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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti, která se zabývá úpravou  

a zpracováním odpadů k dalšímu využití. Pomocí vybraných analytických metod 

zkoumajících vnitřní a vnější prostředí společnosti je zhodnocena celková ekonomická 

situace společnosti. Na základě výsledků z provedených analýz jsou formulovány návrhy, 

jejichž realizace by umožnila zlepšit zjištěný stav.  

Abstract 

The diploma thesis is focused on the analysis of a chosen company that deals with waste 

treatment and how to use it further. The overall company´s situation is evaluated thanks 

to the chosen analytical methods which investigate inner and outer company´s 

surroundings. The suggestions and recommendations leading to the improvement of the 

observed situation are formulated on the basis of the analyses. 

Klíčová slova 

PESTLE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, McKinsey model 7S, Kralickův 

Quick test, SWOT analýza, recyklace, druhotná surovina, odpad 
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ÚVOD 

Tématem předkládané diplomové práce je hodnocení ekonomické situace zvolené 

soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a poskytnutí návrhů na její zlepšení. 

Důvodů vedoucích k výběru právě tohoto tématu bylo několik. Hlavním důvodem bylo 

zjistit, jak se v posledních letech daří společnosti, kterou autorka dobře zná. Dále snaha 

zúročit v praxi teoretické poznatky získané během celého studia. Jedním z důvodů je  

i aktuálnost, neboť životní prostředí se v průběhu let zhoršuje a daleko více jsou 

upřednostňovány nové výrobní technologie a metody, které umožňují využít vzniklý 

odpad. Míra znečištění životního prostředí, ekonomická a společenská úroveň společnosti 

se odráží v odpadovém hospodářství a způsobu nakládání s odpady. Pro trvale udržitelný 

rozvoj je důležité materiálově využívat surovinu, která můžu sloužit jako náhrada 

primárních surovin ve výrobním procesu.  

Globalizace, časté změny a rychlý vývoj technologického průmyslu jsou pro dnešní dobu 

typické. Nestačí se tedy jen soustředit na podnik, ale je zapotřebí sledovat a analyzovat 

změny v okolí podniku. Je důležité, aby podnik na tyto změny a trendy reagoval  

a přizpůsoboval se požadavkům trhu a zákazníků. 

V praktické části práce bude analyzována společnost, jejíž hlavní činností je úprava 

odpadů k dalšímu využití, konkrétně plastů a kovů. Společnost si nepřeje být jmenována, 

proto bude vystupovat pod fiktivním názvem ABC s.r.o.  

Diplomová práce se skládá ze tří stěžejních části. V první části jsou vymezena teoretická 

východiska, potřebná k definování základních pojmů a postupů vybraných analytických 

metod. Získané poznatky z teoretické části budou aplikovány v následující části 

diplomové práce. Druhá část práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybraného 

podnikatelského subjektu a oboru podnikání, která se skládá z charakteristiky společnosti, 

následně jsou provedeny analytické metody vnějšího a vnitřního prostředí. Použitými 

metodami jsou PESTLE analýza, Porterův model 5 konkurenčních sil, Model 7S, 

Kralickův Quick test, jejichž závěry jsou shrnut ve SWOT analýze. Poslední část práce 

obsahuje návrhy a doporučení, vedoucí ke zlepšení současného stavu společnosti. Návrhy 

a doporučení vychází z výsledků plynoucí z provedených analýz a s přihlédnutím  

ke specifikům zvolené korporace i oboru podnikání.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této diplomové práce je provést vhodně zvolenými metodami analýzu zvolené 

korporace. Na základě výsledků plynoucích z provedených analýz a s přihlédnutím  

ke specifikům zvolené korporace i oboru její činnosti formulovat doporučení a navrhnout 

opatření umožňující zlepšení zjištěného stavu. V práci bude korporace označena  

pod názvem ABC s.r.o.  

Pro splnění uvedeného cíle práce je nezbytné nastudovat teoretické poznatky 

analytických metod, seznámit se s analyzovanou společností, a dále zpracovat  

a vyhodnotit závěry z provedených analýz. 

