroţuje velké mnoţství faktorů, které vyplývají z aktivit organizace směrem 

k jeho okolí, ze změn, které má na svědomí okolí a které se přímo nebo zprostředkovaně 

dotýkají organizace. Pro kaţdé riziko je charakteristické spojení s nejistotou, tedy s tím co by 

se mohlo v budoucnu stát. Dále také musíme brát ohled na cíle podniku, tj. na to čeho musí 

být v organizaci dosaţeno. Riziko se vztahuje především k rozhodování, které popisuje P. 

Drucker: „Rozhodnutí, které nezahrnuje riziko, pravděpodobně není rozhodnutím“.  

 

Z pohledu organizace je riziko chápáno jako: 

- moţnost/pravděpodobnost vzniku finanční ztráty; 

- moţnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosaţení cílů; 

- nebezpečí výskytu odchylek od stanovených cílů. 

 

Organizace můţe míru rizika jen omezeně ovlivnit, má však moţnosti působení některých 

rizikových faktorů předvídat a do určité výše se pojistit. Při vzniku globální 

makroekonomické krize se stává organizace pasivní obětí, protoţe dnes musí organizace 

zohledňovat celý hospodářský vyspělý svět.  

Management organizace musí znát a umět pracovat s riziky.  Musí umět předpokládat 

rizikové faktory a co nejvíce identifikovat, stanovovat jejich významnosti a případně i 

intuitivně odhadovat pravděpodobnosti jejich vzniku, dalšího vývoje a působení. Hlavním 

problémem je tedy správná identifikace rizika, neboť se odráţí v rozhodnutí, které by mělo 

vést ke sníţení rizika na únosnou míru. Riziko nelze nikdy zcela eliminovat, protoţe 

rozhodnutí směrem k podnikovému okolí nejsou nikdy povaţovány za zcela správné a jisté. 

Okolí reaguje odlišně neţ by si manaţeři a vlastníci organizace přáli. 
4
 

2.3 Risk management 

V reálném firemním prostředí nemůţeme počítat, ţe se riziku zcela vyhneme a proto je 

lepší riziko akceptovat a naučit se jej řídit. V mnoha organizacích i v současné době 

                                                 
4 ZUZÁK Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN: 

978-80-247-3156-8 
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management přehlíţí riziko, nebo se jím zabývá, aţ kdyţ dojde ke vzniku škody nebo 

neţádoucího stavu.  

Řízení organizace a procesů v něm probíhajících musí mít manaţeři neustále na paměti a 

podle toho by také měli jednat. Neustále předcházení rizik by mělo být prioritou pro kaţdou 

organizaci. 

2.3.1 Desatero managementu rizik 

1. Kaţdý proces je ohroţován riziky a je zdrojem rizik. Procesní změny jsou zdrojem 

vzniku rizik. Probíhají ţivelně a bývají spojeny s nárůstem konfliktů, zhoršením 

komunikace, sníţením motivace, opomíjí se potřeba včas formovat potřebné postoje, 

kompetence, myšlení zaměstnanců atd.  

2. Zavedení systému managementu rizik, aby nedocházelo ke zbytečným škodám 

(finančním, materiálním, lidským, zákaznickým). Rizika musí být průběţně 

identifikována, a to nikoliv náhodně nebo reaktivně, ale celostně, proaktivně a 

systematicky (vč. jejich vzájemných vazeb a interakcí).  

3. Management rizik zahrnuje všechny oblasti managementu (procesní, organizační, 

strategický, marketingový, obchodní, finanční,…) 

4. Riziko jako příleţitost. Pro management, který je riziku věnuje dostatečnou 

pozornost, má výhodu ostatními společnostmi. Hrozba z rizik, která jsou přehlíţená, 

se s časem zvyšuje. 

5. Lidský faktor jako zdroj rizika. Management rizik se zabývá především vedením 

lidí, motivací, komunikací, delegováním odpovědností, podnikovou kulturou, 

rozvojem zkušeností, znalostí a dovedností. 

6. Věnování pozornosti procesům vytvářejícím předpoklady, podmínky a zdroje pro 

procesy „hlavní“ či „realizační“. 

7. Prevence a příprava na zvládnutí nepříznivých událostí musí být součásti 

managementu rizik. 

8. Vychází z jasně stanovených rolí, odpovědnosti, pravomocí útvarů a osob, principů 

a účinných postupů. 
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9. Pouţívání metod pro komplexní odhalování a hodnocení rizik. Hlavním cílem 

analýz rizik je odhalování kauzality a skrytých kořenových příčin.  

10. Management rizik je průběţně monitorován, hodnocen, dokumentován a 

vylepšován.
 5
 

2.4 Klasifikace rizik 

Úpadek podnikání můţe být způsoben z mnoha příčin. Řada rizik patří mezi tzv. rizika 

neovlivnitelná (např. hospodářská, fiskální opatření státu, aj.) a rizika ovlivnitelná tj. rizika, 

které můţe manaţer eliminovat či se jim vyhnout. Zdroje příčin mohou být dále klasifikovány 

jako vnitřní a vnější; ovlivnitelné a neovlivnitelné; finanční a nefinanční; dynamické a 

statické; čisté a spekulativní. 

2.4.1 Vnitřní a vnější riziko 

Vnitřní rizika jsou rizika, která se vztahují k faktorům uvnitř organizace. Jedná se např. 

výzkumně-vývojová rizika, rizika selhání pracovníků. Pro vnitřní riziko je typická vyšší míra 

ovlivnitelnosti. 

Vnější rizika se vztahují k podnikatelskému okolí, ve kterém organizace podniká. Jejich 

zdrojem jsou faktory, které se dělí následovně: 

 makroekonomické – ekologické, ekonomické, sociální makrookolí 

 mikroekonomické – konkurence, dodavatelé, odběratelé
6
 

2.4.2 Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

       Souvisí s moţností manaţera či organizace působit na příčiny jejich vzniku. Ovlivnitelné 

riziko je riziko, které sniţuje pravděpodobnost vzniku či rozsahu moţných nepříznivých 

situací. Typickým příkladem je zvýšení kvalifikace zaměstnanců výzkumu a vývoje.  

 

                                                 
5 Management rizik: MANAGEMET RIZIK [25.2.2013]. Dostupné z: http://www.management-

rizik.cz/management_rizik.html 

 
6 HNILICA Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování.Grada 

Publishing, 2009. 264 s. ISBN: 978-80-247-2560-4 
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U neovlivnitelného rizika není moţnost působit na jeho příčiny (např. povodeň, 

nepříznivá změna měnového kurzu), ale můţe přijmout opatření sniţující nepříznivé následky 

těchto rizik např. formou pojištění.
7
 

2.4.3 Finanční a nefinanční riziko  

Finanční riziko zahrnuje vztah mezi subjektem a kapitálem či očekáváním příjmu, který 

můţe být ztracen či zhoršen. Finanční riziko bývá ovlivňováno následujícími faktory: 

1. subjektem, který je vystaven moţnosti ztráty, 

2. aktivy či příjmem, jejichţ sníţení hodnoty, zničení nebo změna vlastnictví jsou 

příčinou finanční ztráty, 

3. hrozbou, která můţe zavinit ztrátu.  

První příčina ovlivňuje společnosti výskytem nepředvídatelné události (např. poţár, 

záplavy). Druhá a třetí příčina se vztahuje k hodnotným předmětům a k nebezpečím, které 

můţe zavinit jejich ztrátu. Jednotlivec, který nevlastní nic hodnotného, není vystaven 

finančnímu riziku. Bezpečí vzniku platební neschopnosti je v současnosti jedním 

z nejrizikovějších faktorů obchodního styku.
 8

 

2.4.4 Dynamické a statické riziko 

     Dynamické riziko má příčinu ve změnách v okolí organizace a v organizaci samotné. Je 

ovlivňováno jak vnitřními faktory, tak i vnějšími faktory. Mezi vnější faktory řadíme ty 

faktory, které organizace nemůţe většinou nikterak významně ovlivnit.  Organizace se mohou 

přizpůsobit a obrátit tak tyto situace ve prospěch organizace. Mezi vnější faktory patří např. 

politika, ekonomika, průmysl, spotřebitelé. Dynamické riziko nejde předvídat a nevyskytuje 

se pravidelně.  

      Statické riziko zahrnuje takové ztráty, jejichţ příčinou jsou změny, které nevycházejí 

z ekonomiky daného státu. Jedná se například o ţivelné pohromy, nepoctivé chování. Statické 

riziko je předvídatelné a má tedy jistý stupeň pravidelnosti.  Proti statickému riziku je moţné 

                                                 
7 HNILICA Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování.Grada 

Publishing, 2009. 264 s. ISBN: 978-80-247-2560-4 

 

8 SMEJKAL Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, 2006. 2. vydání. 300 

s. ISBN: 80-247-1667-4   
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a snadnější se pojistit. Tyto rizika na rozdíl od dynamických rizik nepředstavují pro 

společnost ţádný přínos.  

 

2.4.5 Čisté a spekulativní riziko 

      Čisté riziko je takové riziko, které znamená pouze moţnost ztráty pro organizaci. O 

čistém riziku hovoříme například tehdy, je-li moţnost ztráty vlastnictví majetku. V českém 

podnikatelském prostředí se vyskytují rizika, která vznikají na základě selhání druhých osob.  

      Spekulativní riziko popisuje situaci, kdy existuje moţnost ztráty nebo zisku. Typickým 

příkladem je podnikání, kde společně s nadějí na úspěch existuje reálné nebezpečí neúspěchu 

nebo hazardní hra, kde je riziko spojeno s nadějí na zisk. Dalším příkladem je manaţerské 

rozhodnutí o tom co a jak se bude vyrábět, jak se bude financovat výroba a kde a jak se bude 

obchodovat. Vloţená investice můţe být ztracena, pokud trh nepřijme výrobek/sluţbu 

k pokrytí nákladů. 
9
 

2.4.6 Podnikové a podnikatelské riziko 

      Podnikové riziko téţ označováno zkratkou ERM (Enterprise Risk Management tj. 

management rizik podniku), který pokrývá všechna rizika, která vzniknou v organizaci. 
10

 

      Podnikatelské riziko chápeme jako moţnost, ţe skutečné dosaţené výsledky 

podnikatelské činnosti se budou odchylovat od výsledků předpokládaných. Tyto odchylky 

mohou být ţádoucí (směrem k vyššímu zisku); neţádoucí (směrem ke ztrátě); odlišné 

velikosti a to od odchylek malých, kdy se výsledky blíţí výsledkům předpokládaným, aţ 

k odchylkám velkého rozsahu (např. výrazný podnikatelský úspěch, finanční obtíţe)
 11 

2.5 Analýza rizik 

Analýza rizik by měla přinést odpověď na otázku, působení jakých hrozeb je společnost 

vystavena, jak moc jsou její aktiva vůči těmto hrozbám zranitelná, jak vysoká je 

                                                 
9 SMEJKAL Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, 2006. 2. vydání. 300 s. 

ISBN: 80-247-1667-4   
10 KORECKÝ Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů. Grada Publishing, 2011. 584 s. ISBN: 978-80-

247-3221-3 
11 KORECKÝ Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů. Grada Publishing, 2011. 584 s. ISBN: 978-80-

247-3221-3 
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pravděpodobnost, ţe hrozba zneuţije určitou zranitelnost a jaký dopad by to na organizaci 

mohlo mít.
 12

 Proces analýzy rizik graficky zachycuje obr. č. 2.1. 

Náplň analýzy rizika můţeme rozdělit do následujících základních fází: 

1. Určení kritických faktorů rizik – výběr rozhodujících faktorů, které výrazně působí 

na očekávanou efektivnost organizace. Změnami rozumíme změnu ceny, vstupů, 

výstupu, výrobní kapacity zařízení apod.  

2. Stanovení významnosti faktorů rizik – kritické faktory vybíráme pomocí analýzy 

citlivosti nebo expertním hodnocením. Platí, ţe čím větší je citlivost na příslušný 

faktor, tím větší pozornost je třeba danému faktoru věnovat. 

3. Stanovení bodu zvratu – vymezení kritického objemu produkce, které závisí na 

velikosti nákladů nebo prodejní ceny. Kritický objem je závislý na:  

 podílu fixních nákladů na celkových nákladech (čím je podíl vyšší, tím je 

také vyšší kritický bod), 

 rozdílů prodejní ceny a variabilních nákladů na jednotku produkce (čím 

vyšší rozdíl, tím niţší kritický bod). 

4. Kvantifikace rizik a jeho důsledků na ekonomická kritéria – riziko můţeme 

stanovit číselně, kdy východiskem je určení rozdělení pravděpodobnosti jednoho ze 

základních ekonomických kritérií.  Riziko je moţné stanovit buď přímo, toto je však 

náročnější a předpokládá vyuţití některých z nástrojů rizikového rozhodování (např. 

pravděpodobnostní stromy, počítačové simulace), nebo nepřímo a to pomocí určitých 

charakteristik, které spolu poskytují informace o větší či menší míře rizika. Nepřímé 

rozhodování je jednodušší, opírá se o stanovení operačního prostoru, resp. pouţíváme 

zde „varovné scénáře“ (např. stanovení efektivnosti při značně nepříznivých 

podmínkách – nejhorší varianta cen, odbytu atd.) 

5. Příprava a realizace postupů sníţení rizik – vyuţití postupů pro odstranění příčin 

rizika, resp. postupů ke sníţení nepříznivých důsledků rizika. 

                                                 
12 CLEVER AND SMART: Analýza rizik [25.2. 2013]. Dostupné z: http://www.clverandsmart.cz/analyza-rizik-jemny-uvod-

do-analyzy-rizik/ 
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6. Příprava nápravných opatření pro budoucnost – tvorba plánů korekčních opatření 

rizikových situací: plány se vypracovávají pro zásadní situace, které jsou v úzkém 

vztahu k významným faktorům rizika projektu.
 13

 

Obr. č. 2. 1.: Analýza rizik 

 

Zdroj: http://www.cleverandsmart.cz/analyza-rizik-jemny-uvod-do-analyzy-rizik/ 

2.6 Metody analýzy rizik 

Existují dva základní přístupy k řešení: kvantitativní a kvalitativní metody vyjádření 

veličin analýzy rizik v analýze rizik. V analýze rizik se pouţívá buď jeden, nebo kombinace 

těchto přístupů. 

Kvalitativní metody 

     Vyznačují se tím, ţe rizika jsou vyjádřena bodově, pravděpodobností nebo slovně.  Úroveň 

je určována kvalifikovaným odhadem. Tyto metody jsou jednodušší a rychlejší, ale také více 

subjektivní. Chybí zde jednoznačné finanční vyjádření a tím se kontrola efektivnosti nákladů 

znesnadňuje. 

Kvantitativní metody 

     Vycházejí z matematického výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. 

Riziko je zde vyjádřeno roční předpokládanou ztrátou v peněţní jednotce.  Jedná se o metodu, 

která je přesnější; více náročná na čas a vypracování.  

                                                 
13 POLÁCH Jiří a DRÁBEK Josef a MERKOVÁ Martina a POLÁCH Jiří jr. Reálné a finanční investice. C.H.Beck, 2012. 

264 s. ISBN: 978-80-7400-436-0 
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     Pokud se jedná o neformální přístup k analýze rizik, tak zde převaţuje metoda účelových 

inverview (neboli metoda Delphi). Pokud se jedná o provádění kvalitativní analýzy rizik tak 

zde pouţíváme speciální nástroje. Zde řadíme programy s databází informací, ve kterých je 

metodika a postu provádění analýzy rizik jiţ zapracován. V současnosti je těchto speciálních 

nástrojů celá řada. 

