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ABSTRAKT 

Bakalá ská práce eší problematiku analýzy a ízení rizik ve vybraném podniku. Teoretická 

část charakterizuje okolí podniku, riziko a jeho klasifikace, analýzu rizik a její metody. 

V praktické části je p edstaven vybraný podnik, zabývající se zakázkovou strojní výrobou. 

Dále je provedena analýza současných rizik podniku, pomocí Porterovi metody konkurenč-

ního prost edí, PEST analýzy a SWOT analýzy. Za pomoci t chto analýz je vypracováno 

zhodnocení a návrhy doporučení ke zlepšení stavu podniku.  

 

Klíčová slova: podnik, riziko, analýza rizik, ízení rizik.    

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals wiht the problem of risk management and analysis in the selected 

company. The theoretical part characterizes the business environment, risk and its classifi-

cation, risk analysis and its methods. In the practical part of the chosen enterprise, engaged 

in machinery production. Further analysis of the current risk-ups, Porter competing 

methods of the environment, PEST analysis and SWOT analysis. With the help of these 

analyzes is drawn evaluate proposals and recommendations to improve the state of the 

company. 
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ÚVOD 

Riziko je součástí kaţdodenního ţivota, setkáváme se s ním jak v osobním ţivot , tak p i 

práci. Riziko má pro r zné činnosti rozdílné významy, základem však vţdy z stává nejisto-

ta.  

P i podnikatelské činnosti chápeme riziko jako ohroţení, ale i jako p íleţitosti. Aby se stal 

podnik úsp šným, musí podstupovat r zná rizika, ale zárove  musí um t s následky a p í-

činami t chto rizik pracovat, aby se staly p ijatelnými. 

Existuje velké mnoţství faktor , které na podnik p sobí, jedná se jak o vn jší, tak vnit ní 

rizika. Vnit ní rizika jsou spojena nap íklad s výrobou nebo zam stnanci a v tšinou se jed-

ná o taková rizika, které podnik m ţe n jakým zp sobem ovlivnit. Vn jšími riziky rozu-

míme nap íklad p sobení státu, tato rizika jsou pro podnik neovlivnitelná.  

Téma této práce jsem si vybrala, protoţe m  zaujalo svým obsahem. Myslím si, ţe analýza 

rizik je jednou z nejd leţit jších činností, kterou musí podnik provád t, aby si udrţel svoji 

pozici na trhu a také se neustále rozvíjel. 

Cílem bakalá ské práce je provést analýzu současných rizik ve vybraném podniku a vyme-

zit jeho problematické oblasti, následn  navrhnout vhodná opat ení pro zlepšení stavu pod-

niku v t chto problematických oblastech.  

Práce je rozd lena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o problema-

tice analýzy rizik a výb rem vhodné metodiky. V praktické části je p edstaven vybraný 

podnik, je provedena analýza současných rizik podniku pomocí Porterova modelu konku-

renčních sil, PEST analýzy a SWOT analýzy. Na základ  provedených analýz jsou navrh-

nuta vhodná opat ení pro zlepšení stavu podniku.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PODNIK ů JEHO OKOLÍ 

Podnikem chápeme jakýkoliv subjekt vykonávající činnost, která spočívá v nabízení zboţí 

či sluţeb na trhu. Není p itom rozhodující, zda podnik p i své činnosti dosahuje zisku, ale 

ţe oslovuje zákazníky s nabídkou svých činností. Rovn ţ není rozhodující, jakou právní 

podobu na sebe podnik bere. [3] 

1.1 Podnikání 

„Podnikání je právně vymezeno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikate-

lem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ [13] 

Podnikat mohou fyzické a právnické osoby. Fyzické osoby podnikají na základ  ţivnosten-

ského oprávn ní, právnické osoby musí sepsat společenskou smlouvu a získat oprávn ní 

k podnikání zápisem do obchodního rejst íku. Do právnických osob pat í osobní i kapitálo-

vé společnosti tj. ve ejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ruče-

ním omezeným, akciové společnosti, druţstva a státní podniky. [3] 

1.2 Okolí podniku 

Okolím podniku rozumíme vše, co stojí mimo podnik jako organizaci. Kaţdý podnik je 

otev ený systém, který má vztahy k okolí, ve kterém p sobí. Vliv okolí na podnik je zpra-

vidla velmi silný, zatím co moţnost podniku ovliv ovat okolí je spíše omezená. 

Podnikové okolí lze rozd lit na vnit ní a vn jší. Vnit ní je spojeno se silami, které p sobí 

uvnit  podniku, vn jší okolí zahrnuje mikrookolí a makrookolí. Faktory, na které m ţe mít 

podnik určitý vliv, nazýváme mikrookolí. Makrookolí zahrnuje faktory, které na podnik 

p sobí, ale podnik je nem ţe ovliv ovat. [3] 
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   Obrázek 1: Okolí podniku [17] 
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2 RIZIKO 

„S rizikem se setkává každý jednotlivec, podnik nebo organizace, p i své běžné každodenní 

činnosti.“ [8] 

Pojem riziko pochází údajn  jiţ ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. 

Pochází z italského slova risico, které označovalo nebezpečí, kterému se museli mo eplavci 

vyhnout.  

Dnes se rizikem obecn  rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, p í-

padn  neúsp chu p i podnikání.  

Riziko je podv dom  spojováno p eváţn  s negativními d sledky, které m ţeme označit 

za hrozbu nebo ztrátu, ale vstup do rizika je často dobrovolný, s cílem získat pozitivní vý-

sledky a vyuţít p íleţitost. 

Riziko se m ţe chápat jako: 

a) Pravd podobnost či moţnosti vzniku ztráty. 

b) Odchýlení skutečných a očekávaných výsledk . 

c) Nebezpečí negativní odchylky od cíle Ětzv. čisté rizikoě. 

d) Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

e) Moţnost vzniku ztráty nebo zisku Ětzv. spekulativní rizikoě. 

f) Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva Ětzv. investiční rizikoě. [12] [8] 

2.1 Klasifikace rizik 

Riziko lze klasifikovat z mnoha aspekt . Základní zp soby t íd ní rizik:  

 Čisté riziko - jedná se o rizika, která mají pouze negativní stránku. Obvykle se 

vztahují ke ztrátám a škodám na majetku organizací a jednotlivc , poškození zdra-

ví, resp. ztrátám ţivota jednotlivc  a člen  organizačních jednotek vyvolaných p í-

rodními jevy Ěnap . povodn , poţáry aj.ě technickými systémy a jejich selháním 

Ěnap . havárie výrobních za ízeníě a jednáním lidí Ěnap . krádeţeě. 
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 Podnikatelské riziko - v hospodá ské praxi obvykle p evaţují rizika, které označu-

jeme jako podnikatelská. Tato rizika mají nejen negativní stránku, ale také pozitiv-

ní: 

- variability moţných výsledk  určitých proces  či aktiv, 

- moţnost odchylek Ěnegativních i pozitivníchě od výsledk  očekávaných či plá-

novaných, 

- pravd podobnosti odlišných hodnot od očekávaných či plánovaných výsledk . 

Odchylky skutečn  dosaţených výsledk  podnikatelské činnosti od p edpokláda-

ných mohou být ţádoucí nebo neţádoucí. Ţádoucí odchylky vedou sm rem 

k vyššímu zisku a neţádoucí sm rem ke ztrát . [5] 

 Systematické riziko – jedná se o riziko vyvolané společnými faktory a postihující 

v r zné mí e všechny hospodá ské jednotky, respektive oblasti podnikatelské čin-

nosti. Zdrojem systematického rizika jsou nap íklad zm ny pen ţní a rozpočtové 

politiky, zm ny da ového zákonodárství, celkové zm ny trhu Ězm ny cen základ-

ních surovin a energií aj.ě. Vzhledem ke svému charakteru p edstavují obvykle rizi-

ka makroekonomická.  

 Nesystematické riziko - je riziko, které je specifické pro jednotlivé firmy, resp. je-

jich aktivity. Zdrojem takového rizika m ţe být nap íklad odchod klíčových pra-

covník  firmy, selhání významného subdodavatele, vstup nového konkurenta na 

trh, havárie výrobního za ízení aj. Vzhledem ke svému charakteru p edstavují ob-

vykle rizika mikroekonomická.  

 Vnit ní rizika - rizika, která se vztahují k faktor m uvnit  firmy Ěnap íklad rizika 

technicko-technologická spojená s výzkumem a vývojem nových výrobk  a techno-

logií, rizika selhání pracovník  aj.ě 

 Vn jší rizika - tato rizika se vztahují k podnikatelskému okolí, ve kterém firma 

podniká. Jejich zdrojem jsou externí faktory, které se člení: 

- makroekonomické – ekonomické, sociální, technicko-technologické a ekologic-

ké faktory 

- mikroekonomické – konkurence, dodavatelé, odb ratelé aj.  
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 Ovlivnitelná rizika - chápeme jako rizika, které lze eliminovat, respektive oslabit 

opat ením orientovaným na jeho p íčiny a to ve smyslu eliminace respektive sníţení 

pravd podobnosti vzniku či rozsahu moţných nep íznivých situací Ěnap íklad zvý-

šením kvalifikace pracovník  výzkumu a vývoje, zlepšením jejich p ístrojového 

vybavení apod. lze sníţit rizika výzkumu a vývoje nových výrobk  a technologií). 

 Neovlivnitelná rizika - podnik nemá moţnost p sobit na jeho p íčiny Ěnap . nep í-

znivá zm na m nového kurzu, povode  aj.ě, ale m ţeme p ijmout opat ení sniţují-

cí nep íznivé následky t chto rizik Ěnap . pojišt níě. 

 Primární a sekundární rizika - sekundární riziko je vyvoláno p ijetím určitého 

opat ení na sníţení primárního rizika tvo eného všemi výše uvedenými faktory. 