Pro potřeby analýzy byly vybrány následující metody: 

• PESTLE analýza – analýza vnějšího prostředí společnosti, 

• Porterův model pěti konkurenčních sil – analýza oborového odvětí společnosti, 

• Model 7S – analýza vnitřního prostředí společnosti, 

• Analýza účetních výkazů – podrobné zkoumání rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

společnosti, 

• Kralickův Quick test – hodnocení finanční situace společnosti, 

• SWOT analýza – shrnutí všech provedených analýz pomocí silných a slabých 

stránek společnosti a jejich příležitostí a hrozeb. 

Závěry z uvedených analytických metod, zkoumající vnější a vnitřní prostředí 

společnosti, jsou následně shrnuty ve SWOT matici. Na základě provedených analýz 

budou stanoveny návrhy doporučení, jenž společnosti umožní zlepšení současného stavu.   

Při zpracování této diplomové práce budou informace čerpány z odborné literatury, 

internetových zdrojů, účetních výkazů a platné legislativy. Dále budou použita data 

z interních zdrojů společnosti, získaná prostřednictvím konzultací.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části práce budou postupně vysvětleny pojmy, které jsou základem  

pro následující analytickou část práce. 

2.1 Základní pojmy 

Podnikání   

Z ekonomického pojetí je možné brát pojem podnikání jako zapojení ekonomických 

zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je možné jej označit 

jako dynamický proces vytváření přidané hodnoty. Z právního hlediska se podnikáním 

rozumí soustavná činnost prováděná samostatně vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku. V literatuře je možné najít spoustu definic tohoto 

pojmu. K obecným rysům podnikání patří: 

• cílevědomá činnost, 

• iniciativní, kreativní přístup, 

• praktický přínos, užitek, přidaná hodnota,  

• organizování a řízení transformačních procesů,  

• převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

• opakovaný cyklický proces (Veber, Srpová, 2012, s. 14-15).  

Podnik 

Podnikem se rozumí jakýkoliv subjekt vykonávající určitou činnost, která spočívá 

v nabízení zboží či služeb na trhu. Není však rozhodující, zda podnik dosahuje zisku, ale 

že jsou s nabídkou činností oslovováni zákazníci. Rovněž není důležitá ani právní forma 

podnikání. Základním cílem podniku je uchovat se jako podnik (Dvořáček, Slunčík,  

2012, s. 1). 

Společnost s ručením omezeným  

Společnost s ručením omezeným je obchodní společnost, řídící se zákonem č. 90/2012 

Sb. o obchodních korporacích a družstvech. Dle tohoto zákona ručí společníci společně  

a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 

v době, kdy byli vyzváni věřitelem k plnění. Firma musí obsahovat označení ,,společnost 

s ručením omezeným“ nebo zkratky ,,spol. s r.o.“ a ,,s.r.o.“  Podíl společníka se určuje 
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podle poměru jeho vkladu připadající k výši základního kapitálu, pokud společenská 

smlouva nestanoví jinak. Výše minimálního vkladu je v současné době 1 Kč, jestliže není 

společenskou smlouvou stanoveno jinak. Orgánem společnosti je valná hromada jako 

nejvyšší orgán, statutárním orgánem jsou jednatelé a na základě ustanovení společenské 

smlouvy je možné stanovit dozorčí radu. 

Členění podniků dle velikosti 

Podle pravidel Evropské unie (dále jen EU) je členění podniků dle velikosti stanoveno 

v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. Pro rozdělení podniku dle velikosti jsou 

použity parametry početu zaměstnanců, roční obrat a bilanční suma roční rozvahy. 

Podniky jsou dle pravidel EU členěny do následujících kategorií: 

➢ mikropodniky jsou podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční 

obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR; 

➢ malé podniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně  

než 50 zaměstnanců a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 10 mil. EUR; 

➢ střední podniky jsou definovány, jako podniky zaměstnávající méně  

než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR, nebo jejichž bilanční 

suma rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR; 

➢ velké podniky jsou pak podniky, nespadající do žádné výše uvedené kategorie.  

Náhradní plnění  

Náhradní plnění vychází z § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, dle kterého mají zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci 

v pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP). 