2.7 Strategie analýzy rizik 

      Metodika analýzy rizik vychází ze 4 hlavních přístupů: základní, neformální, 

kombinovaný přístup, podrobná analýza rizik. Analýza rizik se uskutečňuje ve 2 základních 

krocích: 

1. Orientační – slouţí pro následné rozhodování o volbě metody pro vlastní analýzu 

rizik. Tato analýza slouţí k posouzení, který z objektů je klíčový pro 

činnost subjektu a který je vystaven značným rizikům. 

2. Detailní – je provedena některá z metod, obě metody nebo kombinace metod. 

Kombinace metod je nejvhodnější ale také nejnákladnější a časově 

nejnáročnější. 

Pro správné vymezení přístupu k investici, je třeba zohlednit tyto skutečnosti: 

1. jakých cílů má být pouţitím analýzy rizik dosaţeno, 

2. k jakým účelům bude investice slouţit, 

3. jaká je hodnota aktiv spojených s investicí, 

4. zda jsou funkce, které investice poskytuje kritické, a pro koho, 

5. jaká je úroveň finančních prostředků do investice a jaká je výše nákladů na obnovení 

jeho funkčnosti. 

Jestliţe jsou cíle subjektu vysoké, náklady na obnovení jeho funkčnosti vysoké, jestliţe 

objekt obsahuje cenná aktiva, případně jestli je funkčnost objektu pro určitý subjekt kritická, 

pak je podrobná analýza rizik nezbytná.
 14

 

                                                 
14 SMEJKAL Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, 2006. 2. vyd., 300 s. 

ISBN: 80-247-1667-4 
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2.8 Sniţování rizika 

Protoţe podnikatelské riziko dopadá převáţně na organizaci a organizace se před 

působením rizikových faktorů musí chránit, a proto musí mít vytvořenou rizikovou politiku. 

Riziková politika je charakteristická: 

a. identifikace rizika (druhy, příčiny vzniku), 

b. měření stupně rizika, 

c. kvantifikace vlivu rizika na podnikatelskou činnost, 

d. ochrana proti riziku 

a) ofenzivní přístup – působení na vlastní příčiny vzniku rizika tak, aby se sníţila 

pravděpodobnost vzniku rizikových situací s nepříznivými důsledky, aby se 

sníţila velikost nepříznivých efektů 

b) defenzivní přístup – činnosti, které dopomáhají ke sníţení nepříznivých účinků 

rizika na určitou, ekonomicky přijatelnou úroveň (např. pojištění, 

diverzifikace) 

Rizika mohou být podle J. Polácha a kol. (2012, s. 94) v rámci eliminace členěna na: 

1. Právní forma podniku – omezení důsledků rizika jen na určitou část majetku (ručení 

majetku) 

2. Prosté omezování rizik – stanovení rizikové meze, tj. horní (či dolní) hranice (pokles 

ceny, minimální účinnost investic apod.) 

3. Diverzifikace rizik – jeden z nejvýznamnějších způsobů redukce rizika (defenzivní 

strategie); jde o rozloţení rizika na co největší základů. Nejčastější formy 

diverzifikace jsou: 

a. rozšiřování výrobního programu vertikální cestou (zvýšení stupně finalizace – 

sníţení závislosti na dodavateli, sníţení rizika spojeného s dostupností 

komponentů apod.); 
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b. rozšiřování výrobního programu horizontální cestou (rozšiřování výrobního 

programu o nové výroby doplňkového charakteru – příbuzná diverzifikace, 

diverzifikace do nepříbuzných oblastí); 

c. geografická diverzifikace – vyuţívání výhodnějších podmínek investování 

v různých zemích (daňové otázky, infrastruktura, pracovní síla, apod.); 

d. diverzifikace z hlediska dodavatelů – větší počet dodavatelů významných 

komodit (ropa, plyn, uhlí) má vliv na sníţení ekonomického rizika podniku 

e. diverzifikace z hlediska odběratelů – několik odběratelů (ne jeden rozhodný) 

má podstatný vliv na sníţení trţního rizika. 

4. Flexibilita – organizace musí být schopen velmi rychle reagovat na změny (působení 

trţního prostředí) bez velkých nákladů. Nejtypičtějším příkladem je volba 

univerzálního výrobního zařízení, kterým zajistíme moţnost produkce širšího 

sortimentu, zpracování nejrozsáhlejší palety vstupů. Daným způsobem můţeme sníţit 

fixní náklady, čímţ sníţíme riziko z poklesu výroby.  

5. Dělení rizika – způsob sniţování rizika rozdělením mez dva nebo více účastníků.  Jde 

o vytvoření společných podniků, kosorcií pro projekty náročné na kapitál s nejasným 

odbytem, resp. odbytem pro rizikové klienty. 

6. Transfer rizik – přesun rizika na jiné subjekty (dodavatele, odběratele, leasingovou 

společnost). Nejčastěji se vyskytují tyto formy transferu: 

 stále ceny dodávaných surovin ve smlouvách při očekávaných růstech cen, 

 stálé prodejní ceny, resp. minimálně odebrané mnoţství při očekávaných 

poklesech realizačních cen,  

 přenos rizika na leasingovou společnost při finančně náročných technologiích a 

moţnostech změn preferenčních stupnic zákazníků. 

7. Pojištění – patří mezi speciální druhy eliminace rizik, tj. jde o přenos rizika na 

pojišťovnu; samozřejmě za danou cenu. Dana forma se týká zejména měřitelného 

rizika objektivního charakteru, tzv. pojistitelná rizika (ţivelná pohroma, poţár, ..) 
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2.9  Krize v malých a středních organizacích 

Základní příznaky krize v organizacích  

      Krize vzniká obvykle nenápadně, často organizace funguje i pět let, aniţ by se projevily 

varovné signály. Krizí jsou pochopitelně nejvíce ohroţeny organizace, kde se vyskytuje silná 

konkurence. V odvětvích, kde existují pro vstup do odvětví velké bariery, nemá krize tak 

velké dopady.  

      Mezi základní příznaky patří: 

Příznaky uvnitř organizace 

1. nedisciplinovanost a uvolněnost finančního řízení organizace; 

2. splácení bankovních úvěrů, které jsou preferovány před ostatním platbami; 

3. pozastavení placení, opoţděné platby odvodů sociálního a zdravotního pojištění; 

4. prodluţování doby splatnosti některých faktur; 

5. nedostatečné zásoby; 

6. nedostatek finančních prostředků; 

7. odchod klíčových zaměstnanců. 

Příznaky mimo organizaci 

1. trhy, na kterých organizace působí, stále více stagnují nebo silně kolísají; 

2. zesiluje se tlak na konkurenci a konkurence je v poslední době stále lepší; 

3. obchodování je stále těţší; 

4. klesá počet stálých zákazníků; 

5. výrobky/sluţby nejsou konkurence schopné. 
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Dále také existuje řada dalších skrytých příznaků krize v organizacích – sloţitá 

organizační struktura; špatná organizace. V reálném světě neexistuje organizace, která by 

neprošla krizovým obdobím nebo alespoň stagnací. 
15

 

 

2.9.1 Krize a zaměstnanost v malých a středních organizacích 

      Počet malých organizací, které mají jednoho aţ devět zaměstnanců, překvapivě v době 

krize stoupá. U velkých společností lidé ztrácejí práci, a proto se snaţí i za méně peněz uţivit 

jako OSVČ či jako zaměstnanci malých a středních organizací.  

      Malé organizace dávají práci přes 1,2 miliónu Čechů. To je zhruba čtvrtina všech 

zaměstnanců v domácí ekonomice.  Připočítají-li se k tomu i středně velké organizace, 

zaměstnávají celkem přes 2,5 miliónu lidí, coţ je polovina všech zaměstnanců. Malé 

a střední organizace mají tedy velký význam, protoţe nejenţe dávají lidem práci, ale na 

výkonu ekonomiky se podílí třetinou.  

     Z počtu zaměstnaných lidí v sektoru malých a středních organizací je vedle osob, které 

pracují na pracovní smlouvu (1,8 miliónu), dalších 800 tisíc lidí v pozici osob samostatně 

výdělečně činných či pracující na různé dohody. 

     Hodnota výkonů malých a středních organizací dosáhla v roce 2010 čtyř biliónů korun, 

a byla tak o polovinu vyšší neţ v roce 2003. Trţby za vlastní výkony a zboţí v roce 2010 

dosáhly u malých a středních organizací 6 271,8 miliardy korun. Na celkových trţbách 

podnikatelského sektoru ČR se podílely 59,4 procenta. 

      Nevýhodou je, ţe zaměstnanci malých a středních organizací pobírají niţší mzdu, často 

i o pět tisíc měsíčně, neţ je celorepublikový průměr. Vyplývá to z analýzy Českého 

statistického úřadu.
 16

 

 

 

                                                 
15 KUBÍČKOVÁ Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, 2012. 136 s. ISBN: 

978-80-247-4564-0 

16 NOVINKY: Krize malé firmy [26. 02. 2013]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/ekonomika/295160-lidi-bez-prace-

zachranuji-v-krizi-male-firmy.html 
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2.9.2 Krizový management 

     Krizový management je plán akce, která je provedena rychle a to tehdy kdyţ nastane 

negativní situace. Ústav pro krizové řízení definuje podnikovou krizi jako problém, který 

narušuje způsob, jakým organizace vykonává svou činnost. Pro tento stav jsou typické 

negativní finanční, právní, politické nebo vládní dopady na organizaci, tedy za předpokladu 

pokud nejsou řešeny zodpovědným a efektivním způsobem. 

     Stovky potenciálních hrozeb existují v kaţdé organizaci. Krize v organizaci můţe mít 

podobu ztráty konkurenčního tajemství, násilí na pracovišti, vady výrobku, zpronevěry a 

vydírání, pracovního úrazy, sabotáţe, a přírodní katastrofy. Kaţdá z těchto negativních 

událostí muţe způsobit okamţitou a dlouhotrvající finanční ztrátu pro organizaci, a proto je 

vyţadováno intenzivní komunikační úsilí s investory, zaměstnanci, spotřebitelů a dalšími 

subjekty. 

 

       Pokud má daná organizace má vyšší předpoklady, ţe bude zasaţena krizí, můţe 

zaměstnávat rizikového nebo krizového manaţera, který připraví statistické modely jak jedna 

nebo více krizí by mohla mít vliv na činnosti organizace. Jakmile je tento proces rizika 

dokončen, mnoho organizací navrhne tzv. protikrizový plán (CMP), kde je moţné zjistit, jak 

se lze negativní události vyhnout nebo sníţit její rozsah. Mnohé organizace z těchto plánů 

vycházejí, a proto si např. sjednávají pojištění pro sníţení moţné krize, aby se vyhnuly 

případné finanční ztrátě aj.  
17

 

2.9.3 Krizové řízení podniku  

Krizové řízení podniku se skládá podle Papalové (Krizový management 3. díl, str. 15) ze 

tří základních oblastí: 

1. Vyhledání ohnisek krize (uvnitř organizace a mimo organizaci) 

2. Analýza ohroţení 

3. Výběr strategie krizového managementu (pro další období) 

 

                                                 
17 ENOTES: Crisis management [26. 02. 2013]. Dostupné z: http://www.enotes.com/crisis-management-reference/crisis-

management-178392 
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VYHLEDÁVÁNÍ OHNISEK KRIZE 

      Pro zjištění krizových ohnisek je nutné vypracovat analýzu všech moţných krizových 

situací, aby byly nalezeny a definovány slabá místa a moţné příčiny krize.  K odhalení 

krizových ohnisek můţeme vyuţít analýzu SWOT, ta odhalí slabé stránky a hrozby 

organizace. Dále můţeme vyuţít metodu makroprostředí (PEST, STEP), finanční analýzu 

(likvidita, aktivita, rentabilita, zadluţenost), metodu rybí kosti a další. 

ANALÝZA KRIZOVÝCH SITUACÍ 

       Jedná se o metodu, díky které organizace mohou určit, nakolik se právě jich dotýká 

potencionální krize. Výsledky se mohou odrazit ve strategickém plánu organizace.  

       V analýze ohroţení vycházíme jiţ ze zjištěných ohnisek krize a skládá se z pěti kroků, 

které jsou následující: 

1. Popis moţných mimořádných událostí – krátké definování události, která můţe 

nastat, na jejímţ základě bude krize dále hodnocena. 

2. Vymezení posuzovaného období – je nutné stanovit délku období (nejlépe v letech), 

která je u kaţdé krize jinak dlouhá. Obecně platí, ţe čím je délka kratší, tím je 

pravděpodobnost výskytu krize menší.  

3. Určení pravděpodobnosti vzniku krize – vycházíme z odhadu, ţe krize nastane a 

opíráme se o zkušenosti a matematické výpočty. Pro stanovení pravděpodobnosti 

výskytu krize je vhodné vyuţít skupinu lidí, kteří riziko ohodnotí. Pravděpodobnost se 

dělí do 3 části: 

a. malá pravděpodobnost – krizi neočekáváme, 

b. střední pravděpodobnost – buď krize nastane anebo nenastane (padesát na 

padesát), 

c. vysoká pravděpodobnost – velká pravděpodobnost, ţe krize nastane. 
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Obr. č. 2. 2.: Pravděpodobnost vzniku krize 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4. Stanovení účinků jednotlivých krizí – definování jaké účinky bude mít krize na 

podnik. Účinky členíme do 3 části: 

a. negativní – nepříznivé výsledky hospodaření, ale činnosti podniku to nijak 

výrazně neovlivní, 

b.  ohroţující existenci – dopady, které mohou organizaci poškodit či zničit, 

c. zničující – likvidační dopad pro organizaci (bezprostřední hrozba).  

Obr. č. 2. 3.: Stanovení účinku jednotlivých krizí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro komplexní ohodnocení kaţdé krize individuálně se často pouţívá následující schéma. 
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Obr. č. 2. 4.: Schéma ohodnocení krizových ohnisek 

Schéma ohodnocení krizových ohnisek 

Označení ohniska krize: 

1. popis krize 

2. délka období 

 3. určení pravděpodobnosti vzniku krize 

 3.a pravděpodobnost 

 3.b zdůvodnění odhadu pravděpodobnosti 

 4. stanovení účinků krize 

                                   negativní                   ohroţující existenci                   zničující   

Zdroj: PAPALOVÁ, Marcela. Krizový management, 3 díl, Ostrava 2012  

5. Stanovení stupně ohroţení podniku – zaleţí na 2 předpokladech: 

a. pravděpodobnosti, ţe krize skutečně nastane, 

b. dopadech vzniklé krize. 

      V tomto kroku se zuţitkuje vše, co jsme u potencionální krize zjistili a vyhotoví se  

Winterlingova krizová matice, která graficky zachycuje pravděpodobnosti vzniku krize 

v čase a dopady krize na organizaci. 

Obr. č. 2. 5.: Winterlingova krizová matice 

 

Zdroj: https://managementmania.com/cs/winterlingova-krizova-matice 
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VÝBĚR STRATEGIE KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 

     V případě, ţe krize skutečně nastane je třeba dopady krize co nejvíce zmírnit a proto 

organizace sestavují tzv. krizový scénář či krizový plán, kde je podrobně popsán průběh 

eliminace a odstranění dopadu krize. 