P íkladem sekundárního rizika m ţe být riziko spojené s existencí odlišné podni-

kové kultury p i vytvo ení společného podniku se zahraničním partnerem, která 

m ţe být p íčinou jeho neúsp chu. [5] 

2.2 V cná klasifikace podnikatelských rizik 

Člen ní rizik podle jejich v cné nápln  je velmi významné. Z tohoto hlediska se rizika roz-

lišují na: 

 Výrobní rizika - tato rizika mají často charakter omezenosti, respektive nedostatk  

zdroj  r zné povahy Ěsurovin, materiálu, energií, určitých pracovních sil určité kva-

lifikaceě, které mohou ohrozit pr b h výrobního procesu a jeho výsledky. Dále se 

m ţe jednat o rizika plynoucí z výpadku plynulého provozu či poruchy. Mezi tyto 

rizika pat í výpadky elektrické energie, poruchy a havárie, kv li kterým jsou vyro-

beny zmetky nebo zastavena výroba, náhrada za nemocného pracovníka nebo pra-

covníka odcházejícího z pracovního místa. Tato rizika se označují jako provozní ri-

zika nebo také operační rizika. U provozních rizik je d leţité v novat se jejich pre-

venci, p i té se ovšem mohou vyskytnout sekundární rizika. Pokud i p es provedená 

opat ení dojde k havárii, je nutné se intenzivn  v novat odstran ní jejích d sledk , 

aby se minimalizoval dopad související s p erušením výroby. [5] [24] 

 Technická rizika - technická nebo také technologická rizika jsou taková rizika, 

která jsou spojena s pouţitím nových nebo nevyzkoušených technologií nebo tech-

https://managementmania.com/cs/druhy-podnikatelskych-rizik
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nických za ízení či výrobních prost edk . Technická rizika existují díky neustálému 

rozvoji a inovacím a vznikají v d sledku zavád ní nových produkt  na trh. [24] 

 Ekonomická rizika - jedná se o rizika, která ovliv ují ekonomické výsledky pod-

niku. Tento druh rizik pat í mezi nejvýznamn jší. Tato rizika jsou spojená 

s hospoda ením a ízením ekonomiky v podniku, s chybami v jiných oblastech pod-

niku i faktory vn  podniku. Zahrnují p edevším širokou paletu nákladových rizik, 

jeţ jsou vyvolána r stem cen surovin, materiálu, energií, sluţeb a dalších náklado-

vých poloţek. V d sledku t chto rizik m ţe dojít k p ekročení plánované výše ná-

klad  a nedosaţení p edpokládaného hospodá ského výsledku.  

 Finanční rizika - tato rizika jsou spojena se zp sobem financování, dostupnosti 

zdroj  financování a schopností dostát splatným závazk m, nep íznivými zm nami 

úrokových sazeb p i uţití úv r  s pohyblivými úrokovými sazbami, zm nami m -

nových kurz . Uvnit  podniku to mohou být rizika spojená s nevhodným finančním 

ízením včetn  d sledk  s ním spojených Ěztráta, zadluţenost, problémy s likviditou 

atd.ě. Vn  podniku se pak jedná p edevším o podmínky podnikání – politické, le-

gislativní, obchodní, trţní a ekonomické. U finančních rizik je d leţité v novat se 

jejich prevenci. [5] [24] 

 Trţní rizika - trţní neboli obchodí rizika jsou taková rizika, která jsou spojená 

s neúsp šností podniku na domácích i zahraničních trzích. Mají p eváţn  podobu 

rizik prodejních Ěpoptávkovýchě ve vztahu k velikosti prodeje a rizik cenových 

z hlediska dosahovaných prodejních cen Ězdrojem trţních rizik je častou chování 

konkurence projevujících se zavád ním nových výrobk  a cenovou politikou, zm -

ny spot ebitelských preferencí aj.ě. Trţní rizika výrazn  ohroţují hospodá ské vý-

sledky firmy. [4] [24] 

 Marketingová rizika - tato rizika jsou spojena s vhodným zvolením a zacílením 

marketingových aktivit – nap . marketingové kampan , trţní segmentace, s vhodn  

zvoleným produktem a se správným odhadem vývoje trhu.  

 Sociální rizika - jde o taková rizika, která jsou spojena s jednáním lidí. Jedná se 

p edevším o: 

- manaţerská rizika – související s nevhodnými rozhodnutími manaţer  a vlast-

ník  podniku, 
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- sociáln  patologická rizika – podvody, krádeţe, 

- skupinové hrozby – nap . masová migrace z míst se špatnou hospodá skou situ-

ací, p írodními katastrofami a r znými konflikty, 

- zdravotní rizika – riziko pandemie. [24] 

 Legislativní rizika - tato rizika jsou spojena s legislativní úpravou podnikání. Jed-

ná se p edevším o nové zákony, zm ny zákon  a norem a jejich d sledky. D leţi-

tou sloţkou tohoto rizika m ţe být nedostatečná ochrana duševního vlastnictví Ěpa-

tenty, obchodní známky, autorská práva aj.ě. [4] [24] 

 Politická rizika - politickými riziky označujeme taková rizika, která jsou spojena 

se zm nami státního z ízení a vládní orientace. Zahrnují stávky, národní a rasové 

nepokoje, války, teroristické akce aj., které jsou zdrojem politické nestability, i 

zm n politických systém . Do skupiny politických rizik se obvykle zahrnují i rizika 

spojená s podnikáním v zahraničí, a to p edevším v rozvojových zemích, která mo-

hou mít podobu znárodn ní, omezení navrácení zisku, uvalení tarifních bariér a ex-

portních omezení, odmítnutí p vodn  schválených dotací, omezení p ístupu ke 

zdroj m surovin a energií aj. [4] [24] 

 Projektová rizika - projektová rizika zahrnují všechny druhy rizik, která mohou 

jakýmkoliv zp sobem ohrozit projekt. Riziko a nejistota jsou neodmyslitelné u 

všech projekt  a investo i s účastí v projektech, nebo v majetku firmy, jsou vysta-

veni rizik m po celou dobu ţivota projektu. Vliv rizika nap íklad u strojírenského 

projektu, je proporcionální k velikosti jak stávající, tak navrhované investice. Ob-

vykle je období po schválení aţ do dokončení stavby pro investora, nebo pro inves-

tory spojeno s rychlými a intenzivními výdaji a proto je tato etapa procesu obzvlášt  

citlivá na rizika. [9] 

 Environmentální rizika - jde o taková rizika, která jsou spojena s ekologií. Jedná 

se nap íklad o emise a znečišt ní vod, p dy a ovzduší, úniky nebezpečných látek, 

p sobení ozonové díry a další. Mohou mít podobu náklad  na odstran ní škod na 

ţivotním prost edí, náklad  spojených s uvedením proces  do souladu se zp ísn -

nými opat eními na ochranu ţivotního prost edí, daní spojených s vyuţíváním ne-

obnovitelných zdroj , ztrát spojených s nucením ukončením určitých aktivit aj. [4] 

[24] 
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 Ţivelná a p írodní rizika – jedná se o rizika, která jsou spojena s ţivly. Pat í sem 

nap íklad ţivelné pohromy a p írodní katastrofy. Tato rizika jsou neovlivnitelná.  

 Bezpečnostní rizika - jde o taková rizika, která jsou spojena s bezpečností osob, 

aktiv a informací. 

Skupiny bezpečnostních rizik: 

- personální bezpečnost – poškození majetku, zdraví a ţivota osob, ochrana 

osobních údaj , 

- fyzická bezpečnost – poškození za ízení, narušení objekt  a systém , 

- informační rizika – narušení bezpečnosti dat, sít  či informačního systému, zne-

uţití či poškození dat. [10] [24] 
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3 ůNůLÝZů RIZIK 

ůnalýza rizik je prvním krokem p i sniţování rizik. Zpravidla je chápána jako proces vy-

mezení hrozeb, pravd podobnosti jejich uskutečn ní a dopadu na aktiva, tedy stanovení 

rizik a jejich závaţnosti. Navazující činností je ízení rizik. [11] 

ůnalýza rizik zpravidla obsahuje: 

 identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a aktiv, které vlastní. 

 stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich d leţitost pro subjekt, 

ohodnocení moţného dopadu jejich ztráty, zm ny či poškození na existenci či cho-

vání subjektu. 

 identifikaci hrozeb a slabin – určení druhu událostí a akcí, které mohou negativn  

ovlivnit hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, která mohou umoţnit p sobe-

ní hrozeb.  

 stanovení závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravd podobnosti výskytu 

hrozby a míry zranitelnosti subjektu v či dané hrozb .  

Moţná ešení analýzy rizik jsou následující: 

 uskutečn ní vhodných opat ení pro sníţení rizika, 

 v domé akceptování rizik za p edpokladu, ţe jimi není ohroţena činnost organiza-

ce,  

 vyhnutí se rizik m, 

 p enesení rizik na t etí strany Ětransfer rizikaě. [12] 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Aktivum 

ůktivum je vše, co má pro podnik určitou hodnotu, která m ţe být zmenšena p sobením 

hrozby. ůktiva se d lí na hmotná a nehmotná. Za hmotná aktiva povaţujeme nap íklad 

nemovitosti, cenné papíry, peníze a podobn . Mezi nehmotná aktiva pat í nap íklad infor-

mace, p edm ty pr myslového a autorského práva, morálka pracovník  a podobn . ůkti-

vem ale m ţe být i samostatný podnik, neboť hrozba m ţe p sobit na celou jeho existenci. 
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Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva. 

P i hodnocení aktiva se berou v úvahu následující hlediska: 

 po izovací náklady či jiná hodnota aktiv, 

 d leţitost aktiva pro existenci či chování subjektu, 

 náklady na p eklenutí p ípadné škody na aktivu, 

 rychlost odstran ní p ípadné škody na aktivu, 

 jiná hlediska Ěmohou být specifická p ípad od p ípaduě.  

3.1.2 Hrozba 

Hrozbou rozumíme sílu, událost, aktiva nebo osobu, která má neţádoucí p sobení na bez-

pečnost nebo m ţe zp sobit škodu Ěnap . poţár, p írodní katastrofa, krádeţ za ízení, získá-

ní p ístupu k informacím neoprávn nou osobou, kontrola finančního ú adu).  

Škoda, kterou zp sobí hrozba p i jednom p sobení na určité aktivum, se nazývá dopad 

hrozby.  

Hodnocení úrovn  hrozby: 

 Schopnost zp sobit škodu – nebezpečnost 

 Pravd podobnost dostání se hrozby k aktivu – p ístup 

 Zájem iniciovat hrozbu v či aktivu – motivace 

Údaje k identifikaci hrozeb lze získat od vlastník  aktiv, manaţer , pracovník  lidských 

zdroj , interních a externích odborník , pojišťoven nebo od specializovaných firem. 