Povinný podíl těchto osob činí 4 % na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Jsou 

tři způsoby, jak tuto povinnost splnit: 

➢ zaměstnáním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru; 

➢ pomocí náhradního plnění - odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů 

zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, nebo zadáním 

zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebráním výrobků nebo služeb od osob 

se zdravotním postižením, které jsou samostatně výdělečně činné  

a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáním zakázek těmto osobám;  
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➢ odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů.  

Náhradní plnění, je tedy náhradní forma plnění povinného podílu v zaměstnávání OZP, 

které mají zaměstnávat zaměstnavatelé, ať už jde o soukromé společnosti či státní 

instituce, zaměstnávající více než určitý počet osob daný zákonem (Náhradní plnění 

kalkulačka, 2018). 

Chráněné pracovní místo 

Chráněné pracovní místo je vymezeno v § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pracovní místo vymezené nebo zřízené 

zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody 

s Úřadem práce. Úřad práce poskytuje zaměstnavateli příspěvek na zřízení pracovního 

místa pro OZP. Toto pracovní místo musí být obsazeno OZP po dobu 3 let (Úřad práce 

ČR, 2018). 

2.2 Strategické řízení podniku 

Strategické řízení zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi 

posláním, dlouhodobými cíli, disponibilními zdroji společnosti a mezi společností  

a prostředím v němž se nachází. Je uskutečňováno prostřednictvím top managementu 

nebo vlastníků společnosti. Formulace a realizace strategií je hlavním úkolem 

strategického řízení. Strategické řízení je možné charakterizovat jako mix základních 

manažerských činností, mezi které patří plánování, organizování, vedení a kontrola 

(Keřkovský, Vykypěl, 2002, s. 4). 

Definice strategie 

Definice strategie se v průběhu let vyvíjela v závislosti na zkušenostech a poznatcích 

v této oblasti. Strategie je dle moderní definice chápána jako: ,,připravenost podniku  

na budoucnost. Ve strategiích jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh 

jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných  

pro splnění daných cílů, tak aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela  

ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala 

na změny v okolí podniku.“ (Dedouchová, 2001, s. 1-2). 
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Proces strategického řízení 

Strategické řízení je dynamický proces pro sladění strategií, výkonnosti a obchodních 

výsledků. Efektivní kombinací lidských zdrojů, vůdcovství, technologií a procesů může 

organizace dosáhnout předem stanovených cílů. Strategické řízení je neustálý proces 

tvorby a určování směru vývoje organizace a její aktivity. Každý den je rozhodováno 

o tom, jak se bránit vznikajícím změnám v daném prostředí. Strategicky řízená organizace 

musí ihned efektivně reagovat na vznikající výzvy a musí být natolik flexibilní, aby mohla 

překonávat vznikající změny. Proces strategického řízení je rozdělen do následujících pěti 

fází:  

• V první fázi jsou identifikovány současné mise a cíle společnosti. Je potřebné 

zjistit čeho chce firma dosáhnout, a proč existuje. 

• Druhá fáze zahrnuje strategickou analýzu vnějšího, odvětvového a vnitřního 

prostředí organizace. Analýza vnějšího prostředí hodnotí vliv okolních faktorů  

na fungování společnosti. Analýza odvětvového prostředí se zabývá hrozbou 

potencionálních konkurentů a substitutů, sílou zákazníků a dodavatelů a úrovní 

konkurenční rivality. Součástí analýzy interního okolí je identifikace hodnocení 

mise, strategie, strategického řízení a silných a slabých stránek organizace. 

• Třetí fáze obsahuje a formuluje strategie pomocí jasného souboru odůvodněných 

opatření. Strategie má za úkol zhodnotit dosavadní mise a cíle organizace a rovněž 

stanovit nápravu, pokud by došlo k odklonění od původního očekávání.  

• Čtvrtou fází je implementace strategie jako je sladění organizační struktury, 

systémů a procesů se zvolenou strategií.  

• V rámci páté fáze je kontrolován a monitorován vývoj implementace zvolené 

strategie (Mallya, 2007, s. 26-28). 