      Pokud je ohnisko krize v organizaci skutečně objeveno, mělo by být krizovým 

managementem odstraněno, k tomuto slouţí níţe zmíněné strategie, kterých můţe být v tomto 

případě vyuţito: 

1. Odstranění ohniska krize – odstranění či zmírnění účinku se můţe provést např. 

vloţením finančních prostředků (investice) do konkrétní oblasti podniku (nový 

software, nové zařízení) anebo upuštění od investice v případě velké rizikovosti. 

2. Pozorování krizových ohnisek – pozorování a včasné rozeznání krizové situace. 

Porovnávají se cíle organizace se skutečností a zaznamenávají se odchylky. V tomto 

případě je nezbytné, aby organizace měla krizový plán, který bude dodrţet v případě 

krizové situace. Tento plán by měl zahrnovat jak podnikové okolí tak SWOT analýzu 

organizace. 

3. Vyuţití krize – organizace získá seznam pozitivních a negativních zkušeností, na 

základě kterých sestaví opatření a inovace do budoucna. V době krize je dobré vyuţít 

příleţitosti, které se nabízejí, neboť v krizových situacích je organizace ochotna na ně 

přistoupit. 

4. Zvládnutí krize  - pro zvládnutí krize můţeme vyuţít některou z následujících 

moţností: 

 Hašení krize – tato strategie je vyuţívána pouze v případech nízkého ohroţení 

organizace a řeší se, aţ kdyţ krize nastane. Nízká pravděpodobnost vzniku. 

 Tzv. šuplíkové plány (krizové plánování) – tato strategie se vyuţívá, kdyţ je 

méně pravděpodobná moţnost vzniku krize. Ohniska krize organizaci ohroţují a 

mají negativní dopady, ale tyto hrozby nejsou likvidační. Krizová situace je 

řešena na základě krizových plánů, které uţ má organizace předem připravené 

„v šuplíku“. 
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  Odstranění ohniska krize -  v případě, kdy se jedná o situace, které mají velký 

dopad na činnost organizace nebo u kterých je velká pravděpodobnost, ţe 

nastanou.
 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 MIKUŠOVÁ, Marie. Prevence a řízení krizí podnikatelského subjektu. Ostrava: VŠB-TU, 2002 
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3 Charakteristika společnosti ALVIT - inovace a 

vzdělávání, s. r. o. a stanovení jejího krizového profilu 

 

Organizace vznikla v roce 1994 a sídlí v Moravskoslezském kraji. Zprvu vystupovala 

pouze pod názvem ALVIT. V roce 2009 byla organizace odkoupena a přejmenována na 

ALVIT – inovace a vzdělávání s. r. o.  

Obr. č. 3.1.: Logo organizace 

 

Zdroj: http://alvit.cz/?page=kontakty 

3.1 Základní údaje o organizaci  

Datum zápisu: 1. listopadu 1994  

Spisová značka: vedená C 7298 u Krajského soudu v Ostravě  

Obchodní firma: ALVIT - INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ s.r.o.  

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1922/15, PSČ 702 00 

Identifikační číslo: 619 72 517  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

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

zákona 

Statutární orgán: jednatel Ing. Martin Pokorný, dat. nar.  11. listopadu 1979 Ostrava - 

Moravská Ostrava, Na Hradbách 1922/15,  PSČ 702 00  

 den vzniku funkce: 4. dubna 2007 
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Způsob jednání: Způsob jednání za společnost: Jednatelé jednají za společnost samostatně a 

v plném rozsahu.  

Společníci: Ing. Martin Pokorný, dat. nar.  11. listopadu 1979 Ostrava - Moravská Ostrava, 

Na Hradbách 1922/15,  PSČ 702 00 120 000,- Kč  

 Vklad: 100 %  

 Splaceno: 100% 

 Obchodní podíl: 100% 

Základní kapitál: 120 000,- Kč
19

 

3.2 Organizační struktura 

Organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. má ve svých řadách pouze 

vysokoškolský vzdělané zaměstnance, na které jsou kladeny vysoké pracovní nároky. 

Organizace je tedy tvořena týmem pracovníků se zkušenostmi a kvalitními výsledky z oblasti 

inovace a vývoje metod vzdělávání. Dále s organizací spolupracují odborníci z řad univerzit a 

praxe. 

Obr. č. 3.2.: Organizační struktura společnosti  

 

Zdroj: vlastní tvorba 

                                                 
19 Justice: ALVIT – inovace a vzdělávání [01. 03. 2013]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=alvit-

+inovace+a+vzd%c4%9bl%c3%a1v%c3%a1n%c3%ad 
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3.3 Předmět činnosti 

Organizace se zaměřuje na přenos a rozvoj inovací, zejména v oblasti odborného 

vzdělávání a celoţivotního učení. Pomáhá znevýhodněným skupinám obyvatel, ţen a seniorů. 

Uplatňují nové metody, formy a vzdělávací nástroje, díky kterým docílí lepších výsledků ve 

vzdělávání.   

Organizuje také studijní návštěvy, stáţe a odborné praxe pro studenty ze zemí Evropské 

unie. Organizace ALVIT – inovace a vzdělávání s. r. o. se především zabývá tvorbou a 

realizací národních a mezinárodních projektu.  

V současné době má tyto projekty v realizaci:  

 
      

     Projekt Discover spočívá v přenesení rakouského programu, který se zabývá 

zaměstnanosti a moţnostmi uplatnění se na pracovním trhu. Na jedné straně, jsou uchazeči o 

zaměstnání a na straně druhé jsou organizace, které hledají nové zaměstnance. Díky programu 

lze identifikovat schopnosti, osobnost a zájmy člověka. 
20

 

Mobility nejen pro ty nejlepší 

     V oblasti programu Leonardo da Vinci se jedná o zahraniční stáţ odborného a vyššího 

odborného vzdělávání, které jsou určeny pro studenty s cílem získat odbornou praxi v cizích 

zemích.  

     Cílovou skupinou projektu jsou ţáci nematuritních technických oborů a studenti 

technických SŠ z Moravskoslezského kraje.
 21

 

ŢENA A ŢIVOT… 

                                                 
20 ALVIT: Mezinárodní projekty[01. 03. 2013]. Dostupné z: http://alvit.cz/?page=projekty&class=mezinarodni#discover 

21 ALVIT: Mezinárodní projekty [01. 03. 2013]. Dostupné z: http://alvit.cz/?page=projekty&class=mezinarodni#discover 
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      Cílem tohoto projektu je sniţovat genderově znevýhodněné postavení nezaměstnaných 

ţen na trhu práce v Moravskoslezském kraji pramenící z genderových stereotypů v myšlení 

společnosti, a z dělby práce v rodině.  

       V projektu se pracuje s Profilem silných stránek, který inspiruje ţeny k intenzivnímu 

zabývání se schopnostmi a aktivitami, které ţena dělá. Podporuje ţeny upozorňováním na 

silné stránky, které jsou následně rozvíjeny pomoci akčního plánu.  

      Ţenám formou koučinku se dopomůţe nalézt silné stránky a následně stimulovat jejich 

vyuţití. Ţeny tak posilováním svých silných stránek získají příleţitost stát se nadprůměrné a 

tím i atraktivní pro trh práce. 
22

  

 

       Grundtvig projekt, který si klade za cíl rozvoj nových znalostí pro osoby, které dosáhly 

důchodového věku. Příleţitost k učení, na které je projekt zaměřen, je digitální fotografie. Do 

projektu je zapojeno 4 různých národností: Česká republika, Španělsko, Itálie, Rumunsko. 

3.4 Financování činnosti organizace 

Finanční prostředky pro realizace svých projektů získává především z prostředků Evropské 

unie a státního rozpočtu ČR. Většina mezinárodních projektu je však dofinancována 

z vlastních prostředků organizace a to aţ ve výši 30% z celkové dotace na projekt. Organizace 

se tedy snaţí vytvářet zisk i jinými způsoby na dofinancování projektu. Projekty nepřináší pro 

společnost zisk jako takový, nýbrţ pouze poskytují pracovní místa pro zaměstnance, kteří 

projekty realizují. Dále mezinárodní projekty přináší peníze do Moravskoslezského kraje. 

Další finanční prostředky získává společnost z výuky anglického jazyka, německého 

jazyka, obchodního práva a dalších organizací poskytovaných školení na míru dle poţadavků 

zákazníka. Nyní vyučuje anglický jazyk pro Povodí Odry, státní podnik.  

                                                 
22 ROVNÉ PŘÍLEŢITOSTI: Ţena a ţivot [01. 03. 2013]. Dostupné z: http://www.rovne-prilezitosti.cz/zena-zivot.html 
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3.5 Krizový profil organizace 

Díky metodě PEST, SWOT, Porterově konkurenčním modelu a finanční analýze 

organizace budou v této diplomové práci vymezená rizika, která společnost nejvíce ohroţují.   

3.5.1 PEST 

     Je důleţité vţdy zjistit, jaké podmínky panují na trhu a jak ovlivňují organizaci. K tomu 

slouţí analýza makroprostředí, kde jde o souhrn faktorů, které organizace nemůţe ovlivnit a 

musí s nimi na daném trhu počítat.  Jednou z analýz makroprostředí je i PEST analýza. 

POLITICKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ 

Současná politická a právní situace v ČR není zrovna pro organizaci ALVIT – inovace a 

vzdělávání, s. r. o. dvakrát příznivá.  Současný a budoucí vývoj organizace mohou ovlivnit: 

 vládní skandály (korupce), 

  zvyšování sazeb daní z přidané hodnoty (aktuálně 15% a 21%),  

 zvyšování zadluţení státu (státní dluh), 

 změny či nové zákony, které jsou v současné době předloţeny ke schválení 

Parlamentu ČR, nebo byly návrhy zákonů vráceny k dopracování. 

Z pohledu ČR jako člena Evropské unie je letošní rok tj. rok 2013 přelomový, neboť se 

jedná o poslední rok v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období. V 

současném programovém období 2007-2013, bylo vyčleněno ve strukturálních fondech a 

Fondu soudrţnosti pro celou Evropskou unii na sedm let téměř 350 miliard €, z toho pro 

Českou republiku 26,7 miliardy €.
23

  

Díky těmto finančním prostředkům určených pro ČR získala organizace ALVIT – inovace 

a vzdělávání, s. r. o. finanční prostředky pro svou činnost (realizace seminářů, školení aj.) a 

pro realizaci jak národních tak mezinárodních projektů.   

 

                                                 
23 Strukturální fondy: Kohezní politika EU [05. 03. 2013]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Kohezni-politika-EU 
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Rozpočet pro další programové období tj. 2014 – 2020 je v současnosti stále pro mnoho 

zemí EU nepřijatelný a o jeho konečné výši se bude dále jednat. Co jiţ známe, jsou hlavní cíle 

EU pro další programové období zvané Strategie 2020. Finanční prostředky budou poskytnuty 

členům Evropské unie především pro splnění vytyčených cílů, kterými jsou: 

 75% zaměstnanost ţen a muţů ve věku od 20 do 64 let, 

 3 % HDP by měly tvořit prostředky směřující do vědy a výzkumu, 

 sníţení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu 

energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke 

zvýšení energetické účinnosti o 20 %, 

 zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou sníţit míru předčasného ukončování školní 

docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním 

nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %, 

 o 20 milionů sníţit počet lidí ohroţených chudobou nebo vyloučením.
 24

 

Pro organizaci jakou je ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. udávají tyto cíle směr, 

kterým se bude organizace ubírat. Rozpočtové odhady představují pro organizaci riziko, 

neboť je toto riziko spojeno se zmraţením spolufinancování projektů z Evropských fondů, coţ 

by mělo dopad na celou ekonomiku ČR.  

Projekty v realizaci by musely být v tomto případě dofinancovány ze státního rozpočtu 

ČR a organizace by musela čekat na proplacení jiţ vynaloţených finančních prostředků delší 

dobu neţ by se situace ustálila. Projekty jsou vţdy schváleny pouze na určitou dobu, po 

kterou je třeba naplnit slibované cíle a jen v opravdu výjimečných případech jde realizaci 

pozdrţet. 

   

 

 

                                                 
24 Evropa: Cíle EU [05. 03. 2013]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/targets/index_en.htm 
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EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 

     V této kapitole budeme hodnotit ekonomický vývoj České republiky a jejich dopad na 

organizaci ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o.  

HDP 

     Jaký bude vývoj hrubého domácího produktu členů Evropské unie má vliv na celkové 

hospodaření a přerozdělení finančních prostředků EU a proto je vhodné i pro organizaci, 

kterou je ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o., aby sledovala tento ukazatel.  

     V roce 2012 se očekával propad HDP u všech členů EU. Česká ekonomika jakoţto silně 

proexportně orientovanou ekonomikou, která vyváţí především do zemí eurozóny, je do 

značné míry závislá na tom, jak se daří ostatním zemím v eurozóně. 

     Vývojová křivka (obr. č. 3.3.)  zachycuje vývoj HDP v ČR v letech 2006 aţ 2012. 

Z křivky můţeme vyčíst, ţe v letošním roce opravdu HDP kleslo oproti předchozímu roku. 

Nešlo o největší propad české ekonomiky za sledované období, ale i tato recese má negativní 

dopad na hospodaření organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o.  

     V letošním roce tj. v roce 2013 se předpokládá, ţe by měl hrubý domácí produkt růst aţ o 

1,3%, přestoţe jsou výsledky hospodaření eurozóny i celé Evropské unie jsou ovlivněny 

především ekonomickou situací v Řecku a dalšími jiţními zeměmi, kde se ekonomika nachází 

také v recesi. 

Obr. č. 3. 3.: Vývoj HDP v ČR (v %) 

 

Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
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Inflace  

     Vývojová křivka (obr. č. 3. 4.) zachycuje inflaci v období 2010 – 2012. V roce 2012 

inflace v České republice rostla v první polovině roku a posléze měla převáţně klesající 

tendenci. Růst inflace v první polovině roku 2012 byl zapříčiněn především zvýšením DPH, 

kdy zvýšení mělo za následek zvýšení spotřebitelských cen. Průměrná míra inflace v roce 

2012 byla 3,3% oproti průměru roku 2011, tj. o 1,4 procentní bod více neţ v roce 

předcházejícím a také nejvyšší hodnota za poslední 4 roky.  

      Na začátku roku 2013 došlo ke zvýšení DPH (15% a 21%), coţ pro organizaci ALVIT – 

inovace a vzdělávání, s. r. o. znamenalo zvýšení provozních nákladů zapříčiněné zvýšením 

cen poskytovatelů elektřiny, vody a plynu; zvýšení cen drobného majetku, spotřebního zboţí 

a materiálu. Celkově tyto změny podpořily další nárůst spotřebitelských cen v lednu 2013 

oproti prosinci 2012. V letošním roce se inflace v České republice očekává ve výši 2,2 %. 

Obr. č. 3. 4.: Vývoj inflace v ČR (v %) 

 

Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/ 

Nezaměstnanost 

      Rostoucí nezaměstnanost u téměř všech členů Evropské unie je váţným problémem, který 

postihuje téměř všechny profesní obory. Nezaměstnanost v ČR postihuje především mladé 

vystudované lidi, neboť po absolvování VŠ řada z nich předpokládá adekvátní pracovní 

nabídku s odpovídající mzdou za pracovní výkon. V současné době jsou však preferovány 

zkušenosti nad znalostmi, neboť organizace nemají prostor pro zdlouhavé zaučení 

vysokoškolského absolventa.  
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     Vývojová křivka (obr. č.3. 5.) zobrazuje nárůst nezaměstnanosti v ČR v roce 2012. Míra 

nezaměstnanosti byla na konci roku tj. v prosinci v roce 2012 ve výši 9,4 %, coţ je o 1,4% 

vyšší nezaměstnanost neţ která je zaznamenána za leden 2013. K 31. lednu 2013 bylo v 

České republice evidováno celkem 585 809 nezaměstnaných osob.  