3.1.3 Zranitelnost 

Zranitelnost je nedostatek, který m ţe hrozba vyuţít pro uplatn ní svého neţádoucího vli-

vu. Tato veličina je vlastností aktiva a vyjad uje, jak citlivé je aktivum na p sobení dané 

hrozby.  

Zranitelnost vzniká tam, kde dochází k interakci mezi hrozbou a aktivem.  
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3.1.4 Protiopat ení 

Jedná se o postup, proces, proceduru, technický prost edek, nebo cokoliv, co bylo speciáln  

navrţeno pro zmírn ní p sobení hrozby Ějejí eliminaciě, sníţení zranitelnosti nebo dopadu 

hrozby. Protiopat ení se navrhuje s cílem p edejít vzniku škody nebo s cílem minimalizo-

vat následky vzniklé škody. V analýze rizik je protiopat ení charakterizováno efektivitou a 

náklady. Efektivita vyjad uje, nakolik protiopat ení minimalizuje p sobení hrozby. Pouţívá 

se ve fázi zvládání rizik jako jeden z nejvýznamn jších parametr  p i hodnocení vhodnosti 

pouţití daného protiopat ení.  

Do náklad  na protiopat ení se zahrnují náklady na po ízení, zavedení a provozování proti-

opat ení. Tyto náklady jsou velmi d leţitými parametry p i výb ru protiopat ení. Výb r 

vhodného protiopat ení spočívá v optimalizaci, kdy se hledají nejúčinn jší protiopat ení, 

jejichţ realizace p inese co nejmenší náklady.  

V rámci analýzy rizik je t eba zárove  identifikovat stávající opat ení, která jiţ byla učin -

na. 

3.1.5 Riziko 

Riziko vzniká vzájemným p sobením hrozby a aktiva. Hrozba, která nep sobí na ţádné 

aktivum, nemusí být p i analýze rizik brána v úvahu, stejn  jako aktivum, na které nep so-

bí ţádná hrozba, není p edm tem analýzy rizik.  

Úrove  rizika je určena hodnotou aktiva. Na zvyšování úrovn  rizika se podílí úrove  

hrozby, zranitelnost a hodnota aktiva. [11] [12] 
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Obrázek 2: Analýza rizik [19] 

3.2 Identifikace rizik 

Identifikace rizika pat í mezi nejd leţit jší fáze analýzy rizik, je nezbytným krokem v po-

čáteční etap  ocen ní projektu a musí k ní dojít p ed podrobnou analýzou a alokací rizik. 

Cílem identifikace rizik je dosp t k vyčerpávajícímu souboru rizikových faktor , které mo-

hou negativn  nebo pozitivn  ovlivnit hospodá ské či jiné výsledky firmy, hodnotu jejich 

určitých aktiv nebo míru úsp šnosti p ipravovaných respektive realizovaných investičních 

projekt . Identifikace rizika by m la zahrnout interní i externí rizika. [5] [9] 

K identifikaci rizikových faktor  lze vyuţít určité nástroje. Nejvýznamn jšími jsou: 

 Kontrolní seznamy – poskytují vyčerpávající p ehled potenciálních rizikových fak-

tor . 

 Pohovory s experty a skupinové diskuze – tyto diskuze mohou mít podobu brain-

stormingových sch zek, ve které je skupina tvo ena pracovníky firmy nebo exter-

ními experty. Na sch zce m ţe kaţdý vyjád it sv j názor, bez ohledu na své posta-

vení. 
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 Nástroje strategické analýzy – jedná se o nástroje, které podporují p edevším 

identifikaci externích rizik ĚSWOT analýza, PEST analýza, Porter v model p ti sil 

aj.). 

 Kognitivní mapy – p edstavují grafický nástroj zobrazení jednotlivých faktor  ri-

zika. Tyto faktory se zapisují na papír a orientovanými spojnicemi se zobrazují je-

jich vzájemné vazby.  
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4 METODY ůNůLÝZY RIZIK 

Existují dva základní p ístupy k ešení analýzy rizik a to kvantitativní, nebo kvalitativní 

metoda. V praxi pouţíváme buď jeden z t chto dvou p ístup  anebo jejich kombinaci.  

Kvalitativní metoda 

Je postavena na popisu závaţnosti potenciálního dopadu a pravd podobnosti, ţe daná udá-

lost nastane. Metoda popisuje povahu rizika a pomáhá zlepšit pochopení rizika. ůnalytici 

musí koncentrovat sv j čas a úsilí na oblasti, které jsou k riziku nejcitliv jší. 

Tato metoda se vyznačuje tím, ţe jsou rizika vyjád ena v určitém rozsahu Ěnap . jsou obo-

dovaná <1 aţ 10> nebo určená pravd podobností <0,1> nebo slovn  <malé, st ední, velké> 

apod.). Úrove  se obvykle určuje kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní metody jsou jed-

nodušší, rychlejší, ale více subjektivní. 

P ípady vyuţití kvalitativní metody: 

 up esn ní postup  p i detailní analýze rizik, 

 nedostatečné kvality či kvantity získaných číselných údaj  pro jejich vyuţití v kvan-

titativních metodách. [9] [12] 

Kvantitativní metoda 

Je zaloţena na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. 

Pouţívá číselné ocen ní jak v p ípad  pravd podobnosti vzniku události, tak i p i ocen ní 

dopadu dané události. Vyjad uje dopad obvykle ve finančních termínech Ěnap . „tisíce 

Kč“ě. Tato metoda je více p esná neţ kvalitativní, její provedení sice vyţaduje více času a 

úsilí, avšak poskytuje finanční vyjád ení rizik, které je pro jejich zvládání výhodn jší. [12] 

4.1 PEST analýza 

Jedná se o analýzu vn jšího okolí podniku, jejímţ cílem je identifikovat vn jší faktory, 

které mohou p sobit na podnik.  

Okolí podniku je tvo eno adou prvk . PEST analýza p edstavuje analýzu politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktor , které mohou ovlivnit podnik a jeho 

rozvoj. Do sociálního okolí podniku se také adí demografické a kulturní prost edí. [2] 
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Význam zkratky PEST: 

P - Political (politické faktoryě 

E – Economical Ěekonomické faktoryě 

S – Social Ěsociální faktoryě 

T- Technological Ětechnologické faktoryě 

Politické faktory 

ůnalýza politických faktor  se zabývá problematikou stability politické scény a jejího do-

padu na stabilitu legislativního rámce. D leţité je sledování všech podstatných zákon  a 

návrh  pro oblast, ve které podnik p sobí, stejn  jako chování regulačních orgán . 

Mezi politické faktory pat í nap . legislativa regulující podnikání, legislativa určující zda-

n ní Ěpodnik  i jednotlivc ě, p edpisy pro mezinárodní obchod, p edpisy na ochranu 

ochranných známek, p edpisy na ochranu prost edí, pracovní právo, ochrana spot ebitel  a 

další. 

Ekonomické faktory 

ůnalýza ekonomického prost edí je d leţitá pro odhad ceny pracovní síly a cen produkt  a 

sluţeb.  

Do ekonomických faktor  pat í nap . HDP, ekonomický r st, výdaje spot ebitel , vládní 

výdaje, politika proti nezam stnanosti Ěminimální mzda, podpora v nezam stnanostiě, m -

nové kurzy, zdan ní a inflace. 

Sociální faktory 

Sociální faktory jsou nap . demografické faktory Ěv ková struktura obyvatelstva, pohlaví, 

povolání atd.ě, pracovní mobilita, vzd lání, zm ny ţivotního stylu, rozd lení p íjm , kul-

turní faktory, móda, koníčky atd.  

Technologické faktory 

Do technologických faktor  adíme nap . vládní výdaje na výzkum, vývoj nových techno-

logií, spot eba energie, náklady na energii, zm ny v informační technologii, internet atd.  

[2] 
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4.2 Porter v model konkurenčních sil 

Porter v p tifaktorový model konkurenčního prost edí je uţitečným a často vyuţívaným 

nástrojem analýzy. Jedná se o analýzu odv tví a jeho rizik. ůnalýza popisuje vn jší pod-

mínky p sobící na daném trhu. Je velmi d leţité d lat analýzu stále dokola, protoţe trh i 

podmínky na trhu se neustále m ní. 

Cílem Porterovi analýzy by m lo být identifikování potenciální hrozby i p íleţitostí, pomo-

cí kterých by mohlo být p sobení t chto hrozeb odstran no. 

Faktory porterového modelu: 

 Hrozba vstupu nových konkurent  

 Rivalita mezi stávající konkurencí 

 Vyjednávací síla odb ratel  

 Vyjednávací síla dodavatel  

 Hrozba substitut  [7] 

 

Obrázek 3: Porterův model konkurenčních sil [7] 
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Hrozba vstupu nových konkurent  

Tato hrozba je velmi d leţitá v nových nebo rozvíjejících se oborech, kde není znám ob-

jem trhu, nebo objem trhu rychle roste.  

Hrozba je sniţována za podmínek: 

 jsou-li náklady pro vstup do odv tví vysoké, 

 odv tví má strukturu p irozených monopol  Ěnap . distribuce elekt iny, vody atd.), 

 mají-li existující firmy významné výhody na trhu Ěnap . zkušenosti, dlouhodobou 

existenci, know-how atd.), 

 zákazníci jsou v daném odv tví p ipoutáni k jiţ existujícím obchodním partner m.  

Rivalita mezi stávající konkurencí 

Rivalita na trhu m ţe vzniknout zejména, jedná-li se o málo rostoucí trh. Firmy se tak m -

ţou snaţit udrţet si pozici na trhu za kaţdou cenu jak cenovou, tak necenovou konkurencí. 

Dále pak v odv tví, ve kterém p sobí velký počet konkurent  nebo jsou-li výrobky konku-

rent  jen málo rozlišné a zákazníci tak nevnímají rozdíly mezi výrobky jednotlivých výrob-

c .  