2.3 Analýza vnějšího prostředí 

Podnikatelské prostředí neboli okolí podniku, ve kterém se firma nachází, zahrnuje 

faktory, jejichž působení může na jedné straně vytvářet nové podnikatelské příležitosti, 

na straně druhé mohou vznikat potenciální hrozby mající vliv na existenci firmy. Proto je 

na místě okolí firmy důkladně monitorovat a systematicky analyzovat. Hlavní příčiny 

růstu, poklesu a jiných dlouhodobých změn fungování podniku jsou v převážné většině 
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případů dány zejména vlivem faktorů okolí a teprve posléze jeho vnitřním stavem. 

Podniky jejichž strategie jsou více přizpůsobeny realitě jejich okolí jsou úspěšnější, což 

potvrzují praktické zkušenost. Analýza vnějšího prostředí by měla být zaměřena 

především na odhalení vývojových trendů působících ve vnějším prostředí, které mohou 

firmu v budoucnu významněji ovlivňovat, případně je v jejich strategiích využívat 

(Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 2017, s. 47-50). 

2.3.1 PESTLE analýza 

PESTLE analýza je metoda zkoumající různé vnější faktory působící na organizaci. 

Metoda se využívá pro strategickou analýzu vnějšího prostředí. Na základě faktorů,  

u kterých předpokládáme, že mohou ovlivňovat organizaci. Rovněž je využita jako 

podklad pro vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. Termín PESTEL  

je užíván jednotně až v posledních deseti letech, jemuž předcházel určitý historický 

vývoj. V průběhu let byly základní faktory (politické, ekonomické, sociální  

a technologické) rozšířeny o faktor legislativní a ekologický. Následně se několik autorů 

jako Porter, Fahey, Narayanan, Morrison, Renfro, atd. zabývalo řazením faktorů vnějšího 

prostředí v různém pořadí - SLEPTE, STEPLE (Grasseová a kol., 2012, s. 178-180). 

 

 

Obrázek č. 1: Okolí podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování, dle Gillespie, 2010, s. 13) 

Politické faktory jako jsou stabilita zahraniční a národní politické situace, členství 

v Evropské unii apod., představují pro podnik významné příležitosti a současně 
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i ohrožení. Každý podnik omezují daňové zákony, protimonopolní zákony, regulace 

exportu a importu, cenová politika a ochrana životního prostředí. Stejně jako mnoho 

dalších činností zaměřených na ochranu lidí, ať již v roli zaměstnanců či spotřebitelů. 

Zákony, právní normy a vyhlášky vymezují prostor pro podnikání i upravují samo 

podnikání, což může významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku 

(Sedláčková, Buchta, 2006, s. 16-17). 

Za politické faktory považujeme také hodnocení politické stability jako jsou klíčové 

orgány a úřady, forma a stabilita vlády, existence a vliv politických osobností, politická 

strana u moci apod. Dále politický postoj, do kterého řadíme postoj vůči privátním  

a zahraničním investicím, vztah ke státnímu průmyslu či postoj vůči privátnímu sektoru 

(Grasseová a kol., 2012, s.179).  

Ekonomické faktory silně ovlivňují situaci podniků. Z hlediska současného a budoucí 

stavu ekonomiky je důležité analyzovat hospodářský cyklus naší a světové ekonomiky, 

monetární politiku státu (nabídku peněž, úrokové sazby, vývoj kurzů k jiným měnám 

atd.) i fiskální politiku prostřednictvím daňového zatížení podniků a jednotlivců  

či vládních výdajů. Mezi ekonomické faktory je opodstatněné zařadit makroekonomické 

indikátory jako je míra inflace, úroková míra, výše hrubého domácího produktu, stav 

směnného kurzu. 

Na jednotlivé podniky může být působení těchto faktorů samozřejmě různé. Pro některé 

mohou představovat hrozbu, pro jiné zase příležitost. Je důležité určit, které 

z identifikovaných faktorů jsou pro daný podnik nejvýznamnější a zaměřit  

se i na předpověď změn jejich působení v budoucnu (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 

2017, s. 51-52).    