      V organizaci ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o., jsou zaměstnanci dobře ohodnoceni a 

vedení organizace zodpovídá za vykonanou práci zaměstnance. Organizace přistupuje 

k propuštění v případě nevyhnutelnosti, neboť porozumění principu a zásadám při realizování 

národních a mezinárodních projektů není jednoduché a proto jsou zaměstnanci dostatečně 

finančně odměněni.   

Obr. č. 3. 5.: Míra nezaměstnanosti v ČR (v %) 

 

Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 

Vývoj měny 

      Vývoj české koruny k euru je pro organizaci ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. velice 

důleţitý, neboť financování mezinárodních projektů probíhá v eurech a ty jsou následně dle 

denního kurzu převedeny na místní měnu tj. českou korunu.   

     Vývoj koruny (viz obr. č. 3. 6.) dosáhl svého maxima v červnu 2012 a v září kurz české 

koruny začal oslabovat vůči euru. Kurz koruny je pravděpodobně odsouzen k dalšímu 

mírnému růstu a oslabování. Reálně se kurz v roce 2012 osciloval kolem hranice 26 

CZK/EUR.  
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   V roce 2013 se dá tedy očekávat, ţe spolu s postupným oţivením domácí ekonomiky bude 

euro mírně posilovat vůči koruně.  

Obr. č. 3. 6.: Vývoj koruny vůči euru 

 

Zdroj: http://www.penize.cz/kurzy-men/6596-euro 

 

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

     Sociální prostředí v ČR zásadně ovlivňuje kaţdou vzdělávací organizaci jakou je ALVIT – 

inovace a vzdělávání, s. r. o. Tyto organizace jsou v ČR stejně jako v jiných zemích EU 

ovlivněny mnohými vývojovými trendy současnosti. Demografická skladba obyvatelstva má 

vliv na politickou situaci v ČR, neboť ovlivňují chování a jednání celé společnosti, rozhodují 

o prioritách pro občany, úsporách a rozdělování finančních prostředků a všechny tyto jednání 

mají velký dopad na celou společnost a kaţdou vzdělávací organizaci jako takovou. 

Stárnutí obyvatelstva  

     Stárnutí populace bude i nadále významným demografickým trendem, a to nejen v ČR, ale 

i ve všech zemích Evropské unie, který výrazně ovlivňuje organizaci ALVIT – inovace a 

vzdělávání, s. r. o., neboť hlavní skupinou zákazníků jsou osoby ve věku 26 – 45 let.  

    V ČR podle aktuálních výsledků Sčítání lidu z roku 2011 ţije nyní více lidí v důchodovém 

věku (65 let a více) neţ osob mladších 14 let. Podíl seniorů v evropské populaci v porovnání s 

podílem příslušníků mladších generací trvale roste. V roce 2012 začal počet obyvatel v 

produktivním věku klesat a současně začal růst počet osob starších šedesáti let. Předpokládá 
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se, ţe za 20 let bude skoro čtvrtina obyvatel a kolem roku 2060 překročí počet osob 

v důchodovém věku pomyslnou hranici 3 milionů (viz tab. č. 3.1). 

 Tab. č. 3. 1.: Vývoj populace v ČR (v %) 

Věk 2010 2015 2025 2035 2045 2055 2065 

0-14 14,2 15,1 15,6 13 13,3 13,9 13,2 

15-64 70,6 67,2 63,4 62,5 57 53,7 54,6 

65 + 15,2 17,7 21,7 24,5 29,6 32,4 32,2 

Zdroj: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=824 

Graf č. 3.1.: Vývoj populace v ČR (v %) 

 

Zdroj: vlastní tvorba z tabulky č. 1 

    Počet obyvatel ČR k 31. 12. 2011 je evidován v celkové výši 10 505 445 obyvatel a dále 

rozdělen podle věku: 

 0-14 let: 1 541 241 osob 

 15-64 let: 7 262 768 osob 

 65 +: 1 701 436 osob 

Průměrný věk v roce 2011 činil 41,1 let. 
25
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Vzdělanost obyvatelstva 

      V ČR roste vzdělanost obyvatelstva (Tab. č. 3. 2.) na úrovni vysokoškolské a 

středoškolské(ukončené maturitou), coţ má pozitivní vliv na konkurenceschopnost jedince 

uvnitř společnosti.  

      Pokles byl zaznamenán u osob se základním vzděláním či středoškolským vzděláním bez 

maturity (tj. ukončené studium výučním listem). Z hlediska vývoje vzdělanosti můţeme určit 

i průměrný věk absolventů magisterského typu studia, který v roce 2010 byl 25,9 let.  

      Vzdělanost obyvatelstva hraje důleţitou roli pro vzdělávací organizace. Kdyţ roste počet 

vysokoškolsky vzdělaných osob, je to známkou, ţe vzdělání má v dané zemi smysl a lidé si na 

vzdělání zakládají. S nárůstem vzdělanosti obyvatel roste také poptávka po sluţbách dalšího 

vzdělávání. Díky rostoucí poptávce budou vzdělávací organizace, mezi které se řadí i ALVIT 

– inovace a vzdělávání, s. r. o., mít více zakázek v podobě seminářů, rekvalifikačních kurzů, 

školení atd. 

Tab. č. 3. 2.: Nejvyšší dosaţené vzdělání obyvatel ČR 

           

Nejvyšší dosažené vzdělání 

Počet obyvatel ve věku 15 a více let (v tis.) Počet obyvatel ve věku 15 a více let (v %) 

1995 2000 2005 2010 
rozdíl   
2010–
1995 

1995 2000 2005 2010 
rozdíl 
2010–
1995 

Základní 2236,3  2002,9  1745,0  1500,2  -736,1  26,6  23,3  20,0  16,6  -10,0  

Střední bez maturity 3255,3  3268,8  3284,3  3192,4  -62,9  38,7  38,1  37,7  35,4  -3,3  

Střední s maturitou 2255,7  2533,9  2779,6  3086,6  830,8  26,8  29,5  31,9  34,2  7,4  

Vysokoškolské 658,6  780,4  907,1  1236,3  577,7  7,8  9,1  10,4  13,7  5,9  

Celkem 8406,4  8586,4  8716,0  9015,4  609,0  100,0  100,0  100,0  100,0  0,0  

 

Zdroj:  ČSÚ-VŠPS 
 

 

TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ 

       V technologickém prostředí se zaobíráme především novými poznatky v informační 

technologii. Většina z nich však neovlivňuje činnost organizace, a proto se jimi organizace 

nezaobírá. Na organizaci ALVIT - inovace a vzdělávání s. r. o. má přímý dopad vývoj 

                                                                                                                                                         
25 CZSO: Věkové sloţení obyvatel [05. 03. 2013]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatel_k_31_12_2011 
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webových aplikací či internetu. Z těchto důvodů má ve svých řadách programátora, který 

nové a získané poznatky aplikuje přímo na oficiální stránce organizace www.alvit.cz. 

Internetový stránky se snaţí organizace mít alespoň trochu aktuální, a proto kaţdé 3 měsíce 

jsou stránky doplněny o informace, projekty, atd. Tyto aktivity jsou vykonávány ku 

prospěchu a šíření povědomí o aktivitách společnosti. 

       Organizace se mimo jiné dotýká také změna v rychlosti, ceně a dostupnosti internetu, 

zrychlování počítačů, zvyšování kvality počítačů, zrychlování přenosu dat, vývoj nových 

systémů/programů atd.  

 

3.5.2 Porterův model konkurenčních sil 

      Tento model dopomůţe odhalit konkurenční tlaky okolí organizace a vliv trhu na 

poskytované sluţby organizací ALVIT – inovace a vzdělávání s. r. o. 

 

POTENCIÁLNÍ KONKURENTI 

       Organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. je vzdělávací společností a proto by se 

dalo říct, ţe mezi hlavní konkurenci patří školy. Organizace se však těchto klasických škol či 

univerzit nemusí obávat, neboť poskytuje odlišné vzdělávací sluţby, neţ najdeme v osnovách 

školství. Organizace nabízí především kurzy dalšího vzdělávání. Na trhu dnes existuje velké 

mnoţství konkurujících si firem, které mají podobnou nabídku nabízených sluţeb tak, jako 

ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o., neboť vstupu na trh jim nic nebrání (neexistují 

bariéry).  

       Konkurenční organizace se většinou specializují a nabízejí sluţby, které jsou podobné 

(např. výuka jazyků). Málokterá vzdělávací společnost je schopna tak, jako ALVIT – inovace 

a vzdělávání, s. r. o., realizovat semináře/školení/kurzy téměř na jakékoliv téma (zdraví, 

ekonomie, právo, IT kurzy, atd.). Organizace má tedy konkurenční výhodu v nabídce 

poskytovaných sluţeb, ale také v ceně za poskytnutou sluţbu srovnatelné kvality jako 

konkurence. Další předností organizace je, ţe umí vyuţívat dotace EU a SR ČR a díky nimţ 

můţe realizovat školení, přinášet inovace ze zahraničí a implementovat je v České republice, 
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oslovovat široké spektrum osob, které mohou dostat organizaci do povědomí a tím se 

propagovat v případě zájmu o některé z placených školení. 

Mezinárodní konkurence  

     Jakákoliv organizace, která se rozhodne pro vstup na trhu s podobnou nabídkou sluţeb, 

jakou nabízí ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. je pro podnik hrozbou. Pokud se jedná o 

zahraniční organizace, je zřejmé, ţe organizace si trh před vstupem detailně prozkoumala a 

seznámila se současnou situací na českém trhu. Potencionální mezinárodní konkurence můţe 

aktivity místních a národních společností významně ovlivnit. Především v mezinárodních 

projektech mohou mít značné výhody, neboť většinu mezinárodních organizací nelze řadit 

mezi malé organizace. Jedná se většinou o větší prospěšné celky, které si rozhodnou zřídit 

malou pobočku v ČR a usilovat o získání si pozice na českém trhu. 

Demos Group 

       Organizace byla zaloţena v roce 1972 ve Francii. Soustředí se na rozvoj jednotlivců, 

týmů i všech zaměstnanců v organizaci. V ČR poskytuje firemní vzdělávání, poradenství, e-

learning, atd.  Nyní Demos Group působí jiţ v 16 zemích světa s 23 pobočkami a zaměstnává 

více neţ 400 lidí a spolupracuje s 1 500 lektory a trenéry po celém světě. 
26

 

Národní konkurence 

     S rostoucí poptávkou na trhu jsou větší organizace flexibilnější neţ MSP. V České 

republice je konkurence v oblasti dalšího vzdělávání obrovská. Zejména při ţádosti o dotaci 

ESF je zde velký konkurenční boj, neboť tyto dotace jsou dány na Českou republiku, jako 

člena Evropské unie a tak není rozhodující, kde mají organizace sídlo. Větší organizace 

zakládají pobočky ve slabších regionech, kde není tak velká konkurence jako např. v Praze. 

COFET  a. s. 

      Organizace vznikla v roce 1994 a sídlí v Praze a Ostravě. Zabývá se dlouhodobou 

nezaměstnanosti a vzděláváním finanční gramotností. Jedná se o akreditovanou vzdělávací 

společností s akreditovanými vzdělávacími a rekvalifikačními programy a realizuje projekty 

ESF.
 27

 

                                                 
26 Pragoeduca: DEMOS[05. 03. 2013]. Dostupné z: http://www.pragoeduca.cz/O-nas/Skupina-Demos 

27 Cofet: COFET [05. 03. 2013]. Dostupné z: http://www.cofet.cz/cs/ 
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Regionální konkurence 

     Jakákoliv nově vzniklá či jiţ existující organizace, která má ke vzdělávání blízko a 

specializuje se zatím pouze na uţší či jinou nabídku sluţeb a která se rozhodne tuto nabídku 

upravit o další vzdělávací oblasti, můţeme povaţovat za potencionální konkurenci pro  

ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o.   

TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. 

     Organizace byla zaloţena v roce 1996 a zaměřila se především na specializované 

vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, manaţerských a podnikatelských dovedností a 

jazykových kurzů. Také participuje na projektech mezinárodních evropských programů, jako 

jsou např. Leonardo da Vinci, Socrates a z programů ESF a ERDF. 
28

 

 

RIVALITA MEZI STÁVAJÍCÍMI KONKURENTY 

    Mezi největší konkurenty v Moravskoslezském kraji patří organizace, které také poskytují 

školení, vzdělávací kurzy a realizují národní či mezinárodní projekty. 

POE EDUCO, spol s. r. o.  

    Akreditovaná vzdělávací organizace působící v Moravskoslezském kraji. Jedná se o 

společnost, která je podporována Národním vzdělávacím fondem ČR. Realizuje pouze 

národní projekty, realizují školení a v rámci nových trendů nabízí formu výuky 

prostřednictvím e-learningu.
 29

 

REKVAL, s. r. o. 

     Organizace poskytuje zákazníkům sluţby zaměřených na zvyšování profesních a osobních 

kompetencí. Dále realizuje projekty EU a má také několik akreditovaných kurzů od MŠMT, 

MPSV a MV ČR.   

 

                                                 
28 TEMPO: O společnosti [05. 03. 2013]. Dostupné z: http://www.tempo.cz/o-spolecnosti/ 

29 POE EDUCO: POE EDUCO [05. 03. 2013]. Dostupné z: http://www.poe-educo.cz/ 
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SMLUVNÍ SÍLA ODBĚRATELŮ 

      Zákazníci vzdělávací organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. jsou především 

jednotlivci, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí, dovedností či schopností a z vlastní 

iniciativy projeví zájem o vzdělávací kurz či školení.  Tito zákazníci mají především zájem o 

jazykové a fotografické kurzy, které organizace nabízí.  

      Pro organizaci jsou však hodnotnější zakázky zadány malými či středními organizacemi, 

které pro své zaměstnance poţadují např. rekvalifikační kurz či výuku cizích jazyků. Tito 

zákazníci jsou preferování před jednotlivci, neboť pokud o vzdělávání svých zaměstnanců 

projeví zájem, téměř vţdy se jedná o větší zakázku, která je realizována alespoň po dobu 1 

roku. Čím delší zakázka, tím je vyšší zisk z realizovaného kurzu/školení/semináře.   

       U zákazníků - velkých organizací hrají rozhodující roli akreditované kurzy MV ČR, 

neboť velké organizace mají často své vlastní lektory, kteří docházejí přímo do organizace, a 

proto projevují zájem o nabízené vzdělávací sluţby zvenčí jen ojediněle. Pokud se však tyto 

velké organizace přece jenom rozhodnou vyuţít sluţeb specializovaných vzdělávacích 

organizací jedná se o výborné zákazníky, které většinou poptávají školení pro celé oddělení, 

např. pro oddělení personalistiky poţadují akreditovaný PC kurz či výuku cizích jazyků.  

       Velké organizace se často rozhodují na základě nabídek vzdělávacích společností, které 

nejprve osloví s poptávkou o vzdělávací kurz. Rozhodujícími kritérii pro získání zakázky je 

cena a kvalita prováděných sluţeb. Je nutné být flexibilní a sledovat trendy a pro školení ve 

velkých organizacích je vhodné zajistit skutečné experty na danou oblast (popř. rodilé mluvčí 

– jedná-li se o výuku cizího jazyka), jejichţ zkušenosti podtrhuje pestrý ţivotopis lektora.  