Vyjednávací síla odb ratel  

V síle kupujících je hlavní zejména jejich vyjednávací síla o cen . Odb ratel má silnou 

pozici p edevším tehdy, jedná-li se pro dodavatele o významného zákazníka. Dále disponu-

je s pot ebnými trţními informacemi Ěnap . o trţní cen , nabídce a poptávceě, tudíţ m ţe 

snadno p ejít ke konkurenci.   

Vyjednávací síla dodavatel  

Čím více je podnik na dodavatelích závislý, tím vyšší je jejich vyjednávací síla. V odv t-

vích jako je nap . strojírenství m ţe být tato síla velmi vysoká, záleţí zejména na sloţení a 

cen  produkt . D leţitými otázkami jsou hlavn  – technologická závislost, p ítomnost al-

ternativních dodavatel  jak u nás, tak v zahraničí, míra konkurence mezi dodavateli v dané 

oblasti. 
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Hrozba substitut  

Substituty se rozumí vše, co m ţe zákazníkovi n jakým zp sobem nahradit danou sluţbu, 

nebo zboţí. [7] [18] 

4.3 SWOT analýza 

„Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou součastná strategie firmy a její 

specifická slabá a silná místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají 

v prost edí.“ [6] 

Zkratka SWOT vznikla z anglických slov, a to Strenghs Ěsilné stránkyě, Weaknesses Ěslabé 

stránkyě, Opportunities Ěp íleţitostiě a Threats Ěhrozbyě. [16] 

SWOT analýza, neboli analýza silných a slabých stránek, p íleţitostí a hrozeb sestává 

z p vodn  dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Doporučuje se začít analýzou OT – 

p íleţitostí a hrozeb, které p icházejí z vn jšího prost edí firmy a to jak makroprost edí, tak 

i mikroprost edí. Po d kladn  provedené analýze OT následuje analýza SW, která se týká 

vnit ního prost ední firmy. [6] 

Silné stránky  

Za silné stránky podniku jsou povaţovány takové vnit ní faktory, ve kterých je firma dobrá 

a udrţuje si díky nim silnou pozici na trhu. P .: kapitálová síla, moderní technologie, kvali-

ta výrobk  atd. 

Slabé stránky 

Slabé stránky jsou opakem silných stránek. Jedná se o vnit ní faktory, ve kterých je firma 

slabá. N kdy i nedostatek určité silné stránky znamená pro podnik slabou stránku a brání 

tak efektivnímu výkonu firmy. P .: zastaralá technologie, vysoká zadluţenost, slabý ma-

nagement atd. 

P íleţitosti 

P íleţitosti znamenají pro podnik moţnosti, s jejichţ realizací se zvyšují vyhlídky na r st 

nebo lepší vyuţití disponibilních zdroj  a účinn jší spln ní cíl . P .: r st poptávky, r st 

trhu, moţnost exportu atd.  
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Hrozby 

Nep íznivá situace nebo zm na v okolí podniku znamená p ekáţky pro činnost. Mohou 

znamenat nebezpečí úsp chu. Na tyto faktory musí podnik rychle reagovat, aby je odstranil, 

nebo minimalizoval. P .: silná konkurence, vstup zahraniční konkurence, nestabilita trhu 

atd. [2] [16] 

Vnit ní prost edí 

Vnit ní prost edí určuje silné a slabé stránky podniku, které jsou v p ímé kompetenci pod-

niku a je teda moţné je pom rn  snadno zm nit. 

P i vnit ní analýze je t eba se zam it na: 

 pozici na trhu, 

 personální vybavení, 

 technickou a technologickou úrove , 

 financování podniku, 

 oblast marketingu – produkt, distribuce, cena, komunikační mix 

 vztah se zákazníky, 

 dodavatele aj. 

Tyto stránky posuzujeme vzhledem ke konkurenci. To, v čem je podnik lepší je silnou 

stránkou, to, v čem podnik konkurence p edehnala, je slabou stránkou. Významnost a váha 

jednotlivých aspekt  určuje, jestli jde o silnou nebo slabou stránku podniku. 

Vn jší prost edí 

Faktory vn jšího prost edí leţí mimo kontrolu podniku. Cílem analýzy vn jšího prost edí 

podniku je určení moţných p íleţitostí pro rozvoj firmy a zárove  identifikace moţných 

rizik, které by rozvoj firmy mohly znemoţnit nebo dokonce ohrozit stávající pozici podni-

ku na trhu. P íleţitosti a hrozby se mohou s postupem času m nit, a proto je vhodné je pra-

videln  sledovat. Jen d kladná znalost vn jšího prost edí podniku umoţ uje rozvoj firmy. 

Hrozby a p íleţitosti není samo o sob  moţné minimalizovat nebo maximalizovat, je pouze 

moţné sníţit nebo zvýšit jejich vliv na podnik. 

P i vn jší analýze je t eba se zam it na: 
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 společenskou Ěsociálníě situaci ve vztahu k zákazník m, 

 vlivy demografické, 

 kulturní faktory, 

 technické a technologické prost edí, 

 ekonomické faktory, 

 politické a legislativní vlivy, 

 potenciální konkurenci. [23] 

 

SWOT 

S 

Silné stránky 

(Strengths) 

W 

Slabé stránky 

(Weaknesess) 

O 

P íleţitosti 

(Opportunities) 

Strategie S-O 

Ofenzivní podnikatelský p ístup 

z pozice síly. 

Snaha vyuţít všechny p íleţitosti 

a silné stránky. 

Snaha o vedoucí či útočnou pozi-

ci. 

Strategie W-O 

Snaha o vyuţití p íleţitostí z okolí. 

Pomalé posilování pozic. 

Snaha o nalezení spolehlivého spo-

jence.  

R zné formy integrace. 

T 

Hrozby 

(Threats) 

Strategie S-T 

Vyuţití pozice silného postavení 
k blokování nebezpečí. 

Oslabení konkurence.  

Diverzifikace výrobního sortimen-

tu. 

Distribuční spojení. 

Strategie W-T 

Uvaţování o kompromisech. 

Spojení se silnou firmou i za cenu 
úpravy programu. 

Snaha o p eţití. 

Opušt ní trhu.  

Obrázek 4: SWOT analýza [16] 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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5 SPOLEČNOST XY, S.R.O. 

5.1 Základní informace 

Podnik je situován ve Zlínském kraji, ve m st  Uherské Hradišt . Podnik jsem pojmenova-

la XY, s.r.o. na p ání odpov dných pracovník , z d vodu interních informací, které mi byly 

poskytnuty. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 140 700 000 Kč 

P edm t činnosti: - kovoobráb ní 

   - velkoobchod 

   - zprost edkování souvisejících sluţeb  

 

Obrázek 5: Umístění podniku 

Firma XY, s.r.o. se zabývá zakázkovou strojní výrobou v oboru rotačního a nerotačního 

obráb ní a souvisejícím sluţbám.  

Dále se podnik v nuje CNC obráb ní  a to pouţitím technologií frézování, soustruţení a 

broušení, je výrobcem p esných ozubených kol a je schopna realizovat jednoduché  mon-

táţní práce. Podnik má k dispozici moderní automatizované výrobní a kontrolní technolo-

gie. Samoz ejmostí je také pouţití nejmodern jších výrobních technologií CůD/CůM.  

Obrábí mnoho druh  materiál  nap .: ocel, nerez ocel, slitiny hliníku a m di a plasty.  
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Firma preferuje sloţité a technologicky náročné výrobky a zam uje se jak na malé a st ed-

ní tak i velké výrobní série, podle poţadavk  a p ání zákazníka.   

Podnik dodává v tšinu svých výrobk  do lehkého pr myslu jako je nap . automobilový, 

letecký, elektrotechnický a telekomunikační, vyrábí montáţní díly pro hydraulické systémy, 

vakuové systémy, ruční elektrické a pneumatické ná adí. 

V tší část výroby cca 70% je realizována pro tuzemské zákazníky, p ímému exportu p ipa-

dá zbylých ň0% výroby. 

Společnost zam stnává řŇ pracovník , kte í v tšinou pracují ve ň sm nném a nep etrţitém 

provozu. 

Technologie obráb ní: 

 Frézování 

Podnik zajišťuje výrobu nerotačních dílc , dle poţadavk  zákazníka. V současné 

dob  se jedná o tisíce r zných součástí nebo sestav, které jsou povrchov  nebo te-

peln  upravovány. Obráb ní je provád no jak na klasických frézkách, tak i na ostat-

ních obráb cích centrech. 

 

Obrázek 6: Frézování [22] 

 

 Soustruţení 

Výroba rotačních dílc  se provozuje dle poţadavk  zákazníka. Jedná se o tisíce 

r zných mechanických částí nebo sestav. Podle poţadavk  jsou tyto sestavy povr-

chov  upravovány. Obráb ní rotačních dílc  je provád no na hrotových soustru-

zích, automatech a numericky ízených soustruzích.  
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Obrázek 7: Soustružení [22] 

 Broušení 

 

Obrázek 8: CNC bruska [22] 

 

 Výroba ozubených kol 

Podnik vyrábí p esná ozubená kola, dle poţadavk  zákazník . Jedná se o stovky 

r zných typ  kol, které jsou podle poţadavk  i povrchov  upravovány. Součástí ce-

lého provozu je n kolikastup ová kontrola jakosti. 

 

Obrázek 9: Ozubená kola [22] 
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 Montáţ 

Společnost je schopna provád t montáţ a komplementaci menších sestav a podse-

stav ve vlastních prostorách. Hlavní náplní montáţní dílny je sestavování, komple-

tace a testování sestav z díl  vyrobených vlastními technologiemi. [22] 

 

Obrázek 10: Montáž [22] 
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5.2 Historie společnosti 

Holdingové seskupení obchodních společností, do kterého podnik XY, s.r.o. pat í, navazuje 

na padesátiletou tradici výroby letecké p ístrojové a komunikační techniky s cílem udrţet 

dlouholetou tradici ochranné známky a dokázat je uplatnit i v jiných oborech pr myslové 

činnosti, nap . doprav , zdravotnictví, energetice apod. V tomto období došlo k význam-

nému r stu technologické úrovn  společnosti.  