Sociální faktory odrážejí vlivy spojené s postoji a životním stylem obyvatelstva a jeho 

strukturou. Stárnutí obyvatelstva obecně vytváří prostor pro rozvoj oblastí spojených  

se zdravím či péčí o seniory. Životní styl obyvatelstva se zase odráží ve způsobu využití 

volného času, ve stylu oblékání apod. Sílící postoje k životnímu prostředí naznačují,  

že i tato oblast se stává pro podniky důležitá a ovlivňuje jejich rozhodování. Všechny 

uvedené elementy jsou výsledkem kulturních, ekonomických, demografických, 

náboženských, vzdělávacích a etických podmínek života. Poznání trendů v této oblasti 
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jednoznačně vede k získání předstihu před konkurenty v boji o zákazníky (Sedláčková, 

Buchta, 2006, s. 18). 

Technologické faktory – k tomu, aby se podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní 

inovační činnost, musí být informován o technologických a technických změnách, které 

v jeho okolí probíhají. Okolí, v němž se podnik pohybuje, mohou náhle a dramaticky 

ovlivnit změny nastávající v této oblasti. Přesné předvídání budoucích schopností  

a pravděpodobných vlivů se může stát významným činitelem úspěšnosti podniku 

(Sedláčková, Buchta, 2006, s. 18-19). 

Do této skupiny patří podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum, nové 

nálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií, rychlost morálního zastarání, 

nové technologické aktivity či obecná technologická úroveň (Grasseová a kol., 2012, 

s.179-180). 

Za legislativní faktory pokládáme právní předpisy, mezi které patří zákony, nařízení  

a obecně platné vyhlášky. V konkrétním případě se jedná např. o obchodní právo, daňové 

zákony, deregulační opatření, legislativní omezení, právní úprava pracovních podmínek 

a mnoho dalšího. Ovlivňovat podnikání může i chybějící právní úprava, vymahatelnost 

práva či funkčnost soudů (Grasseová a kol., 2012, s. 180). 

Mezi ekologické faktory patří přírodní a klimatické vlivy, globální environmentální 

hrozby, kam řadíme úbytek ozónové vrstvy, zvyšování emisí skleníkových plynů, čerpání 

neobnovitelných zdrojů energie a globální oteplování. Součástí tohoto faktoru jsou  

i legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí (Grasseová a kol.,  

2012, s. 180). 

V rámci této analýzy je důležité zabývat se ekologickými a klimatickými faktory, neboť 

i tyto faktory mohou představovat hrozby, popřípadě příležitosti pro určité podniky. 

Vyčerpáním dosavadních přírodních zdrojů byl vyvinut tlak na racionalizaci spotřeby 

energie a využívání přírodních zdrojů. Důležitou roly hrají i klimatické změny, které 

významně ovlivňují chování firem (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 2017, s. 52-53).    

Uvedené faktory vnějšího prostředí tvoří pro konkrétní organizaci příležitosti nebo 

hrozby. Důkladná prognóza stanovených charakteristik vývoje vnějšího prostředí může 

významně ovlivnit rozhodovací procesy o budoucím směřování dané organizace 

(Grasseová a kol., 2012, s. 178-180).  
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2.3.2 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Základem modelu je předpoklad, že ziskovost odvětví závisí na pěti dynamických 

faktorech. Tyto faktory pak působí na náklady, ceny a potřebné investice firem v daném 

odvětví. Tvůrcem modelu je M. Porterem, který tvrdí, že strategická pozice podniku  

je určována na základě toho, jak působí pět základních činitelů. Jsou upřednostněny 

všechny základní složky odvětvové struktury, které mohou být významné pro konkurenci. 

Je důležité vzít v úvahu, že každé odvětví je jiné, má svoji vlastní strukturu a faktory, tím 

pádem bude mít pro všechny různou důležitost. Organizace musí analyzovat vliv pěti 

činitelů, kterými jsou: 

• stávající konkurence v odvětví, 

• hrozba vstupu nových konkurentů, 

• vyjednávací síla dodavatelů, 

• vyjednávací síla odběratelů, 

• hrozba substitutů (Grasseová, 2012, s. 191-194). 