      V současné době právě tito zákazníci poţadují po absolvování vzdělávacího kurzu či 

školení zpětnou vazbu v podobě získaných zkušeností resp. vzdělávací společnost musí 

garantovat, ţe po absolvování vzdělávacího kurzu bude mít zaměstnanec slibované znalosti, 

zkušenosti a dovednosti. 

 

SMLUVNÍ SÍLA DODAVATELŮ 

        Mezi hlavní a klíčové dodavatele můţeme řadit lektory, školitele, odborníky a specialisty 

na danou problematiku, díky kterým organizace můţe nabízet a realizovat vzdělávací kurzy. 
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Lektoři, s nimiţ organizace spolupracuje, jsou především OSVČ a nikdo z nich nemá trvalý 

pracovní poměr s organizací, neboť jsou vţdy podle potřeby kontaktování a je s nimi 

uzavřena dohoda o provedení práce pouze po dobu realizace vzdělávací aktivity. ALVIT – 

inovace a vzdělávání, s. r. o. zpracovává poptávku po vzdělávací sluţbě a kontaktuje jiţ 

zkušeného lektora, jestli by měl o školení zájem. Samozřejmě za toto zprostředkování 

vzdělávací sluţby si společnost ponechává určitou provizi, která je stanovena individuálně, 

vţdy po domluvě s lektorem.   

      Poskytování sluţeb, mezi které lze povaţovat i další vzdělávání, můţe vykonávat jak 

fyzická osoba, OSVČ, tak právnická osoba. Aby lektor dalšího vzdělávání mohl být 

konkurenceschopný, musí proto splňovat obecné, odborné kompetence či některé z měkkých 

dovedností, které jsou definovány národní soustavou kvalifikací v národní soustavě povolání 

(Příloha č. 1). Tito lektoři dalšího vzdělávání jsou velkou hrozbou pro kaţdou organizaci, 

neboť kdyby si lektoři vyhledali a oslovovali potencionální zákazníky sami, tak by došlo ke 

sníţení cen kurzů a vzdělávací společnosti by byly více méně zbytečné. 

       Za dodavatele lze povaţovat i národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (dále 

jen NAEP), která schvaluje finanční prostředky na realizaci projektů v různých vzdělávacích 

programech. Díky těmto finančním prostředkům se můţe společnost rozvíjet a pomáhat 

zvyšovat konkurenceschopnost občanů Moravskoslezského kraje.  

       Dodavateli jsou také organizace, které mají s organizací ALVIT – inovace a vzdělávání, 

s. r. o. jiţ vybudovaný vztah. Jedná se především o hotely, kde organizace  

       Dodavateli jsou také organizace, které mají s organizací ALVIT – inovace a vzdělávání, 

s. r. o. jiţ vybudovaný vztah. Jedná se především o hotely, kde organizace často organizuje 

semináře, konference či ubytovává své zahraniční partnery projektu. Jedná se především o 

velké hotely např. hotel Imperiál v centru Ostravy, který je schopný zabezpečit a uspokojit i 

ty náročnější zákazníky. Dalším dlouhodobý pracovní vztah má organizace jiţ úspěšně 

vybudován s provozovateli některých místních restaurací, které dodávají občerstvení na akce 

konané organizací. Organizace spolupracuje rovněţ s tiskařskou společností REPRONIS s. r. 

o., která tiskne všechny propagační materiály za niţší ceny neţ konkurenční tiskařské 

společnosti v Ostravě. Díky těmto jiţ navázaným vztahům má organizace speciální cenu za 

výrobky či sluţby a tím sniţuje organizace své náklady jak na reprezentaci, tak na provoz. 

Dodavatelé si zákazníka jako je ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. váţí a chtějí si s ním 

udrţet dlouhodobý vztah, který bude výhodný pro obě strany.     
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HROZBA SUBSTITIČNÍCH EFEKTŮ  

       V dnešní rychle vyvíjející se době je třeba být neustále obklopen aktuálními informacemi 

týkající se inovací a trendů v oblasti dalšího vzdělávání. Mezi nejnovější metody vzdělávání 

v současné době můţeme řadit právě ty metody dalšího vzdělávání, které jsou poskytovány  

a realizovány prostřednictvím internetu. Mezi tyto inovativní metody můţeme řadit e-learning 

nebo Skype Learning.  

E-learning 

        Tento druh interaktivního vzdělávání nové generace vyuţívá elektronických prostředků, 

medií a internetu. Jedná se tedy o organizovanou formu výuky podle stanoveného výukového 

plánu prostřednictvím informačních technologií. Nejrůznější nástroje e-learningu bývají 

vyuţívány hlavně v oblasti celoţivotního vzdělávání.  

        Výhody této formy vzdělávání jsou: 

 zvýšení efektivity procesu učení,  

 úspora nákladu na cestování, 

 moţnost určit si sám tempo výuky 

 individuální přístup, 

 nové informace jsou přijímaný sluchově a vizuálně, 

        Mezi hlavní nevýhody e-learningu jsou vyšší nároky na odpovědnost, samostatnost a 

dostatečně vysoká motivace studenta.   

Skype Learning 

       Skype Learning  je individuální nebo skupinový kurz. V tomto kurzu neprobíhá výuka 

klasickým způsobem, ale prostřednictvím aplikace Skype, která byla primárně vyvinuta pro 

telefonování přes internet. Hlavní oblasti vzdělávání, pro kterou je Skype Learning vhodný, je 

výuka cizích jazyků. Zákazník kontaktuje vzdělávací společnost poskytující tuto formu 

vzdělávání a ta na základě obdrţené poptávky vytvoří pro zákazníka účet, heslo a domluví si 

individuální termíny, kdy bude skype learning probíhat.   
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Výhody této formy vzdělávání jsou: 

 dostupnost z domova (ţádné náklady na cestování), 

 flexibilita (výuka přizpůsobena časovým moţnostem), 

 jasná pravidla průběhu výuky, 

 výuka je moţná i ve dvou, třech studentech zároveň (báze konferenčního hovoru), 

 Skype umoţňuje okamţitou distribucí multimediálních materiálů nebo poslechových a 

písemných cvičení, odkazů, testů atd…, 

 zákazník zůstává v anonymitě (moţnost sledovat lektora přes web kameru).  

 

3.5.3 Finanční analýza  

       Pro posouzení stavu hospodaření a výkonnosti organizace AVLIT – inovace a 

vzdělávání, s. r. o. v letech 2011 a 2012 vyuţijeme finanční analýzu. Ve finanční analýze 

budeme vycházet z dat poskytnutých organizací pro účely této diplomové práce, konkrétně 

tedy z Rozvahy za rok 2011 (Příloha č. 2), VZZ za rok 2011 (Příloha č. 3) a VZZ za rok 2012 

a Rozvahy za rok 2012 (Příloha č. 4). Ve finančních výkazech jsou uvedeny taktéţ hodnoty 

dosahované organizací v předcházejícím období tj. v roce 2010.  

ANALÝZA RENTABILITY 

       Výnosnost organizace je jedním z hlavních cílů. Analýza rentability posuzuje, jak 

organizace hospodaří a jestli je vloţený kapitál zhodnocován.  

Tab. č. 3. 3.: Vstupní data 

Rok 2010 2011 2012 

Zisk před zdaněním -63 -255 279 

Zisk před úroky a daněmi -14 -197 312 

Čistý zisk -63 -255 279 

Vlastní kapitál -220 -475 -199 

Celkový vloţený kapitál 1663 2124 2548 
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Aktiva celkem 1663 2124 2548 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 364 177 1291 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 

Nákladové úroky 28 76 33 

 

Tab. č. 3.4.: Výpočty ukazatelů rentability 

Rok 2010 2011 2012 

ROA -0,84% -9,27% 12,24% 

ROE 28,64% 53,68% -140,20% 

ROCE 6,36% 41,47% -156,78% 

ROS -17,31% 

-

144,07% 21,61% 

 

VYHODNOCENÍ ANALÝZY RENTABILITY 

       Na základě výsledků analýzy a grafického zpracování (viz Příloha č. 5) můţeme 

konstatovat, ţe kritickým rokem byl pro organizaci rok 2011, kdy organizace dosahovala 

ztráty ve výši 255 tis. Kč. Ztráta měla vliv na záporný výsledek u ukazatele ROA a ROS. 

Výsledky analýzy jsou zkreslené také zápornými hodnotami u vlastního kapitálu v letech, 

neboť společnost dosahovala v předešlých účetních obdobích záporných výsledků 

hospodaření a tyto výsledky značně ovlivnily analýzu rentability.  

      Záporné výsledky hospodaření v letech byly ovlivněny především zpětným proplácením 

jiţ zrealizovaných národních či mezinárodních projektů. Finální vyúčtování a proplácení 

dotací očekává organizace především v letošním roce, neboť v měsíci záři 2012 organizaci 

skončily 3 velké projekty, které nyní procházejí auditem či jiným druhem kontroly. 

        Z uvedených výsledků můţeme dále tvrdit, ţe organizace nehospodařila v předchozích 

letech efektivně. Dosaţená ztráta v předchozích letech mohla být pro podnik likvidační, ale 

díky nově získaným projektům mohla organizace narůstající finanční ztrátu ustát a v roce 

2012 jiţ dosahovala organizace zisku ve výši 276 tis. Kč.  Situace organizace byla v roce 

2012 podpořena finančními prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 

ve výši 1 090 tis. Kč na projekty, které jsou v současné době v realizaci.   
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ANALÝZA LIKVIDITY 

      Díky analýze likvidity můţeme určit, zda je organizace schopna plnit své závazky. 

Platební schopnost je měřítkem solventnosti organizace. 

Tab. č. 3. 5.: Vstupní data 

Rok 2010 2011 2012 

Oběţná aktiva 1326 2011 1825 

Zásoby 0 0 13 

Krátkodobé závazky 1708 1673 1497 

Krátkodobé bankovní úvěry 167 907 1218 

Pohotové peněţní prostředky 1083 644 398 

 

Tab. č. 3. 6.: Výpočty ukazatelů likvidity 

Rok 2010 2011 2012 

Okamţitá likvidita 0,63 0,38 0,27 

Pohotová likvidita 0,78 1,20 1,21 

Běţná likvidita 0,78 1,20 1,22 

 

VYHODNOCENÍ ANALÝZY LIKVIDITY 

       Organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. poskytuje především sluţby v oblasti 

dalšího vzdělávání a proto v roce 2010 a 2011 nedisponovala ţádnými zásobami. V roce 2012 

má jiţ zásoby ve výši 13 tis. Kč, neboť začala publikovat a nabízet vzdělávací materiály. Tato 

skutečnost je hlavním důvodem proč běţná a pohotová likvidita vycházejí téměř stejně v  

porovnávaných letech (viz Příloha č. 5).  

       Běţná likvidita díky drţeným zásobám má vyšší likviditu neţ v roce 2010 a 2011, coţ je 

příznivější pro zachování platební schopnosti. Nejlepšího výsledku běţné likvidity dosáhl 

podnik v roce 2010. Pro zlepšení běţné likvidity organizace by bylo vhodné zváţit sníţení 

krátkodobých závazků např. splacením krátkodobé finanční výpomoci. Není vhodné zvyšovat 

závazky organizace např. dalším krátkodobým úvěrem, neboť běţná likvidita v 

porovnávaných letech se pohybuje pod doporučovanou úrovní. 
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       Pohotová likvidita se ve sledovaných obdobích nachází v optimálním rozmezí a 

organizace tedy nedrţí nadměrnou výši oběţných aktiv. Nadměrná výše oběţných aktiv 

v organizaci vedla k neproduktivnímu vyuţívání vloţených peněţních prostředků. 

       Okamţitá likvidita zobrazuje jen ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy organizace. 

V porovnávaných letech má okamţitou likviditu hluboce pod doporučovanou hranici. 

Můţeme usoudit, ţe okamţitá likvidita osciluje téměř kolem kritické hranice v roce 2012. 

Pokles okamţité likvidity v roce 2012 byl zapříčiněn sníţením peněţních prostředků na 

bankovním účtu o 262 tis. Kč. 

       V dalších letech by měla organizace drţet více pohotovostních peněţních prostředků, 

zvýšit oběţné zásoby či sníţit krátkodobé závazky a to z důvodu zlepšení solventnosti 

organizace. 

 

ANALÝZA AKTIVITY 

       Ukazatele aktivity informují o vyuţívání jednotlivých majetkových části organizace. Jak 

organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. hospodařila se svými aktivy lze zhodnotit 

pomocí analýzy aktivity. 

 Tab. č. 3. 7.: Vstupní data 

Rok 2010 2011 2012 

Krátkodobé pohledávky 243 1367 1414 

Trţby za prodej výrobků 

a sluţeb 364 177 1291 

Celková aktiva 1663 2124 2548 

Krátkodobé závazky 1708 1673 1497 

 

Tab. č. 3. 8.: Výpočty ukazatelů aktivity  

Rok 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 0,22 0,08 0,51 

Doba obratu aktiv 1644,73 4320,00 710,52 

Doba obratu pohledávek 240,33 2780,34 394,30 

Doba obratu závazků 1689,23 3402,71 417,44 
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VYHODNOCENÍ ANALÝZY AKTIVITY 

       ALVIT – inovace a vzdělávání si z pohledu objemu pohledávek vedla velice dobře, 

přestoţe velikost pohledávek v obou letech značně zkreslují dohadné účty aktivní, kterými se 

rozumí očekáváné proplácení záloh za jiţ zrealizované projekty (viz Příloha č. 5). Nárůst 

trţeb v roce 2012 byl způsoben získáním zakázky od společnosti METER Silesia, spol. s. r. 

o., pro kterou organizace realizuje kurzy personalistiky, účetnictví, obsluhy osobního počítače 

a výuku anglického jazyka. S výší trţeb souvisí obrat celkových aktiv, který v roce 2012 

vzrostl o 0,43 oproti předchozímu roku. V roce 2011 organizace nezískala ţádnou větší 

zakázku, a proto byly trţby za sluţby značně niţší neţ v roce 2010 a 2012. 

       Důleţitými ukazateli aktivity organizace je doba obratu pohledávek a doba obratu 

závazků. Oba tyto ukazatele jsou značně zkresleny proplácením záloh na získané projekty. 

Organizaci se však daří plnit podmínku, ţe doba obratu pohledávek by měla být kratší neţ 

doba obratu závazků.  

        Pozitivní pro organizaci je, ţe se ji razantně podařilo sníţit dobu obratu pohledávek a 

dobu obratu závazků v roce 2012, díky získané vzdělávací zakázce pro společnost METER 

Silesia, spol. s. r. o. a organizace nebyla v roce 2012 zcela závislá pouze na dotacích a 

projektech.  

 

ANALÝZA ZADLUŢENOSTI 

       Vyuţitím ukazatelů zadluţenosti zjišťujeme v jakém poměru má organizace cizí a vlastní 

zdroje pro financování své činnosti. 

Tab. č. 3. 9.: Vstupní data 

Rok 2010 2011 2012 

Cizí kapitál 1875 2580 2715 

Vlastní kapitál -220 -475 -199 

Celková aktiva 1663 2124 2548 
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Tab. č. 3. 10.: Výpočty ukazatelů rentability 

Rok 2010 2011 2012 

Celková zadluţenost 112,75% 121,47% 106,55% 

Míra zadluţenosti -852,27% -543,16% -1364,32% 

Finanční nezávislost -13,23% -22,36% -7,81% 

  

VYHODNOCENÍ ANALÝZY ZADLUŢENOSTI 

       Celková zadluţenost se pohybuje ve zkoumaných letech nad doporučovanou úrovní (viz 

Příloha č. 5). Tuto úroveň téměř dvojnásobně převyšovala. Organizace je tedy velice 

zadluţená a nemá optimální kapitálovou strukturu. Výše cizího kapitálu je opět ovlivněna 

krátkodobými přijatými zálohami, které např. v roce 2011 činily 1 451 tis. Kč a v roce 2012 

činily 1 090 tis. Kč.  