D leţitou p edností koncernu je, ţe nebyla v dom  porušena návaznost speciální a pr -

myslové výroby, nebyly zásadn  narušeny osv dčené technologické a kooperační vztahy 

uvnit  tohoto společenství p i vzniku ekonomicky a právn  samostatných subjekt . Rovn ţ 

nep etrţitá spolupráce s vojenskými i civilními výzkumnými ústavy a školami v procesu 

vývoje, výroby a kontroly vytvá ela současnou vysokou organizovanost vývoje a výroby, 

moderní úrove  technologií a kvalitní systém ízení jakosti. [22] 

Tabulka 1: Historický vývoj holdingové společnosti  

HISTORICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

1952 zaloţení 

1953 vlastní vývoj a výroba leteckých p ístroj  

1958 vývoj a výroba první radiostanice 

1969 osamostatn ní podniku,  vývoj a výroba leteckých p ístroj  pro L 410 a L ňř 

1970 zaveden systém ízení jakosti a spolehlivosti 

1976 - 1983 rozsáhlá investiční výstavba 

1984 vývoj a výroba leteckých p ístroj  pro L 610 a L 59 

1991 vznik akciové společnosti 

1992 - restrukturalizace firmy 

Zdroj: Internetové stránky podniku 
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5.3 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti XY, s.r.o. pat í mezi liniov -štábní. Uspo ádání je zalo-

ţeno na liniové struktu e rozší ené o štábní útvary. Existují zde jednoznačné vazby mezi 

nad ízenými a pod ízeními. Kaţdý útvar ve společnosti má vymezené své pravomoci a po-

vinnosti. 

Obrázek 11: Organizační struktura společnosti 
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5.4 Strategická vize společnosti 

Jiţ více neţ patnáct let si podnik udrţuje pozici kvalitního výrobce p esných t ískov  obrá-

b ných součástí. CNC obráb cí stroje, které umoţ ují výrobu soustruţených a frézovaných 

součástí ve vysokých p esnostech, pat í k hlavnímu technologickému vybavení podniku. 

Další technologie, se kterými podnik XY disponuje: 

- broušení Ěprovád né jak na klasických, tak i CNC strojíchě 

- frézování ozubených kol s malými moduly 

- soustruţnické a frézovací operace provád né na klasických strojích 

- vrtání 

- ezání závit  

- finální ruční úprava vyráb ných součástí 

Tepelné zpracování a povrchová ochrana vyráb ných díl  je zajišťována formou kooperace 

u smluvních partner . 

Počet konkurent  v oblasti CNC t ískového obráb ní se neustále zv tšuje. Značná v tšina 

firem má jiţ k dispozici kvalitní výrobní a m ící technologie, coţ pro podnik znamená 

neustálou modernizaci strojního parku, aby si udrţel svoji pozici na trhu. 

Dlouhodobé cíle společnosti: 

 Zvýšení objemu výroby pro stávající zákazníky 

 Udrţení vztah  se stávajícími zákazníky zejména vysokou kvalitou výrobk  

 Vstup na nové trhy 

 Získání nových odb ratel  

 Získání technologicky a výrobn  sloţit jších zakázek  

 Uplat ovat politiku kvality tak, aby vyhovovala poţadavk m zákazník  

 Nep etrţit  modernizovat výrobní a technologické za ízení 

 Zvyšovat kvalitu firemních proces  prost ednictvím profesionálního a loajálního 

týmu 
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 Zajišťovat motivaci zam stnanc  ke kvalitativnímu a kvantitativnímu výkonu 

 Budovat dobrou pov st firmy 

 Stát se vyhledávaným zam stnavatelem pro kvalifikované pracovníky 

 Zvyšovat hodnotu společnosti pro její vlastníky i potenciální investory 

Krátkodobé cíle společnosti: 

 Trvalé zvyšování kvality dodávaných výrobk  

 Rozvíjení obchodní vztah  s cílem dlouhodobé kvalitní spolupráce 

 Obnova a inovace technologií 

 Rozvíjet výrobní moţnosti společnosti s poţadavky zákazník  

 Zvyšovat efektivitu firmy 

 Zvyšovat produktivitu práce 

 Hledat moţnosti zkracování výrobních čas  [28] 
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6 METODOLOGIE ůNůLÝZY RIZIK 

Existuje velké mnoţství metod pro analýzu rizik v podniku. Pro práci byly vybrány metody 

pomocí PEST analýzy, Porterova modelu konkurenčních sil a SWOT analýzy. Ostatní me-

tody analýzy rizik jsou nad rámec práce. 

První část práce bude v nována PEST analýze, ve které budou popsány politické, ekono-

mické, sociální a technologické faktory p sobící na podnik. 

Druhá pouţitá analýza je Porter v model konkurenčních sil. Jedná se o analýzu 5 - ti vn j-

ších faktor  p sobících na daném trhu – hrozba vstupu nových konkurent , rivalita mezi 

stávající konkurencí, vyjednávací síla odb ratel , vyjednávací síla dodavatel  a hrozba 

substitut .  

Poslední pouţitá metoda je SWOT analýza, ve které se vyhodnocuje interní a externí okolí 

podniku. Jedná se o analýzu silných a slabých stránek podniku, jeho p íleţitostí a hrozeb.   
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7 PEST ůNůLÝZů 

PEST analýza p edstavuje analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologic-

kých faktor , které mohou ovlivnit podnik a jeho rozvoj. 

7.1 Politické faktory 

Všechny podniky podnikající v České Republice podléhají zákon m, vyhláškám a jiným 

právním normám, kterými se musí ídit. Pat í sem nap íklad obchodní zákoník, občanský 

zákoník, Zákon o daních z p íjm , Zákon o DPH, zákoník práce a také zákony, které se 

týkají ţivotního prost edí. 

ůktuální politická situace v ČR 

Rok Ň014 je pro českou politiku rokem častých politických událostí a vysokých výdaj  na 

volby. Letos se uskuteční aţ troje volby – evropské, komunální a senátní, odhad výdaj  na 

volby a p ísp vky politickým stranám se odhaduje na 1,9 miliardy korun. 

Evropská unie 

Česká republika je součástí Evropské unie od roku Ň004. Velkou výhodou vstupu do EU 

bylo otev ení zahraničního obchodu, avšak nevýhodou je velký nár st silných konkurent . 

Dále z EU stále p icházejí nové vyhlášky Ěnap . o ochran  a bezpečnosti zdraví p i práciě. 

Podnik XY a BOZP 

V rámci své činnosti se společnost musí starat o bezpečnost a ochranu zdraví p i práci. Ta-

to povinnost je stanovena ze zákona. 

Oblasti BOZP upravuje nap íklad: 

 Zákoník práce č. Ň6Ň/Ň006 Sb. v platném zn ní, 

 Zákon č. Ň51/Ň005 Sb. v platném zn ní o inspekci práce a další. 

Ve společnosti XY se pravideln  uskuteč ují školení s cílem zvýšit pov domí o této pro-

blematice. Dodrţování BOZP se pravideln  sleduje a velký d raz na audit BOZP kladou i 

odb ratelé společnosti. [28] 

Vývoj DPH 

Sazba DPH má dle zákona o dani z p idané hodnoty v současné dob  dv  hodnoty: 
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a) Základní Ň1% 

b) Sníţená 15% 

Tabulka 2: Vývoj sazeb DPH [27] 

Rok 

Sazba DPH 

Sníţená Základní 

2014 15 % 21 % 

2013 15 % 21 % 

2012 14 % 20 % 

2011 10 % 20 % 

 

V tabulce m ţeme vid t velké zvýšení sníţené dan  v roce 2012 a to o 4 %. V roce 2013 se 

ob  dan  zvýšily o 1 %, coţ se projevuje na zvýšení cen vstup  od dodavatele a také na 

zvýšení cen výrobk  podniku. 

Podle schváleného zákona se od ledna Ň016 mají ob  sazby sjednotit na 17,5 %. Nová vlá-

da ale z ejm  p ijme jinou úpravu, místo jednotné sazby chce od roku Ň015 naopak zavést 

t etí da , pravd podobn  jen 5 - ti procentní sazbu na knihy, léky, d tskou výţivu a pleny. 

Dále musí podnik odvád t da  z hospodá ského výsledku, která se od roku Ň010 nem ní a 

činí 1ř %. 

7.2 Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt 

HDP p edstavuje celkovou pen ţní hodnotu výrobk  a sluţeb vytvo eních za dané období 

(kalendá ní rokě na území státu. Pomocí tohoto ukazatele se určuje výkonnost ekonomiky 

státu a pat í mezi nejd leţit jší ekonomické faktory. R st HDP znamená i r st ekonomiky. 

Podle údaj  Českého statistického ú adu byl hrubý domácí produkt v roce 2013 o 0,9 % 

niţší neţ v roce 2012. Sníţení bylo zp sobeno hlavn  slabou poptávkou po investičním 
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zboţí a z části také poklesem aktivního salda zahraničního obchodu. Výdaje na konečnou 

spot ebu z staly p ibliţn  stejné jako v lo ském roce. Pro rok Ň014 jsou odhady p ízniv j-

ší, očekává se r st o 1,6 %. Tato skutečnost se hodnotí pro firmu pozitivn , protoţe r st 

ekonomiky p sobí kladn  i na prosperitu firem. Vývoj HDP za posledních 5 let je znázor-

n n v následujícím grafu. [20] 
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Obrázek 12: Vývoj HDP v roce 2009 – 2013 [Zdroj: ČSÚ] 

 

Inflace 

Inflace znamená r st cenové hladiny v čase. Vychází z m ení čistých cenových zm n po-

mocí indexu spot ebitelských cen. Zvyšování inflace p sobí negativn  na kupní sílu. 

V lednu 2014 vzrostly spot ebitelské ceny oproti prosinci Ň01ň pouze o 0,1 %. Tento vývoj 

je d sledkem zejména zvýšením cen v oddíle potraviny, nealkoholické nápoje, alkoholické 

nápoje a tabák. V oddílech jako je bydlení a zdraví byl zaznamenán pokles. Míra inflace 

vyjád ená p ír stkem pr m rného indexu spot ebitelských cen za posledních 1Ň m síc  

proti pr m ru p edchozích 1Ň m síc  byla 1,ň % v lednu 2014. [21] 

Podle odhad  České národní banky by m la do konce roku dosáhnout hodnoty 1,2 %.  
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Obrázek 13: Průměrné roční míry inflace v roce 2009 – 2013 [Zdroj: ČNB] 

Pr m rná mzda 

Pro rok Ň014 firmy plánují zvýšit mzdy o 2-3 %, a to zejména pr mysloví výrobci. P i od-

hadované inflaci by to znamenalo mírné zlepšení pro lidi. Zvyšování mezd p edstavuje pro 

společnost zvyšování náklad . 