Vztahy sil Porterova modelu jsou znázorněny na následujícím obrázku.  

 

 

Obrázek č. 2: Porterův model pěti konkurenčních sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Porter, 1994, s. 4)  
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Stávající konkurence v odvětví 

Konkurenční strategie podniku ovlivňuje tržní události a tahy konkurentů a zároveň je 

podnik těmito činiteli také ovlivněn. Mezi rivaly může mít konkurenční boj řadu forem  

a různou intenzitu. Jako nástroje se používají cena, kvalita, služby, záruky, reklama, 

distribuční kanály, nové výrobky atd. Běžně jsou dva postupy konkurenčního boje. Buď 

je využita agresivní strategie jednoho konkurenta, který vyvolá tlak na ostatní 

konkurenty. Nebo všichni využívají konkurenční nástroje ve snaze získat pro sebe určitou 

výhodu (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 48-50). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Rozhodujícím faktorem pro vstup konkurentů do odvětví jsou vstupní bariéry. Pokud  

na trhu působí méně konkurentů odvětví se stává atraktivnější. Přitažlivost trhu tedy 

závisí především na výšce vstupních a výstupních bariér. Pokud jsou například vstupní 

bariéry vysoké a výstupní nízké může do odvětí vstoupit jen málo podniků a neúspěšné 

podniky jej mohou bez problémů opustit. Z hlediska ziskovosti je tak odvětví velmi 

atraktivní. Mezi bariéry vstupu do odvětví patří: úspory z rozsahu, kapitálová náročnost 

vstupu, přístup k distribučním kanálům, legislativa a vládní zásahy, diferenciace výrobků 

(Grasseová, 2012, s. 192). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla dodavatelů se můžu projevit tím, že začne zvyšovat cenu nebo snižovat kvalitu 

nakupovaných statků a služeb při vyjednávání. Převaha dodavatelů je pro ostatní 

účastníky hrozbou. Zvýšení cen může vést k vytlačení ziskovosti z odvětví, jelikož není 

schopno kompenzovat růst nákladů. Vliv dodavatelů je vyšší, čím vyšší je jejich 

vyjednávací síla. Dodavatelé mají převahu za těchto podmínek: 

• je-li odvětví dodavatelů ovládáno několika velkými společnosti, jenž využívají 

svoji tržní pozici,  

• odvětví není důležitým zákazníkem pro dodavatele, 

• neexistují substituty, 

• dodávaný produkt je klíčovým vstupem pro odběratele, 

• odběratelé nejsou důležitými zákazníky pro dodavatele (Porter, 1994, s. 27-29). 
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Vyjednávací síla odběratelů  

Silní odběratelé se snaží podobně jako dodavatelé vyjednat si co nejnižší ceny a usilují  

o vyšší kvalitu, staví tak konkurenty proti sobě. Svojí vyjednávací silou mohou způsobit 

ztráty potencionálních podniků v odvětví a zostřit tak konkurenční vztahy. Silní kupující 

si mohou vyjednat i další výhody v podobě vyšší kvality či lepších platebních podmínek. 

Odběratelé mají větší vyjednávací sílu za těchto podmínek: 

• je-li v odvětví málo odběratelů nakupující velké množství,  

• obor se skládá z velkého množství malých podniků, jejichž vyjednávací síla  

je slabá, 

• odběratelé nakupují standardizované nebo nediferencované produkty, mohou  

si tak snadno najít náhradního dodavatele, 

• nákupy jednoho odběratele představují velké procento z celkového odbytu 

odvětví, 

• je-li hrozba zpětné integrace dodavatelů větší než hrozba integrace dodavatelů, 

• produkt netvoří důležitý vstup nebo nezbytný výrobek,  

• nakupovat vstupy od více dodavatelů je pro kupujícího výhodnější (Sedláčková  

a Buchta, 2006, s. 54-55).   

Při výběru odběratelů by si společnost měla uvědomit důležitost tohoto rozhodnutí. 

Správným výběrem odběratele, může společnost získat strategickou výhodu  

(Porter, 1994, s. 25-27). 