       Výsledky ukazatelů zadluţenosti také zkreslují výsledky hospodaření z minulých let, kdy 

organizace dosahovala ztráty, především v roce 2012, kdy neuhrazená ztráta z minulých let 

činila jiţ 622 tis. Kč. 

       Sníţení ukazatele finanční nezávislosti poukazuje na zlepšení situace v organizaci a na 

zlepšení finanční situace v roce 2013. 

3.5.4 SWOT analýza 

       Tato metoda komplexně vyhodnotí fungování organizace ALVIT - inovace a vzdělávání, 

s. r. o. Odhalí silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby organizace a její výstupy by měly být 

zohledněny při stanovování návrhu preventivních opatření k zamezení vzniku krize 

v organizaci. 

SILNÉ STRÁNKY 

1. Inovativní metody a postupy – organizace se snaţí vytvářet své vlastní metody a 

postupy pro vzdělání; osvojuje si také jiţ vytvořené metody ze zahraničí díky 

projektům, které se na transfery inovací přímo specializují. 

2. Vzdělání jako trend – poptávka po vzdělání je stále dost vysoká a proto se jedná o 

sluţbu, o kterou je neutuchající zájem. 
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3. Znalost evropských fondů – bez orientace se v evropských fondech by organizace 

nemohla projekty získávat. 

4. Umístění organizace – sídlo organizace je v samém centru Ostravy, má vlastní 

kancelář, kde jsou také některé kurzy/školení realizovány.  

5. Dlouhodobé vztahy s klienty – organizace si za dobu své působnosti vytvořila okruh 

dlouhodobých klientů, se kterými dále spolupracuje i na projektech.  

6. Dostatečná technická vybavenost – bez techniky by nemohla organizace fungovat. 

V majetku organizace je několik osobních počítačů, tiskárny, scannery, mobilní 

telefony, dataprojektory  a další drobná elektronika. 

7. Dobrý firemní kultura – pro organizaci je velice důleţité, aby zaměstnanci sdíleli 

stejné hodnoty, respektovali se a chovali se jednotně.  

8. Vzdělaní zaměstnanci – organizace vyţaduje od svých zaměstnanců nejen flexibilitu, 

samostatnost ale také si stanovila další poţadavky, které musí zaměstnanci splňovat, 

aby organizaci reprezentovali a organizace fungovala správně.  

9. Dostatečná kontrola výkonu zaměstnanců – jednatel organizace dohlíţí na průběh 

všech činností všech zaměstnanců, neboť pracovní činnosti jsou velice různorodé a 

zaměstnanci se neustále učí novým dovednostem či znalostem a proto je nezbytné na 

některé zaměstnance dohlíţet pravidelně. 

10. Dobrá reputace organizace – organizace je dobře známa mezi vzdělávacími 

organizacemi v Moravskoslezském kraji. 

Tab. č. 3. 11.: Vyhodnocení Silných stránek  

SILNÉ STRÁNKY Váha  Hodnocení Součet 

inovativní metody a postupy 0,15 3 0,45 

vzdělávání jako trend 0,09 4 0,36 

znalost evropských fondů 0,18 5 0,9 

umístění organizace 0,01 5 0,05 

dlouhodobé vztahy s klienty 0,12 4 0,48 
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dostatečná technická vybavenost 0,07 4 0,28 

dostatečně vzdělaný a kvalifikovaný personál 0,16 5 0,8 

dobrá firemní kultura 0,11 4 0,44 

dobrá reputace organizace 0,08 4 0,32 

dostatečná kontrola činnosti zaměstnanců 0,03 5 0,15 

SOUČET 1 x 4,23 

 

SLABÉ STRÁNKY 

1. Slabá propagace organizace na internetu – internetové stránky nejsou dostatečně 

často aktualizovány o nové informace tak jak by tomu mělo být.  

2. Vysoká mzdová náročnost – jelikoţ jsou na zaměstnance kladeny vysoké nároky, 

musí být také zaměstnanci za svou práci dostatečně odměněni. 

3. Vysoké nároky na zaměstnance -  ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. od svých 

zaměstnanců poţaduje: 

 vysokoškolské vzdělání, 

 výbornou znalost dvou světových jazyků, 

 kompletní ECDL certifikát, 

 min. roční odborná pracovní stáţ v zahraničí, 

 výborné komunikační dovednosti a smysl pro týmovou práci, 

 schopnost převzít odpovědnost.
30

 

4. Relativně vysoká fluktuace zaměstnanců – v pracovním kolektivu se nacházejí také 

studenti VŠ, kteří práci v ALVIT – inovace a vzdělávání s. r. o. berou jako výbornou 

praxi, ale po ukončení studia neplánují v organizaci dále působit, neboť nemají 

moţnost takového profesního růstu, tak jako tomu je ve velkých organizacích. 

                                                 
30 ALVIT: Kariera [10. 03. 2013]. Dostupné z: http://alvit.cz/?page=o-nas&class=kariera 
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5. Nízké povědomí široké veřejnosti o organizaci – organizace se nemůţe rovnat 

s velkými organizacemi, které se mohou více propagovat a jsou tedy pochopitelně více 

známé. 

6. Organizace nemá vlastní know-how 

7. Nedůvěřivost klientů k Evropským fondům – organizace je závislá na realizaci 

evropských či národních projektů pro osoby z Moravskoslezského kraje a proto 

medializované machinace s evropskými penězi a realizacemi Evropských projektů, 

probouzí nedůvěřivost v některých oslovených klientech ALVIT – inovace a 

vzdělávání s. r. o. 

8. Špatné cash-flow – finanční výkazy jsou velmi zkreslená právě poskytnutými 

zálohami na projekty a jejich zpětným proplácením. Většina projektů, které organizace 

realizuje, dofinancovává aţ do výše 30% z celkové dotace na projekt, z vlastních 

zdrojů.   

Tab. č. 3. 12.: Vyhodnocení Slabých stránek  

SLABÉ STRÁNKY Váha  Hodnocení Součet 

slabá propagace organizace na internetu 0,02 -2 -0,04 

vysoká mzdová náročnost 0,05 -3 -0,15 

relativně vysoká fluktuace zaměstnanců 0,07 -2 -0,14 

nízké povědomí široké veřejnosti o organizaci 0,1 -4 -0,4 

organizace nemá vlastní know-how 0,14 -5 -0,7 

vysoké nároky na zaměstnance 0,12 -4 -0,48 

nedůvěřivost klientů k Evropským fondům 0,15 -3 -0,45 

neochota lidí zapojit se do aktivit organizovaným 

organizací 0,15 -5 -0,75 

špatné cash-flow   0,2 -5 -1 

SOUČET 1 x -4,11 
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PŘÍLEŢITOSTI 

1. Nárůst poptávky o sluţby poskytující organizací – organizace by jistě uspokojila 

další zákazníky, kteří by měli o vzdělávání zájem, neboť má ve svých řadách dost 

lektorů, kteří by byli v případě zájmu ochotni vzdělávací kurzy realizovat. 

2.  Rozšíření nabídky sluţeb – organizace musí neustále nabízet nové druhy školení a 

být tak neustále připravena v případně zájmu zákazníka.  

3. Získání klíčových zákazníků konkurence – klíčovými zákazníky jsou především 

společnosti, které poskytují svým zaměstnancům další vzdělávání či rozšíření své 

kvalifikace, proto by ALVIT – inovace a vzdělávání mohla nabízet a cíleně oslovovat 

tyto zákazníky. 

4. Nabídka sluţeb přes internet – organizace by mohla poskytovat sluţby 

prostřednictvím internetu. Poskytovala by on-line vzdělávací kurzy. 

5. Zvyšování kvality poskytovaných sluţeb – navázání vztahu s dalšími lektory, kteří 

mají znalosti a dovednosti, se kterými by byl zákazník zcela spokojen. Vzdělávací 

kurzy/školení obohatit o technologické novinky (magické pero, iPAD…) 

6. Zvýšení péče o zaměstnance a externí pracovníky -  zaměstnanci odvádějí dobrou 

práci a měli by být za ní dostatečně odměněni nejen finančně ale i v podobně různých 

benefitů, stravenek atd. 

7. Získání akreditace pro kurzy – potenciální zákazníci především tedy společnosti, 

které sluţeb od společnosti ALVIT – inovace a vzdělávání s. r. o. vyuţívají pro své 

zaměstnance, preferují školení, která jsou akreditována MPSV. Díky akreditaci se 

zvyšuje kvalita nabízené sluţby a mnohé společnosti je upřednostňuje. 

8. Stát se nezávislou organizací na dotacích  -společnost by měla vyvíjet aktivity 

směrem k získání finančních prostředků pro svou činnost i jinak neţ pouze z dotací 

EU a SR ČR. Úplné odstranění závislosti na dotacích zřejmě není pro společnost 

v dnešní a nejbliţší době moţné, ale společnost by si měla s myšlenkou na změnu 

pohrávat jiţ nyní.  

9. Zlepšení marketingu organizace – marketing je ve společnosti docela zanedbávám a 

proto pokud chce společnost uspět měla by se zaměřit.  
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Tab. č. 3. 13.: Vyhodnocení Příleţitostí  

PŘÍLEŢITOSTI Váha  Hodnocení Součet 

nárůst poptávky o sluţby poskytující organizací 
0,11 4 0,44 

rozšíření nabídky sluţeb (školení) 
0,05 4 0,2 

získání klíčových zákazníků konkurence 
0,04 3 0,12 

nabídka sluţeb přes internet 
0,09 3 0,27 

zvyšování kvality poskytovaných sluţeb  
0,12 5 0,6 

zvýšení péče o zaměstnance a externí pracovníky 
0,08 4 0,32 

získání akreditace  
0,2 2 0,4 

stát se nezávislou organizací na dotacích  0,21 2 0,42 

zlepšení marketingu organizace 0,1 3 0,3 

SOUČET 1 x 3,07 

 

HROZBY 

1. Rostoucí konkurence – stále rostoucí počet vzdělávacích organizací a ţadatelů o 

dotaci sniţuje moţnost získat zákazníka či dostat finanční prostředky na realizaci 

projektu. 

2. Ztráta dobrého jména v důsledku neuspokojení poţadavků zákazníka – kaţdý 

zákazník je jedinečný a proto se mnohdy 100krát odzkoušený kurz nemusí 

zákazníkovi jevit jako to pravé pro něj. Je třeba být tedy vţdy v bdělosti a připraven 

nabízenou sluţbu přepracovat dle přání zákazníka. 

3. Neshody se zaměstnanci – organizaci mohou ohrozit a významně ovlivnit vztahy na 

pracovišti. Proto je dobré věnovat zaměstnancům dostatečnou pozornost a nepřehlíţet 

i sic nevýznamné neshody.  Odchod klíčového zaměstnance ke konkurenci je vţdy 

velkou a znatelnou ztrátou. 
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4. Nezájem o poskytované sluţby – tak jako i v jiných organizacích zde hrozí riziko 

ztráty zájmu zákazníků o nabízené sluţby.   

5. Sniţování finančních prostředků ESF a příspěvku SR ČR na dotace a projekty, 

nezískání dotace pro organizaci – ALVIT – inovace a vzdělávání s. r. o. je z 

podstatné části závislá na finančních prostředcích z EU a SR ČR a proto sniţování 

finančních prostředků vyhrazených na dotace a projekty by mohlo zásadně ohrozit 

činnost společnosti. Velkou hrozbou spojenou se sníţením finančních prostředků je 

také omezení přijatých ţádostí na realizované projekty, a proto je pro organizaci 

velkou hrozbou, ţe bude neúspěšným ţadatelem o poskytnutí finanční dotace na 

projekty. 

6. Korupce – podplácení úředníků, hodnotitelů projektu; získání dodatečných cenných 

informací, které nebudou poskytnuty všem ţadatelům o dotace. 

7. Negativní povědomí lidu o fungování a vyuţívání finančních prostředku z EU  - 

Češi  jsou spíše skeptičtí, co se týče Evropské unie a dotací, neboť media nepíši o 

projektech, které pomohly, ale publikují články především o zneuţití dotace, coţ 

nevrhá na ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. dobré světlo. 

 

Tab. č. 3. 14.: Vyhodnocení Hrozeb  

HROZBY Váha  Hodnocení Součet 

rostoucí konkurence  
0,09 -3 -0,27 

ztráta dobrého jména v důsledku neuspokojení 

poţadavků zákazníka 0,07 -2 -0,14 

neshody se zaměstnanci  
0,04 -2 -0,08 

nezájem o poskytované sluţby 
0,17 -3 -0,51 

sniţování finančních prostředků ESF a příspěvku SR ČR 

na dotace a projekty, nezískání dotace pro organizaci 0,3 -5 -1,5 

Korupce 
0,18 -5 -0,9 

negativní povědomí lidí o fungování a vyuţívání 

finančních prostředků z EU 0,15 -4 -0,6 

SOUČET 1 X -4 
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VYHODNOCENÍ SWOT ANALÝZY 

       Všechny příleţitosti a hrozby, stejně jako vymezené silné a slabé stránky organizace  jsou 

propojeny a vzájemně ovlivňovány a  právě toto vzájemné ovlivňování má vliv na 

vyhodnocení SWOT analýzy (viz Tab. č. 3. 15.). 

       Z výsledku analýzy můţeme vyčíst, ţe organizace musí zapracovat především na externí 

části SWOT analýzy. S externí části toho ale moc udělat nemůţeme, neboť ta je spojená 

s makroprostředím a to z pohledu organizace razantně ovlivnit nejde. Největšími hrozbami 

pro podnik je především sniţování finančních prostředků na dotace a projekty; rostoucí 

korupce a negativní povědomí lidí o fungování a vyuţívání finančních prostředků z EU.  

       Největší potenciál ke zlepšení externí části SWOT analýzy představuje stát se nezávislou 

organizací. Tím je myšleno odpustit od financování aktivit organizace finančními prostředky 

Evropské unie nebo příspěvku SR ČR a začít tvořit přidanou hodnotu jinak. Pokud by se to 

organizaci povedlo, zlepšily by se její finanční ukazatele a ALVIT – inovace a vzdělávání s. r. 

o. by také minimalizovala riziko plynoucí z nezískání finančních prostředků v podobě dotace 

pro své aktivity. 

Tab. č. 3. 15.: Vyhodnocení SWOT analýzy 

Interní část SWOT analýzy  1,87 

Externí část SWOT analýzy  -0,93 

Konečná bilance 0,94 

 

3.6 Potencionální ohniska krize 

       Krize v organizaci ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. můţe být způsobena z mnoha 

příčin, a proto by jednatel organizace měl věnovat kaţdému z příznaků moţného vzniku rizika 

dostatečnou pozornost. Nejnebezpečnější rizika pro organizaci jsou rizika neovlivnitelná, 

neboť je společnost nemůţe nikterak eliminovat. Tyto rizika byla detailně rozpracována ve 

vyhotovené analýze PEST analýze, kde mezi nejvýznamnější neovlivnitelná rizika organizace 

patří: 

1. Vývoj HDP – bankrot, finanční problémy atd. jakéhokoliv členského státu EU ovlivní 

vývoj hospodaření všech ostatních členů EU nevyjímaje Českou republiku. Evropská 
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unie poskytne zemi záchranný balíček, tím přesune finanční prostředky, které by 

mohla rozdělit mezi členské státy rovnoměrně např. na dotace. Při sníţení finančních 

prostředků na dotační programy pro Českou republiku by pro organizaci  

ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. mohlo být téměř likvidní. 