         Tabulka 3: Vývoj průměrné mzdy 200ř – 2013 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Pr m rná mzda v Kč 23 488 23 951 24 319 25 101 24 836 

        [Zdroj: ČNB] 

Nezam stnanost 

K ň1. lednu Ň014 hledalo práci v České Republice celkem 6Ňř Ň74 lidí, coţ je o 4ň 465 

více neţ p ed rokem. 

Česká republika nem la nikdy tolik lidí bez práce jako dnes. Na konci ledna se nezam st-

nanost vyšplhala na Ř,6 %. 

V b eznu Ň014 nezam stnanost klesla na Ř,ň % a to díky p íznivému počasí a sezónním 

pracím. Bez pracovního místa je však stále více neţ 600 tisíc lidí. [25] 
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Obrázek 14: Podíl nezaměstnaných leden 2014 [26] 

7.3 Sociální faktory 

Podnik XY s.r.o. je situován v Uherském Hradišti. Umíst ní podniku je velmi dobré hlavn  

proto, ţe se nachází v blízkosti rychlostní silnice s moţností nájezdu na dálnici. Nevýho-

dou je však v tší vzdálenost k západní hranici státu. 

Pracovní p íleţitosti 

Podnik často nabízí pracovní p íleţitosti ve své stabilní společnosti, v p íjemném pracov-

ním prost edí s moţností profesního r stu a tím se snaţí o sniţování nezam stnanosti v 

regionu. Neuspokojivá situace však spočívá v nedostupnosti kvalitních kvalifikovaných 

pracovník  a dostupnosti nekvalifikované pracovní síly. Firma XY má ve svém blízkém 

okolí st ední odborné učelišt  zam ené na její obor, které jí m ţe poskytovat kvalifikova-

né pracovní síly, avšak o daný obor je čím dál menší zájem. 

Kulturn  historické okolí 

Historie regionu, ve kterém podnik sídlí, je hluboce spjata s velmi rozvitým lehkým pr -

myslem. Postupem času však docházelo k restrukturalizaci t chto velkých firem na menší a 

n které zanikly. Poz statkem po t chto velkých firmách je op t se rozvíjející uč ovské 

školství s technickými obory, které je pot ebné k rozvoji technického pr myslu. 
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Ekologické okolí 

Z ekologického hlediska je moţno hodnotit podnik velmi kladn . I kdyţ produkuje r zné 

druhy odpad , včetn  nebezpečných, je zde kladen velký d raz na environmentální politi-

ku. Produkované odpady podléhají kontrolovanému reţimu s následnou likvidací. Podnik 

však není producentem ţádných exhalací, které by mohly znečišťovat ţivotní prost edí. 

7.4 Technologické faktory 

Poţadavky zákazník  na strukturu výroby i kvalitu jsou stále v tší a náročn jší. Podnik, 

stejn  jako jeho konkurenti, si je v dom toho, ţe pot ebuje neustálé zlepšování technologie. 

Společnost disponuje s nov jšími stroji, jejichţ stá í je 1-6 let, ale má i velký počet stroj , 

jejichţ pr m rná délka stá í je aţ Ň5 let. Kv li morálnímu a fyzickému opot ebení t chto 

starších stroj  podnik plánuje neustálou modernizaci strojního parku. 

Podnik sleduje trendy a inovace týkající se oboru, zam stnanci se účastní odborných semi-

ná  a veletrh . V zá í roku Ň01ň se podnik zúčastnil významného evropského mezinárod-

ního veletrhu obrany a bezpečnosti v Londýn .  

Pouţívání moderní technologie umoţ uje podniku dosahování lepších hospodá ských vý-

sledk  a zvyšování konkurenční schopnosti. Negativní stránkou jsou ovšem p íliš vysoké 

po izovací náklady na moderní technologii.  

Informační systém a internet 

Společnost XY vyuţívá privátní informační systém Dimenze ++ od společnosti CENTIS, 

s.r.o. Informační systém pokrývá všechny oblasti ekonomiky, obchodu, výroby, kvality a 

technologie. Pouze informační systém na mzdy je veden samostatn . 

Internet je v dnešní dob  jednou z nejvyuţívan jších technologií. Podnik vyuţívá internet 

pro komunikaci se svými zákazníky i dodavateli. [28] 
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8 PORTER V MODEL KONKURENČNÍCH SIL 

Porter v model p ti sil pat í k základním a zárove  nejvýznamn jším nástroj m pro analý-

zu konkurenčního prost edí firmy a jejího strategického ízení. 

8.1 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Všechny subjekty podnikající ve stejných oborech činnosti jsou chápány jako konkurence. 

Kaţdý podnik si musí uv domit, ţe na trhu není sám a jakékoliv zaváhání je trestáno obsa-

zením trhu konkurencí. Je velmi d leţité nep etrţit  udrţovat komunikaci se svými zákaz-

níky, protoţe návrat na ztracené trhy je v tšinou velmi sloţitý. 

Ve firemním okolí společnosti XY je velké mnoţství malých firem, které se zabývají t ís-

kovým obráb ním. Ve výrob  jednoduchých výrobk  v malých, st edních i velkých sériích 

je tedy velká konkurence. Podnik disponuje s r znorodou technologií, která je pot ebná 

k výrob  sloţitých díl , proto je tady konkurence jiţ o poznání menší a jde o konkurenty, 

kte í mají zhruba stejnou velikost jako XY, s.r.o. 

Trvalým nebezpečím pro podnik je stejn  rychle se rozvíjející konkurence. I malé firmy se 

mohou v pom rn  krátkém čase p iblíţit velkým firmám a zvýšit tak konkurenci na trhu. 

Vzhledem k tomu, ţe společnost má své zákazníky jak na tuzemském, tak i zahraničním 

trhu Ěv rámci Evropyě, jsou jejich konkurenty nejen kovoobráb cí firmy v celé České Re-

publice, ale i v dalších zemích Evropy, zejména v N mecku. 

Regionální konkurenti společnosti XY, s.r.o.: 

 C.S.O., s. r. o., Staré M sto 

 KZK, s. r. o., Bojkovice 

 IMOPRů, s.r.o. Uherský Brod 

 KOVOKON Popovice, s. r. o., Kunovice 

 Mediaefekt s.r.o. Brno 
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8.2 Riziko vstupu nových konkurent  

Společnost XY, s.r.o. a část jeho konkurent , kte í jsou na trhu p ibliţn  stejnou dobu, mají 

pom rn  stabiln  rozd leny své zákazníky, coţ by mohlo být pro nové konkurenty p ekáţ-

kou vstupu na trh.  

V odv tví, ve kterém podnik p sobí, je d leţitá strojová vybavenost. Kv li finanční nároč-

nosti m ţe být pro potenciální konkurenty tento faktor negativní a m ţe znamenat další 

bariéru vstupu do odv tví. 

D leţité je také zmínit pokračující globalizaci na trhu. Stále více zákazník  začíná srovná-

vat nabídku tuzemských podnik  s konkurencí v asijských zemích Ězejména Čína a Indieě. 

Hlavním d vodem je levná pracovní síla v t chto zemích. Zárove  je patrný výrazný trend 

zkracování poţadovaných dodacích lh t jako určující kritérium u ady poptávek.  

8.3 Síla odb ratel  

Zákazníci jsou pro podnik velmi d leţitým faktorem. Poţadavky zákazník  jsou stále ná-

ročn jší a orientují se jak na sériovou výrobu v menších objemech, tak na výrobu zakázko-

vou. Podnik XY musí respektovat p ání a poţadavky zákazník . P echod zákazník  k ji-

nému dodavateli je kv li konkurenci moţný, d leţitou roli m ţe sehrát cena, ale i vzdále-

nost jiných dodavatel . Hlavní zákazníci společnosti, kterých je v současné dob  n kolik 

desítek, jsou sice loajální, ale n kdy dojde k razantnímu výkyvu, kdy se odb ratel rozhodne 

omezit výrobu, nebo ji p esunout do jiných oblastí.  

Konkurenční výhoda podniku XY je v tom, ţe sortiment vyráb ných dílc  a součástek je 

pom rn  široký – n kte í konkurenti se specializují pouze na určitou oblast, nebo materiál. 

D leţité je také zmínit certifikát kvality, se kterým podnik disponuje, protoţe pro zákazní-

ky je nejd leţit jší kvalita výrobk  a pro podnik to znamená moţnost získávání náročn j-

ších zakázek.  

8.4 Síla dodavatel  

P i výb ru dodavatele jsou rozhodujícími faktory: 

 Kvalita 

 Cena 
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 Včasnost dodávek 

Velkou výhodou je dostupnost dodavatel  pro výrobu v okolí. Není problém v získávání 

základních výrobních faktor , jako jsou dodavatelé hutního materiálu, polotovar , pomoc-

ných látek, sluţeb, nástroj  a ná adí, proto je p echod k jinému dodavateli moţný. Firma 

disponuje s velkým počtem dodavatel  a snaţí se o získání nových s cílem zvýšení kvality 

a sníţení cen. 

Pro úsp šnost podniku je výb r dodavatele d leţitým prvkem. Jak jiţ bylo zmín no, zá-

kazníci poţadují vysoce kvalitní výrobky, proto je cílem podniku zajistit kvalitu za p ija-

telnou cenu. 

8.5 Substituční produkty 

U substitučních produkt  se eší problém, jak snadno mohou být produkty firmy nahrazeny 

jinými. U podniku XY jsou zastupitelné výrobky t ţko odhadnutelné, protoţe sortiment 

p edstavuje dílce vyráb né na míru podle poţadavk  zákazníka.  

D leţité faktory pro společnost: 

 Podobnost s konkurenčními výrobky 

 Kvalita substitučních výrobk  

Podnik disponuje s certifikáty kvality, coţ se jeví jako velké pozitivum z pohledu zákazní-

k .  