2. Vývoje kurzu měn – v mezinárodních projektech hraje vývoj měn (česká 

koruna/euro; euro/česká koruna) pro organizaci velkou roli.   

3. Vzdělání obyvatelstva – pro organizaci je důleţité, aby lidé byli motivování a 

poptávali jakékoliv z organizací nabízených školení, seminářů, rekvalifikačních kurzů 

aj.  

       Příkladem rizik, jeţ můţe organizace ovlivnit, či se jim vyhnout úplně mohou být 

následující: 

1. Vnitřní – nedodrţení pracovního řádu zaměstnancem; nepřipravenost lektora na 

kurz/školení/seminář; demotivace zaměstnance; neúspěšná realizace projektu, …  

2. Vnější – nespokojeni zákazníci; velká konkurence v oblasti poskytování dalšího 

vzdělávání;  komunikační šumy; ekonomická rizika, ekologická rizika, …   

3. Finanční – nezaplacená pohledávka (ţádost o platbu projektu); velký finanční výkyvy 

a problémy s ukazateli likvidity, aktivity, rentability a zadluţeností,… 

       V analýze SWOT byly také vytyčeny potencionální ohniska vzniku krize v organizaci  

ALVIT – inovace a vzdělávání. Je zřejmé, ţe v oblasti dalšího vzdělávání existuje řada 

konkurentů a proto organizace musí věnovat značné úsilí, aby za nimi nezaostávala. Musí 

přicházet s novými inovativními postupy a budovat si i nadále dobré jméno ve svém okolí.  

       Organizace by se měla zaměřit na stabilizaci svých podnikatelských aktivit, neboť 

závislost na získání a realizace národních či mezinárodních projektů je pro organizaci stěţejní 

činností. V této oblasti také podniká mnoho organizací a získání finanční dotace je stále 

náročnější pro kaţdou z nich. Proto by organizace měla v budoucnu směřovat i k 

jiným aktivitám, které nejsou závislé na dotacích ESF a příspěvku státního rozpočtu ČR.   

       Kaţdá větší finanční ztráta můţe být pro malou organizaci jakou je ALVIT – inovace a 

vzdělávání, s. r. o. téměř likvidační. Organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. se 

částečně stabilizovala teprve v roce 2012, kdy se jí podařilo zvýšit trţby za poskytované 
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vzdělávací sluţby o více neţ 1 mil. Kč. Organizace by také měla zlepšit ukazatele finanční 

analýzy. Do budoucna je také důleţité, aby se organizace zaměřila na moţná rizika, která se 

v jejím podnikatelském prostředí vyskytují a snaţila se zmírnit jejich dopady či je naprosto 

eliminovat.  

       Mezi hlavní potencionální rizika, která mohou ovlivňovat podnikatelské prostředí 

v organizaci ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o., patří: 

1. Sniţování finančních prostředků na dotace a projekty ESF  

 frekvence: příleţitostná 

 riziko: velké 

2. Korupce  

 frekvence: zřídka 

 riziko: střední 

3. Negativní povědomí lidí o fungování a vyuţívání finančních prostředků z ESF a 

SR ČR 

 frekvence: častá 

 riziko: střední 

4. Neshody se zaměstnanci 

 frekvence: příleţitostná 

 riziko: velké 

5. Rostoucí konkurence v oblasti dalšího vzdělávání 

 frekvence: častá 

 riziko: velké 

6. Problémy s finančními ukazateli 

 frekvence: častá 
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 riziko: střední 

       Za potencionální ohniska krize jsou povaţována rizika s největšími dopady pro 

organizaci. Mezi největší potencionální hrozby organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. 

r. o. řadíme: 

1. sniţování finančních prostředků na dotace a projekty ESF, 

2. neshody se zaměstnanci, 

3. rostoucí konkurenci v oblasti dalšího vzdělávání.   

 

3.6.1 Ohodnocení krizových ohnisek 

       Pro jiţ zjištěné potencionální krizové situace budou dále v této části vypracovány 

schémata ohodnocení krizových ohnisek.  

Tab. č. 3. 16.: Schéma ohniska K1 

Označení ohniska krize: Sniţování finančních prostředků ESF a příspěvku SR 

ČR na dotace a projekty 

1.Popis krize: Sníţení finančních prostředků pro ČR v dalším programovacím 

období, neúspěšné ţádání organizace o finanční dotace  

2.délka období:  6 let 

3. určení  pravděpodobnosti vzniku krize: 80 % 

Zdůvodnění odhadu pravděpodobnosti: 

-             Záleţí na hospodaření všech členů EU a jejich finanční situaci a také na   

         finanční situaci ČR 

-              EU přestane podporovat další vzdělávání osob 

-               Nemoţnost ovlivnit výši dotačních programů  

-                Vysoká závislost organizace na těchto finančních prostředcích 

- Nemoţnost ovlivnit získání dotace pro svou organizaci a závislost na 

objektivním posouzení ţádosti o dotaci poskytovatelem dotace 

4. stanovení účinků krize 

Oblasti/ohodnocení účinku            1     2     3     4      5      6      7      8      9      10 

- zaměstnanci                                                                                     x

- solventnost                                                      x

- objem poskytnutých sluţeb                                     x

- budoucí růst podniku                                                                        x  

Průměrné bodové ohodnocení:  7, 25 bodů 
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Tab. č. 3. 17.: Schéma ohniska K2 

Označení ohniska krize: Neshody se zaměstnanci 

1.Popis krize: Z důvodu neshod odchod vysoce kvalifikované pracovní síly ke 

konkurenci 

2.délka období:  1 rok 

3. určení  pravděpodobnosti vzniku krize: 70 % 

Zdůvodnění odhadu pravděpodobnosti: 

-          Závislost na vysoce kvalifikovaných a zkušených zaměstnancích, neboť 

zaučení zaměstnance a pochopení principů fungování projektů a orientace se v jiţ 

rozběhnutých projektech dle přechozí zkušenosti trvá minimálně 1,5 roku  

-          Zaměstnancem nemůţe být kaţdý, je třeba splňovat všechny poţadavky 

zaměstnavatele 

- Konkurence by získala výhodu v podobě vysoce kvalifikovaného pracovníka 

4. stanovení účinků krize 

Oblasti/ohodnocení účinku            1     2     3     4      5      6      7      8      9      10 

- Sníţení trţeb                                                      x

- Sníţení počtu projektů                                                        x 

- Vysoké náklady na zapracování                                 x

- Ohroţení solventnosti                                   x

- Prozrazení interních informací                                                           x 

Průměrné bodové ohodnocení:  6,2 bodů 

 

Tab. č. 3. 18.: Schéma ohniska K3 

Označení ohniska krize: Rostoucí konkurence v oblasti dalšího vzdělávání 

1.Popis krize: Zvyšující se počet vzdělávacích organizací, jazykových škol, 

rozšiřující se nabídka rekvalifikačních kurzů apod. 

2.délka období:  1 rok 

3. určení pravděpodobnosti vzniku krize: 60 % 

Zdůvodnění odhadu pravděpodobnosti: 

-         Bez vzdělávacích zakázek by organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. 

o. neměla z čeho hradit dofinancovávat dotační projekty (některé aţ do výše 30%) 

-              Poskytovat další vzdělávání můţe téměř kdokoliv, nejsou zde bariéry ke 

vstupu na trh 

-               Sníţení cen kurzů dalšího vzdělávání s rostoucí konkurencí 

-                Organizace nabízí pouze kurzy dalšího vzdělávání a proto s rostoucí 

konkurencí klesá počet poptávaných kurzu u organizace ALVIT – inovace a 

vzdělávání, s. r. o. 

4. stanovení účinků krize 

Oblasti/ohodnocení účinku            1     2     3     4      5      6      7      8      9      10 
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- zaměstnanci                                                                     x

- ztráta podílu na trhu                                                x 

- solventnost                                                       x

- objem poskytnutých sluţeb                                             x

- budoucí růst podniku                                                       x  

- zhoršení finančních ukazatelů                                                                 x    

Průměrné bodové ohodnocení:   7 bodů 

 

Obr. č. 3.7.: Winterlingova krizová matice  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

VYHODNOCENÍ KRIZOVÉ MATICE 

       Pro správnost vyhodnocení krizových situací a zamezení zkreslení výsledku subjektivním 

hodnocením byl o výběr nejrizikovějších hrozeb; stanovení pravděpodobnosti a ohodnocení 

účinků jednotlivých krizových situací poţádán jednatel organizace ALVIT – inovace a 

vzdělávání, s. r. o. pan Ing. Martin Pokorný. 

       Z výsledků zachycených v krizové matici, je patrné, ţe pro podnik největším 

potencionálním ohniskem krize je omezení poskytnutých finančních prostředků 

Evropskou unii na projekty (KA1). Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika byla určena na 
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80%, coţ značí, ţe by se měla tomuto riziku věnovat dostatečná pozornost. Potenciální riziko 

KA1 je také ovlivněno skandálním zneuţívám dotací z EU českými podnikatelskými 

subjekty, coţ mělo za následek pozastavení dotací pro Českou republiku ve Středočeském a 

Karlovarském kraji. S potencionálním sníţením finančních prostředků na dotace také úzce 

souvisí sníţení počtu přijatých projektů k realizaci v ČR. Pro organizaci ALVIT – inovace a 

vzdělávání, s. r. o. by bylo více náročné získávat další finanční prostředky pro své aktivity.    

       Úzce související s KA1 je i rostoucí konkurence v oblasti dalšího vzdělávání (KA3), 

která se taktéţ nachází na krizové matici v posledním sloupci, přestoţe pravděpodobnost 

výskytu je pouze 60%, tak je riziko ovlivněno především tím, ţe pro poskytování dalšího 

vzdělávání neexistují nepřekonatelné bariéry pro vstup a můţe být za konkurenci tedy 

povaţován téměř kdokoliv např. i OSVČ.  

       S příchodem nové další konkurence by však organizace mohla ztratit stálé zákazníky a 

pak by dofinancování zrealizovaných projektů muselo být hrazeno z dalších finančních 

výpomocí a organizace by se stále více zadluţovala, došlo by ke zhoršení finančních 

ukazatelů, coţ by pro stávající finanční situaci nebylo vůbec vhodné. 

       Za riziko ohroţující činnosti organizace je moţné povaţovat neshody se zaměstnanci a 

jejich přechod ke konkurenci. Pravděpodobnost výskytu této situace je 70%, coţ znamená, ţe 

se zaměstnavatel obává ztráty klíčových zaměstnanců. Fluktuace dlouhodobých zaměstnanců 

není v této organizaci příliš vysoká, ale s odchodem kaţdého dlouhodobého zaměstnance, 

odchází i část cenných interních informací a především cenný zaměstnanec, který si díky 

osvojeným zkušenostem můţe snadno zaloţit konkurenční organizaci. Z organizace odcházejí 

především studenti zaměstnáni na Dohodu o provedení práce (dále jen DPP), kteří nejsou 

zasvěcení do fungování organizace jako celku, ale pouze jeho dílčích částí. 

3.6.2 Popis krizové situace  

       Aktivity organizace jsou velmi závislé na získaných finančních prostředcích z ESF a 

příspěvku státního rozpočtu ČR. Bez získání dalších finančních prostředků na projekty by se 

organizace nemohla dále rozvíjet, vytvářet nové inovativní nástroje a metody vzdělávání, 

vytvářet si dobré jméno na trhu, získávat cenné zkušenosti, navazovat kontakty, atd.  

       Z pohledu ekonomického můţe omezení finančních prostředků a vysoká závislost na 

těchto prostředích mít váţný dopad na hospodaření společnosti. Při krátkodobém výpadku 

peněţních dotací by organizace mohla situaci relativně ustát, díky realizovaným krátkodobým 
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zakázkám, ale v dlouhodobém období není moţné, aby omezení finančních prostředků na 

dotace neměl dopad na ekonomickou situaci organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. 

o. Pokud by k takové situaci došlo, hrozilo by, ţe organizace nebude mít dostatek finančních 

prostředků pro zajištění mezd pro své zaměstnance nebo na úhradu nájemného a dalších 

nezbytně nutných výdajů pro řádný chod své podnikatelské činnosti.   

       Zároveň také dojde ke zhoršení všech finančních ukazatelů, které jsou jiţ nyní velmi 

zkreslené přijatými a poskytnutými zálohami na projekty. V organizaci by se upustilo od 

vyplácení benefitů pro zaměstnance s čímţ by poklesla i pracovní morálka zaměstnanců a 

někteří ze zaměstnanců by také museli být propuštěni. 

       V Moravskoslezském kraji je velký počet vzdělávacích organizací, které jsou také velmi 

závislé na finančních prostředcích ESF a příspěvku SR ČR, a proto by došlo k velkému 

konkurenčnímu boji o přeţití organizací do doby, neţ by se situace s evropskými fondy 

stabilizovala.  

       Pokud by organizace pruţně nezareagovala na změnu, došlo by k razantnímu sníţení 

příjmů organizace a k ohroţení platební schopnosti či k úplnému úpadku organizace. 

3.6.3 Krizový plán   

       Díky krizovému plánu, můţe organizace krizovou situaci naplánovat a zajistit opatření, 

které rychle pomůţou potencionální krizi odvrátit či zmírnit její dopad. Tento krizový plán je 

vypracován pro zajištění překlenutí nepříznivé doby či vyhnutí se výrazným ekonomickým 

ztrátám způsobeným omezením finančních prostředků ESF a příspěvku SR ČR na projekty. 

       Při takovém omezení by pro malou organizaci jakou je ALVIT – inovace a vzdělávání, s. 

r. o. bylo velice náročné utkat se v boji o finanční dotaci s velkými vzdělávacími 

organizacemi, které mají specializované pracoviště zaměřené na tvorbu nových ţádostí o 

dotace. Za tohoto předpokladu by mohla nastat situace, ţe ALVIT – inovace a vzdělávání, s. 

r. o. by nezískala ţádnou finanční dotaci na projekt a musela by osvobodit od evropských 

fondů a zabývat se novou aktivitou, aby tuto nepříznivou situaci překlenula. 

       Krizový plán se skládá z několika kroků, jaké by musela organizace podstoupit, aby 

situaci ustála. 

1. Nalézt příčiny nezískávání finančních prostředků na dotace a poučení se z těchto 

cenných informací v dalších ţádostech o dotaci. 
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2. Vymezení finanční ztráty a finančního dopadu na organizaci. Upravení rozpočtu 

výdajů organizace, aby se zabezpečila kontinuita chodu organizace.  

3. Provést opatření, která povedou k finanční stabilitě organizace. Především 

optimalizovat mzdové náklady, bez nových projektů se stanou někteří zaměstnanci 

nadbytečnými a budou propuštění nebo jim bude sníţena mzda. 

4. Najít alternativní zdroj příjmů pro organizace, popř. zaměřit se na jinou činnost po 

dobu nepříznivé finanční situace. Diverzifikovat riziko tak, ţe dojde k rozšíření 

nabídky poskytovaných sluţeb. Organizace se jiţ nebude pouze zabývat 

poskytováním sluţeb dalšího vzdělávání.  