8.6 Vyhodnocení analýzy 

Z provedené analýzy je t eba se zam it na rivalitu stávajících konkurent . Podnik má 

dlouholetou tradici, udrţuje si stabilní pozici na trhu a neustále se snaţí o rozvíjení, coţ je 

jeho silnou stránkou, avšak konkurenční podniky se rozvíjí stejn  rychle jako podnik XY. 

Společnost má své zákazníky i v zahraničí, z tohoto hlediska se musí brát v potaz i zahra-

niční konkurence. Pro podnik je tento faktor trvalým nebezpečím a je hodnocen jako vyso-

ce rizikový. Prvo adým ešením je trvalá modernizace strojního parku a neustálý rozvoj 

firmy, zabezpečující dostatečný náskok p ed konkurencí. Dále se podnik musí snaţit o neu-

stálé zkvalit ování svých výrobk . Související faktor je vstup nového konkurenta na trh, 
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z d vod  finanční náročnosti vstupu do odv tví je tento faktor hodnocen jako mén  riziko-

vý.  

Dalším rizikovým faktorem je síla odb ratel . Vzhledem ke konkurenci je p echod zákaz-

ník  k jinému dodavateli moţný, d leţitou roli m ţe sehrát cena nebo vzdálenost. Proto je 

pot eba nep etrţitá komunikace se zákazníky, dostát jejich poţadavk m a p áním, zajistit 

schopnost pruţn jší reakce na poptávky zákazník  a zkrácení dodacích lh t, protoţe návrat 

na ztracené trhy je z pravidla velmi sloţitý. Vzhledem ke konkurenčním výhodám podniku 

je tento faktor hodnocen jako st edn  rizikový.  

Nejmén  rizikovými faktory v této analýze je síla dodavatel  a substitučních produkt . 

Podnik má k dispozici velké mnoţství dodavatel  a n kte í zákazníci si materiál dodávají 

sami. D leţité však pro podnik je, aby m l k dispozici dodavatele, kte í nabízejí kvalitní 

materiál za p ijatelné ceny. Co se týče substitučních produkt , tak u podniku XY jsou t ţko 

odhadnutelné, protoţe sortiment p edstavuje dílce vyráb né na míru podle poţadavk  zá-

kazníka. U tohoto faktoru hraje op t roli certifikát kvality, který se jeví jako velké plus 

z pohledu odb ratel . Z uvedených d vod  jsou hodnoceny tyto faktory jako málo rizikové 

pro podnik. 
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9 SWOT ůNůLÝZů 

Pomocí SWOT analýzy bude provedena analýza současných rizik v podniku. Tato metoda 

vyhodnocuje silné a slabé stránky, p íleţitosti s hrozby.  

V následujících podkapitolách jsou uvedeny a popsány jednotlivé sloţky SWOT analýzy. 

9.1 Silné stránky 

Široký strojní park 

Společnost disponuje s širokým technicko-technologickým vybavením a neustále se snaţí o 

rozší ení a modernizaci, coţ jí umoţ uje pruţn  reagovat na r znorodé poptávky zákazní-

k . Dále má firma odd lení údrţby, ve kterém pracují školení pracovníci, kte í se starají o 

údrţbu a servis veškerého technicko-technologického vybavení. 

Loajalita zam stnanc  

Podnik má dlouholetou tradici a dobrou pov st, tomu napomáhají její zam stnanci, kte í 

jsou nejv tším kapitálem společnosti. Spokojení zam stnanci p inášejí zam stnavateli vyš-

ší produktivitu práce a jsou si v domi, ţe na konečném výsledku podniku se podílí kaţdý 

z nich. Zam stnanci jsou také ochotni pracovat p esčasy, aby splnili daný m síční plán. 

Individuální p ístup k zákazník m 

Podnik XY si je v dom, jak d leţitá je komunikace se zákazníky. Hlavním cílem podniku 

je p istupovat ke kaţdému zákazníkovi individuáln , plnit jeho poţadavky a p ání. Kaţdý 

zákazník je informován o d leţitém vývoji v rámci firmy a tím si společnost buduje vztahy 

pro dlouhodobou spolupráci. 

Schopnost provád t montáţní práce 

Společnost je schopna provád t montáţ a kompletaci menších sestav a podsestav ve vlast-

ních prostorách. Hlavní náplní montáţní dílny je sestavování, kompletace a testování se-

stav z díl  vyrobených vlastními technologiemi. Dále je podnik schopen zajišťovat vnit ní 

kooperace jako je nap . sva ování, tepelné zpracování a povrchová úprava. 

Dlouholetá tradice 

Podnik si více neţ patnáct let udrţuje pozici kvalitního výrobce p esných strojních součás-

tí. Jedná se o stabilní společnost, která si udrţuje pozici na trhu. 
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Kapitálov  silný holding 

Společnost je součástí kapitálov  silného holdingu, pracuje bez jakéhokoliv externího fi-

nancování, čímţ se vyznačuje oproti n kterým svým konkurent m na trhu.  

Certifikace firmy dle standard  ISO ř001:2001 

Ve společnosti je zaveden systém ízení kvality dle normy ČSN EN ISO ř001:Ň00ř.  Tento 

systém zaručuje bezvadné dodávky do r zných pr myslových obor . Podnik pravideln  

provádí pr zkum spokojenosti zákazník . Hlavním účelem je sb r detailních informací o 

vnímání kvality u konečného odb ratele. Společnost tak získá moţnosti cílen jších opat e-

ní pro rozvoj další spolupráce. 

9.2 Slabé stránky 

Schází finální výrobek 

Vznik vlastního finálního výrobku by mohl zlepšit postavení podniku na trhu a p edehnat 

tak konkurenci, která je na trhu opravdu velká. 

Moráln  i fyzicky zastaralá n která část technologie 

I kdyţ podnik disponuje s širokým strojním parkem a neustále se snaţí o inovaci technicko-

technologického vybavení, tak je n která část technologie jiţ zastaralá. Pouţití zastaralé 

technologie v podniku vede k niţší efektivit  práce. 

Problematické vytíţení n kterých technologií 

Vytíţení technologie vyplývá z poţadavk  zakázkové, či sériové výroby. To je specifické 

pro tuto společnost a je to jedna ze silných stránek společnosti – individuální p ístup k zá-

kazník m, tj. pruţn  reagovat na poţadavky zákazník . Nese to však i slabou stránku, ţe 

ne vţdy se da í vytíţení všech technologií, protoţe zakázky n kdy poţadují více soustruţe-

ní a jindy frézování. Toto je úkol pro obchodní útvar, aby zabezpečil druhy zakázek tak, 

aby bylo vytíţení na všech technologiích. 

Jazyková vybavenost zam stnanc  

Jak jiţ bylo výše zmín no, tak ň0% výrobk  je určeno k vývozu do zahraniční, ke komuni-

kaci s t mito zákazníky je d leţitá jazyková vybavenost pracovník .  V podniku sice pro-
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bíhá vzd lávání v jazykové oblasti, ale pouze 1x týdn . Tato slabá stránka podniku by se 

mohla stát p ekáţkou k získávání nových zahraničních partner . 

Vysoké náklady na údrţbu 

V této slabé stránce podniku se jedná hlavn  o vysoké náklady na údrţbu zastaralých tech-

nologií.  

Absence ISO 14001 

ISO 14001 je nejb ţn jší a celosv tov  uznávanou normou pro environmentální systémy 

ízení. Certifikát je pouţitelný pro jakoukoliv organizaci v kaţdém podnikatelském sekto-

ru. Absence tohoto certifikátu je zatím nahrazena externí spoluprácí se sesterskými organi-

zacemi. 

9.3 P íleţitosti 

Výroba pro nové zahraniční zákazníky 

Velkou p íleţitostí pro podnik je moţnost získání nových zahraničních zákazník . Vzniká 

zde p edpoklad stabilní spolupráce za oboustrann  výhodných podmínek.  

Vstup na nový trh  

Společnost je nutné stále více rozvíjet a je pro ni velmi d leţité hledat nové p íleţitosti a 

tím obsadit nový trţní segment. P íleţitostí pro firmu je stát se subdodavatelem do letecké-

ho nebo elektrotechnického pr myslu. 

Schopnost obráb t nové materiály 

Další p íleţitostí pro podnik je získání schopnosti zvládnout obráb ní nových, perspektiv-

ních materiál , jako je nap . titan. 

Vyuţití nových technologií 

Konkurenceschopnost podniku je dána p eváţn  pouţívanou technologií. Zavedení nové 

technologie a modernizace stávajícího výrobního procesu by vedlo k výraznému navýšení 

výrobních kapacit firmy nebo také k minimalizaci tzv. zmetk  ve výrob .  

Sniţování náklad  na výrobu 

V dnešní dob  je úrove  náklad  permanentn  ovliv ována snahou zákazník  o sniţování 

cen. 
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9.4 Hrozby 

Častá poruchovost stroj  a za ízení 

Vzhledem k tomu, ţe je n která část stroj  a za ízení jiţ fyzicky i moráln  zastaralá, m ţe 

se stát, ţe dojde k jejich časté poruchovosti. Dalším problémem by mohlo být zvýšení ne-

p esnosti stroj  a za ízení. 

Nedostatek náhradních díl  pro starší stroje a technologie 

Následující hrozba navazuje na výše zmín ní bod, ve kterém jsme si ekli, ţe n která část 

stroj  a technologie je jiţ zastaralá. Hrozbou pro podnik tedy je, ţe jiţ nebude moct sehnat 

náhradní díly pro tyto stroje a bude muset investovat do koup  nových a modern jších stro-

j  a technologií. 

Nedostatek nových pracovník  

Nedostatek kvalifikovaných pracovník  je zp sobem zm nou českého školství, vzniká 

nedostatek uč  v tomto oboru. Podle statistik roku Ň01ň pracuje tém  kaţdý druhý občan 

v oboru, který nevystudoval. Stejn  tak polovina firem uvádí, ţe má nedostatek kvalifiko-

vaných pracovník . Obráb či kov  pat í v České Republice mezi jedny z nejvíce poptáva-

ných profesí. 

Zvýšení cen vstup   

Zvýšení cen vstup , jako je nap íklad energie, matriál, ná adí nebo sluţby by jednoznačn  

znamenalo zvýšení cen výrobk  podniku. 