5. Další krácení výdajů společnosti, např. pozastavení všech neziskových aktivit 

organizace.   

6. V případě nutnosti odprodej firemních aktiv, např. sluţebního automobilu 

       Aby byla nepříznivá situace překonána, je třeba umět improvizovat, nalézat řešení a umět 

vyuţít šance při přechodu na jinou oblast činnosti či začít nabízet úplně jinou sluţbu. Těmito 

schopnostmi by měl vynikat především jednatel organizace. Není moţné vypracovat 

univerzální krizový plán jak krizi překonat, ale navrhovaná řešení by měla ať uţ krátkodobě 

nebo dlouhodobě ovlivnit další činnost této organizace.   

3.6.4 Krizová strategie 

       Před propuknutím krize v organizaci by měla být vypracována krizová strategie, která 

bude realizována pro překlenutí nepříznivé situace. Je důleţité, aby byla organizace na 

potencionální vznik krize dostatečně připravena. V tomto konkrétním případě vyuţijeme 

strategii pro odstranění ohniska krize.  

       Prostřednictvím strategie se zmírní účinky ohniska krize, anebo dojde k úplnému 

odstranění rizika. Uvaţujeme-li v tomto konkrétním případě, můţeme předpokládat, ţe 

odstranění ohniska krize není zcela moţné, neboť se nejedná o interní faktor organizace, který 

by mohl být změněn. Opuštění oblasti dalšího vzdělávání je také v současné době nereálné, 

protoţe tato sluţba představuje hlavní zdroj příjmů. Organizace by mohla své aktivity více 

směřovat na jednu konkrétní oblast, např. na výuku cizích jazyků. Je také moţné, ţe další 

ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. bude muset svou nabídku sluţeb rozšířit i o 
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poskytování dalších sluţeb, které nebudou závislé na finančních dotacích z ESF a příspěvku 

SR ČR.  

       Sniţování finančních prostředků ESF a příspěvku státního rozpočtu ČR na dotace ovlivní 

také počet schválených projektů celkem. Pokud tedy dojde k razantnějšímu sníţení finančního 

balíčku z Evropské unie na projekty v oblasti dalšího vzdělávání, bude organizace nucena 

investovat finanční prostředky do jiné podnikatelské aktivity, protoţe nebude schopná se 

poměřovat s velkými organizacemi, které se budou také o dotace ucházet a které mají lepší 

nástroje pro jejich získání.  

       V případě, ţe krize opravdu nastane, je třeba postupovat podle krizového plánu a 

dostupných moţností jak situaci vyřešit. Pokud budeme počítat s tím, ţe situace bude 

dlouhodobějšího charakteru, měla by organizace začít směřovat své podnikatelské aktivity 

jiným směrem. Především podniknout takové kroky, aby se organizace časem naprosto 

osvobodila od závislosti na finančních prostředcích z Evropské unie nebo příspěvku SR ČR. 



- 62 - 

 

4 Návrh preventivních opatření k zamezení vzniku krize 

 

       Vypracovaný krizový profil poukázal na několik potencionálních ohnisek krize. Jedním 

z největších rizik je omezení finančních prostředků z ESF a příspěvku SR ČR na projekty. 

Tato potencionální hrozba je zaloţena na skutečnosti, ţe obdobná situace jiţ nastala v roce 

2006, kdy mnoho organizací závislých jen na dotacích muselo svou aktivitu pozastavit či 

úplně zrušit, tím se trh s nabídkou dalšího vzdělávání přirozeně pročistil a na trhu zůstaly 

především ty organizace, které měly i jiné podnikatelské aktivity neţ pouze realizaci projektů. 

       Tím, ţe organizace v minulosti měla zakázky na výuky cizích jazyků a další kurzy, jí tato 

krizová situace dramaticky nezasáhla. Nyní by však měla organizace problém, neboť omezení 

či neúspěšné ţádaní o finanční dotace je pro organizaci klíčovou aktivitou. 

       Štěstí přeje připraveným a tak to funguje i v podnikání. Ne nadarmo se říká „Buď 

připraven na nejhorší, vždycky můžeš být jen příjemně překvapen“. Organizace ALVIT – 

inovace a vzdělávání, s. r. o. by se měla začít soustředit na provozování nové aktivity, která 

bude zcela nezávislá na finančních prostředcích ESF či příspěvku SR ČR. 

       Jedním z návrhů preventivních opatření je moţnost připojení školícího a rekreačního 

zařízení. Organizace si by si díky tomuto spojení, zajistila nezávislost na školících prostorech, 

neboť by ke školení/kurzům/seminářům mohla vyuţívat své prostory.  Připojením rekreačního 

zařízení by také mohla zpestřit svou nabídku sluţeb a oproti konkurenčním vzdělávacím 

organizacím získat konkurenční výhodu. ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. by začala 

nabízet komplexnější balíček sluţeb, který by byl výhodný především pro malé a střední 

podnikatele. Nabídka sluţeb by se specializovala na rekreačně vzdělávací pobyty, které jsou 

v současné době stále upřednostňovány. Rostou poţadavky zákazníků na nabízené vzdělávací 

sluţby a ti stále více preferují spojit příjemné s uţitečným, a proto by tato kombinace 

provozování vlastního rekreačního zařízení byla ideálním řešením.  

        Další výhodou plynoucí z realizace tohoto návrhu je moţnost vyuţití prostor i při 

vytváření nabídek pro výběrová řízení v oblasti dalšího vzdělávání. A po překotném vývoji 

dotační politiky v oblasti vzdělávání zavládnou opět trţní principy a tato společnost bude 

moct navázat na aktivity, které realizovala před krizí. ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. 

nebude muset propustit ani jinak omezovat zaměstnance, pouze je převede na jinou práci a to 
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na práci v rekreačním zařízení, kde by se pořádaly různé akce, školení aj. pro překlenutí doby 

neţ se situace s dotačními fondy ustálí a neţ organizace opět získá projekty k realizaci.  

         Tento návrh je samozřejmě spjat s relativně vysokou investicí na pořízení, ale díky 

výsledkům hospodaření za rok 2012, které pokryly ztráty z minulých let a očekávaných záloh 

za zrealizované projekty v první polovině roku 2013 není tento návrh jak diverzifikovat riziko 

organizace ALVIT – inovace a vzdělávání s. r.o., nerealizovatelný.  

         Samozřejmě riziku a tím i potencionální krizi je moţné také předcházet i zaměřením se 

na poskytování širší nabídky sluţeb i mimo okruh dalšího vzdělávání. ALVIT – inovace a 

vzdělávání, s. r. o. můţe směřovat svou činnost k sluţbám, které budou vyuţívány především 

středními nebo velkými organizacemi. Konkrétně se můţe zaměřit např. na pořádání 

firemních team buildingových akcí.  

        ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. by také mohla k překlenutí krize zuţitkovat jiţ 

navázané pracovní vztahy se zahraničními partnery, se kterými realizovala nebo realizuje 

mezinárodní projekty. Díky těmto kontaktům by se organizace mohla začít specializovat na 

poskytování nebo jen zprostředkovaní pracovních stáţí a studijních pobytů pro studenty 

v zahraničí. Tato nabídka sluţeb pro studenty je stále velice atraktivní, neboť mladí lidé jsou 

odváţnou generací prahnoucí po zkušenostech ze zahraničí. ALVIT – inovace a vzdělávání s. 

r. o. má dobré pracovní i osobní vztahy s organizacemi mimo Evropskou unii a to především 

s organizacemi v Asii (Thajsko, Filipíny, Japonsko), která se v poslední době stává daleko 

atraktivnější destinací neţ USA. 

        Tento návrh preventivního opatření by byl jednou z těch variant, která nevyţaduje velké 

zapojení finančních prostředků do rozšíření nabídky sluţeb a jedná se tedy o jeden 

z levnějších návrhů jak diverzifikovat riziko. Samozřejmě s poskytováním zahraničních stáţí 

jsou spojené náklady (např. na propagaci), ale nejednalo by se o tak vysokou finanční 

náročnost jako u návrhu s pořízením vlastního rekreačního střediska.  

        S výše uvedenými návrhy by organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. také 

diverzifikovala riziko v podobě rostoucí konkurence v oblasti dalšího vzdělávání, neboť by 

nabízela širší nabídku sluţeb v oblasti nejen dalšího vzdělávání. Organizace by si budovala 

dobré jméno a oslovila širší spektrum potencionálních zákazníků, neboť u poskytování 

dalšího vzdělávání v rámci evropských dotačních programů se soustředila především na 

jednotlivce.  
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         Základní a hlavní prevenci pro zamezení vzniku krize je však dostatek informací týkající 

se změn ekonomické situace (HDP, inflace, nezaměstnanost, atd.) jak v České republice, tak v 

Evropské unii. Organizace musí mít rovněţ dostatečný přehled o prioritách a zamýšlených 

změnách v zákonech Evropské unie v oblasti vzdělávání a flexibilně se těmto změnám 

přizpůsobit.  

          Detailně rozpracované krizové scénáře a krizové plány mohou být také povaţovaný za 

druh prevence proti potencionální krizi. Díky nim můţe být organizace lépe připravena na 

budoucí vývoj velikosti poskytnutých dotací z ESF a příspěvku SR ČR určených na 

vzdělávání.   

4.1 Návrhy preventivních opatření pro další hrozby 

        Pro zlepšení situace organizace je důleţité věnovat pozornost také krizím, které nejsou 

přímo zničující, ale mohou také značně ovlivnit postavení a vnímání organizace okolím. 

Konkrétně se jedná o neshody se zaměstnanci a jejich přechod ke konkurenci a vyzrazení 

interních informací. 

         Získat dostatečné kompetence pro realizaci evropských či národních projektů není 

jednoduché, a aby se předcházelo odchodu klíčových zaměstnanců, měla by organizace zváţit 

upravení pracovní smlouvy s klíčovým zaměstnancem. Po určité době, kdy se stane 

zaměstnanec nepostradatelným pro organizaci, je vhodné uzavřít se zaměstnancem pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou. V pracovní smlouvě je určitě vhodné uvést, ţe pokud 

zaměstnanec bude chtít pracovní poměr vypovědět, je povinen uhradit zaměstnavateli náklady 

na jeho zaškolení. Tím zaměstnavateli pokryje alespoň částečně ztrátu, kterou ji odchod 

klíčového zaměstnance způsobí.  

         Dalším vhodným preventivním opatřením více komunikovat, motivovat a monitorovat 

práci a chování zaměstnance. Zaměstnanec se musí cítit být potřebný a mít uspokojení 

z práce, být doceněný a být loajální vůči svému zaměstnavateli. Takoví zaměstnanci jsou dnes 

nad zlato a je třeba si je udrţet, neboť s jejich odchodem ke konkurenci je spjaté další riziko a 

to je vyzrazení interních záleţitostí. 

          Za jeden z návrhu řešení je moţné také povaţovat sdílení se zaměstnanci jen takové 

informace, se kterými jsou schopni logicky nakládat a kterými nemohou poškodit dobré 

jméno společnosti a další činnosti organizace.  
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5 Závěr 

 

          Cílem diplomové práce bylo vytvoření krizového profilu u organizace ALVIT – 

inovace a vzdělávání, s. r. o., který vycházel z poznatků týkající se rizik a krize v organizacích 

uvedených v teoretické části. Teoretická část také přiblíţila tématiku malé a střední 

organizace. Byl zde také prostor pro objasnění si pojmu rizika, druhů rizik v organizacích. V 

neposlední řadě byla specifikována blíţe krize v organizacích, krizový plán či krizová 

strategie. 

          Dále byl vypracován profil organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. a 

představení její podnikatelské aktivity. Tato organizace se zabývá poskytováním sluţeb 

v oblasti dalšího vzdělávání, kterou v současné době vykonává a je především financována ze 

získaných finančních prostředků z ESF a příspěvku státního rozpočtu České republiky.  

         V praktické části byla vypracována analýza makroprostředí PEST, kde byly zachyceny 

právě ty ukazatele makroprostředí, které ovlivňují organizaci.  Pro posouzení konkurenčního 

prostředí bylo vyuţito Porterova modelu pěti konkurenčních sil, který poskytl informace o 

konkurenci, překáţkách pro vstup a nabídce substitučních sluţeb.  

          Pro zjištění finanční situace byla vypracována finanční analýza, kde se prostřednictvím 

poměrových ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a nakonec zadluţenosti zkoumalo 

finanční zdraví organizace ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. Ve finanční analýze se 

vycházelo z pravdivých údajů poskytnutých jednatelem organizace za poslední dva roky tj. 

rok 2011 a rok 2012. 

           Zjištěné skutečnosti byly zachyceny ve vyhotovené SWOT analýze. Jednotlivé silné a 

slabé stránky, příleţitosti a hrozby byly hodnoceny z hlediska důleţitosti a byla jim 

subjektivním hodnocením přiřazená váha. SWOT analýza byla nakonec vyhodnocena 

z hlediska interních faktorů, tj. faktorů, které ovlivňují podnik uvnitř organizace, a z hlediska 

externích faktorů, tj. faktorů, které nemůţe organizace ovlivnit (makroprostředí). 

Z vyhodnocené SWOT analýzy byly také vymezeny největší hrozby, které jsou největšími 

potencionálními ohnisky vzniku krize v organizaci ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. 

            Z analýzy bylo dále odvozeno, ţe největšími potencionálními hrozbami pro organizaci 

ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. je sniţování finančních prostředků ESF a příspěvku 
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státního rozpočtu ČR na projekty a s tím spojený rostoucí konkurenční boj o finanční 

prostředky, které se EU rozhodla do oblasti dalšího vzdělávání uvolnit.  Dalšími hrozbami je 

rostoucí konkurence v oblasti poskytování dalšího vzdělávání a neshody se zaměstnanci a 

jejich přechod ke konkurenci.  

             Byly provedeny analýzy stupně ohroţení pro všechny tři zjištěné hrozby. U kaţdé 

hrozby byla určena míra pravděpodobnosti vzniku ohniska krize a její dopady na organizaci. 

Všechny zjištěné výsledky byly zachyceny v Winterlingovy krizové matice, ve které byla 

zobrazena jako nejzávaţnější hrozba pro organizaci ALVIT – inovace a vzdělávání, s. r. o. 

právě sniţování finančních prostředků ESF a příspěvku státního rozpočtu ČR na projekty. Pro 

tuto krizovou situaci byl sestaven krizový plán s doporučeným postupem, podle kterého by 

měla organizace postupovat. Dále byla vypracována krizová strategie, jakým směrem by se 

v případě uskutečnění se této krize měla organizace ubírat. 

            Důleţitá je prevence a včasná příprava na krizovou situaci a proto byly v závěru této 

diplomové práce vypracovány návrhy preventivních opatření pro případ, ţe by krizová situace 

opravdu nastala. Byly uvedeny také návrhy, které nejsou realizovatelné v krátkém období, ale 

díky poskytnutí i těchto preventivních opatření má organizace moţnost volby, kterým směrem 

se chce v budoucnu se svými podnikatelskými aktivitami ubírat.  

            Hlavním cílem této diplomové práce bylo upozornit na potencionální ohniska krize, 

které organizaci hrozí. Krizové situace jsou součástí kaţdodenního ţivota kaţdé organizace a 

pro její zvládnutí je třeba pozorovat změny uvnitř i mimo organizaci a být neustále připravena 

řešit krizové situace, které mohou být na jedné straně hrozbou ale také i novými příleţitostmi, 

pokud je organizace dokáţe obrátit ve svůj prospěch.    
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