Vstup silného konkurenta na trh 

Nejv tší hrozbou pro společnost by byl vstup silného konkurenta na trh, který by byl scho-

pen jít na čas pod výrobní náklady, nebo s niţšími náklady neţ podnik XY.  

V dnešní dob  si i relativn  malé, ale pruţné firmy podnikající ve stejném oboru velmi 

rychle rozvíjí. 

Kurzové pohyby 

Podnik spolupracuje se zahraničními zákazníky a je její vizí takovou spolupráci dále rozví-

jet, proto je tento faktor velmi d leţité zmínit. Kurzové ztráty vznikají oslabením české 

koruny v či jiné m n . Jedná se o hrozbu, kterou podnik nem ţe nijak ovlivnit. 
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Nep edvídatelné globální ekonomické problémy 

Zm na nákupního chování by mohla vést ke sníţení poptávky. 

9.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 

K uvedeným poloţkám SWOT analýzy jsou následn  p i azeny váhy významnosti a ná-

sledn  jsou vyobrazeny v grafu. Stupnice je od 1-5, kdy nejvyšší stupe  znamená nejvyšší 

váhu významnosti. Pro v tší p ehlednost bude výsledek vyobrazen v grafu. 

Silné stránky                

 Široký strojní park          5 

 Loajalita zam stnanc          4 

 Individuální p ístup k zákazník m         4 

 Schopnost provád t montáţní práce        3 

 Dlouholetá tradice          3 

 Kapitálov  silný holding Ěbez externího financováníě     5 

 Certifikace firmy dle standard  ISO ř001:Ň001      5 

Celkem: 29 bod  

Slabé stránky                

 Schází finální výrobek          3 

 Moráln  i fyzicky zastaralá n která část technologie      5 

 Problematické vytíţení n kterých technologií      4 

 Jazyková vybavenost zam stnanc            3 

 Vysoké náklady na údrţbu          3 

 Absence ISO 14001          2 

Celkem: 20 bod  
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P íleţitosti                 

 Výroba pro nové zahraniční zákazníky         4 

 Vstup na nový trh – p íleţitost obsadit nový trţní segment                  4 

 Získání schopnosti zvládnout obráb ní nových,         3 

perspektivních materiál  Ěnap . titan) 

 Vyuţití nových technologií           5 

 Sniţování náklad  na výrobu           4 

Celkem: 20 bod  

Hrozby                 

 Zvýšení nep esnosti stroj  a za ízení          4 

z d vodu fyzického opot ebení 

 Nedostatek náhradních díl  pro starší stroje a technologie       2 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovník          4 

 Zvýšení cen vstup  Ěenergie, materiál, ná adí, nástroje, sluţbyě       3 

 Vstup silného konkurenta na trh          5 

 Kurzové pohyby            3 

 Nep edvídatelné globální ekonomické problémy        3 

Celkem: 24 bod  

Silné stránky – slabé stránky = ř bod  

P íleţitosti – hroby = - 4 body 
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Obrázek 15: SWOT analýza v grafu 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe podnik se nachází v ST kvadrantu. Znamená to, ţe silné 

stránky p evaţují nad slabými a hrozby nad p íleţitostmi. Podnik by m l volit p ístup ST - 

vyuţití pozice silného postavení k blokování nebezpečí, oslabení konkurence, diverzifikace 

výrobního sortimentu a distribuční spojení.  
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10 ZHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ůNůLÝZ ů NÁVRH OPůT ENÍ 

V praktické části bakalá ské práce jsou pomocí analýz vytyčena hlavní rizika společnosti 

XY, s.r.o. Záv rem práce je zhodnotit provedené analýzy a navrhnout doporučení ke zlep-

šení situace v podniku. 

Z vypracované SWOT analýzy vyplynulo, ţe silné stránky společnosti p evaţují nad sla-

bými stránkami a hrozby nad p íleţitostmi. Znamená to, ţe podnik by m l volit tzv. defen-

zivní p ístup. Podnik by m l vyuţít svých silných stránek k blokování nebezpečí, kterým je 

vystaven. 

Nejd leţit jší silnou stránkou podniku je široký strojní park. Společnost disponuje 

s velkým mnoţstvím kvalitních stroj  a neustále se snaţí o inovaci technologií. Za posled-

ních Ř let firma investovala do technologie 100 milion  Kč. Naproti tomuto faktu stojí, ţe 

n která část technologie je jiţ zastaralá a v podniku se pouţívá aţ Ň5 let, coţ je pro podnik 

velkou hrozbou do budoucnosti a také jeho slabou stránkou. S tímto faktorem souvisí další 

slabá stránka podniku - náklady na opravy a údrţbu zastaralých stroj , u kterých hrozí častá 

poruchovost nebo riziko, ţe podnik jiţ nebude schopen sehnat náhradní díly. Návrhem na 

opat ení je další investice do strojního vybavení a tím nahrazení zastaralé technologie za 

nové stroje. Tento krok by vedl ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku a sníţení nákla-

d  na údrţbu. 

Velmi d leţitou silnou stránkou firmy je, ţe má kapitálov  silný holding. Znamená to, ţe 

podnik pracuje bez jakéhokoliv externího financování. Jedná se o velmi významný faktor 

oproti konkurenci. Této stránce podniku není co vytknout. 

Další silnou stránkou podniku je individuální p ístup k zákazník m. Podnik má aktuáln  

kolem 40- ti stálých zákazník , kte í u n j pravideln  nakupují. Společnost se snaţí dostát 

jejich poţadavk m a p áním, ale jak jiţ bylo zmín no, konkurence na trhu je opravdu velká 

a p echod zákazníka k jinému dodavateli je tedy moţný. D leţité je také zmínit, ţe poţa-

davky zákazník  jsou stále náročn jší. Návrhem pro podnik je neustálá komunikace se 

svými zákazníky. Dalším ešením je zlepšení technologického procesu tak, aby podnik 

mohl vyráb t na p ání zákazníka i ty nejsloţit jší zakázky.  

Certifikát firmy dle standard  ISO ř001:Ň001 je další silnou stránkou podniku, kvalitou 

svých výrobk  si udrţuje v tšinu svých odb ratel . Tato silná stránka se ale kryje se slabou 

stránkou podniku, a tou je absence certifikátu ISO 14001. Doporučením k ješt  v tší 
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úsp šnosti firmy je získání certifikátu ISO 14001. Jedná se o nejb ţn jší a celosv tov  

uznávanou normu pro environmentální systém ízení a dává zákazník m na v domí, ţe 

podnik aktivn  minimalizoval dopady výroby na ţivotní prost edí.  

Podnik vyrábí pro širokou škálu zákazník , tudíţ se nevyhne problematickému vytíţení 

n kterých technologií.  Podnik se snaţí pruţn  reagovat na poţadavky svých zákazník , ne 

vţdy se mu však poda í vytíţit všechny výrobní technologie. Jako opat ení pro minimaliza-

ci této slabé stránky se navrhuje obchodnímu útvaru, aby zabezpečil druhy zakázek tak, aby 

bylo vytíţení na všech výrobních technologiích. 

Další slabou stránkou je jazyková vybavenost zam stnanc . Podnik sice zatím vyrábí 

z v tší části pro tuzemský trh, ale výroba pro zahraniční zákazníky se stále rozši uje, proto 

je jazyková vybavenost velmi d leţitá. Ve firm  sice probíhá vzd lání v jazykové oblasti, 

ale pouze jedna hodina týdn , coţ je velmi málo. Pro zlepšení této slabé stránky se navrhu-

je rozší ení jazykové výuky, zejména pro zam stnance, kte í komunikují se zahraničními 

zákazníky.  

Nedostatek kvalifikovaných pracovník  jsou pro podnik velkou hrozbou do budoucnosti. 

Hlavním d vodem je zm na českého školství, kdy se lidé snaţí více vzd lávat a o tento 

obor je čím dál menší zájem. Návrhem na zlepšení se doporučuje neustálé školení stávají-

cích zam stnanc , ale p edevším nových nekvalifikovaných pracovník , aby se z nich stala 

kvalitní pracovní síla. Dále se doporučuje nep etrţitá motivace stálých i potenciálních za-

m stnanc , formou odm n a nabídkou profesního r stu. 

ůby si podnik udrţel svoji pozici na trhu a stále se rozvíjel, je t eba, aby pln  vyuţíval své 

silné stránky a vyhledával p íleţitosti, snaţil se vyvarovat hrozbám a sniţoval slabé strán-

ky. 
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ZÁV R 

Cílem bakalá ské práce bylo analyzovat současná rizika ve vybraném podniku a navrhnou 

jejich vhodné opat ení pro zlepšení podniku. Vybraný podnik p sobí na trhu jiţ n kolik let 

a udrţuje si svoji stabilní pozici.  

Teoretická část práce pojednává o charakteristice rizik, jejich klasifikaci a metodologii 

analýzy rizik. 

V praktické části je p edstaven vybraný podnik a je provedena analýza problematických 

oblastí.  

Pro analýzu vn jšího prost edí okolí podniku byla vybrána PEST analýza. Na faktory, které 

vyplývají z této analýzy, nemá podnik jako takový vliv, proto jsem pouţila další dv  analý-

zy, které vypovídají p ímo o vybraném podniku. 

Jako druhá byla pouţita analýza Porterova modelu p ti sil, která se zabývá vstupem nových 

konkurent  na trh, rivalitou mezi stávající konkurencí, vyjednávací sílou dodavatel , vy-

jednávací sílou odb ratel  a substituční produkty.  

 Jako poslední pouţitá metoda byla SWOT analýza, pomocí které se analyzovaly silné a 

slabé stránky podniku, jeho p íleţitosti a hrozby.  

Na základ  provedených analýz byla navrţena opat ení, která by dle mého názoru mohla 

pomoci ke zlepšení v problematických oblastech podniku. Z tohoto d vodu si myslím, ţe 

cíl bakalá ské práce byl napln n. 
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SEZNůM POUŢITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

DPH  Da  z p idané hodnoty. 

HDP  Hrubý domácí produkt. 

Kč 

Nap . 

P . 

s.r.o. 

 

 Koruna česká. 

Nap íklad. 

P íklad 

Společnost s ručením omezeným. 
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