Hrozba substitutů 

Jako substituty jsou označovány podobné produkty, jejichž účel je podobný nebo stejný 

jako u produktů v daném odvětví. Pokud existuje hrozba zastupitelnosti výrobků, odvětví 

se stává neatraktivní. Potencionální ceny a zisk na trhu jsou substituty limitovány. 

Společnost proto musí sledovat vývoj cen substitučních výrobků. Jestliže se zlepší 

technologie na výrobu substitutů trh zareaguje poklesem cen (Grasseová, 2012, s. 192). 

2.4 Analýza vnitřního prostředí – Model ,,7S“ 

K analýze vnitřního prostředí společnosti bude použita metodika strategické analýzy 

poradenské firmy McKinsey – model ,,7S.“  Cílem strategické analýzy je nalézt kritické 

faktory podmiňující úspěch firmy. Rozhodující faktory, jako je strategické řízení 
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organizace, firemní kultura a další je nutné pojímat a analyzovat systémově,  

ve vzájemných vztazích. Každá organizace představuje množinu sedmi základních 

faktorů, které se navzájem ovlivňují. Souhrnně pak rozhodují o tom, jak bude naplněna 

vytyčená strategie. Název ,,7S“ je odvozen od sedmi faktorů, jejichž názvy začínají 

v angličtině na písmeno S:  

• Strategy (strategie), 

• Structure (struktura), 

• Systems (systémy), 

• Style (styl řízení), 

• Staff (spolupracovníci), 

• Skills (schopnosti), 

• Shared values (sdílené hodnoty) (Keřkovský, Vykypěl, 2017, s. 132). 

Implementovaná strategie je úspěšná pouze za předpokladu, že jí bude věnována 

pozornost všem sedmi faktorům. Pokud nebudou brány v potaz všechny faktory, může 

dojít k zhroucení ostatních faktorů, jelikož jsou vzájemně provázány. Význam  

a důležitost každého z nich je odlišný a s časem se mění. Všech sedm faktorů a jejich 

vzájemná provázanost je vyobrazena na následujícím obrázku (Mallya, 2007, s.73).  

 

Obrázek č. 3: Model ,,7S“ McKinsey  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mallya 2007, s.73) 
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Mezi ,,tvrdá 3S“ řadíme: 

Strategie  

Strategie společnosti vychází z představ majitele (vize firmy) a určitého poslání 

společnosti neboli z výroby nebo služeb, které jsou poskytovány. Nejde pouze  

o písemnou nebo ústní prezentaci vlastní strategie, ale především o její realizaci  

a vyhodnocení. Ve společnostech je možné pozorovat celou hierarchii soustav, které  

na sebe navazují. Na pomyslném vrcholu pyramidy stojí firemní (corporate) strategie, 

jenž určuje základní orientaci firmy. Na ni navazuje obchodní (business) strategie, nejníže 

se nachází funkční strategie, které rozvíjí jednotlivé funkce ve firmě – např. 

marketingová, výrobní strategie (Rais, Smejkal, 2013, 41-43). 

Struktura 

Strukturou se rozumí obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání. Vymezuje 

vztah mezi podnikatelskými jednotkami, vztah nadřízenosti a podřízenosti, kontrolní 

mechanismy a sdílení informací. Pokud dojde ke změně procesů a stylů je v některých 

případech nutné strukturu změnit (Mallya, 2007, s. 74).  

Mezi základní struktury patří: 

• liniová struktura – jeden útvar je nadřízen ostatním,  

• funkcionální struktura – jeden vedoucí je nahrazen několika specializovanými 

vedoucími, 

• liniově-štábní struktura – kombinace předchozích, respektuje potřebu jednotného 

vedení a potřebu specializace a odbornosti řízení, 

• divizní struktura – společnost je rozdělena na samostatné divize, které mají vlastní 

finanční, provozní, obchodní či technický úsek, 

• maticová struktura – sjednocuje prvky funkcionální a divizní struktury 

(Rais, Smejkal, 2013, s. 43-47). 

Systémy 

Systémy zahrnují formální i neformální informační procedury, které probíhají  

ve společnosti. Slouží k řízení každodenních aktivit ve společnosti. Systémy vyžadují 

schopnosti ve všech informačních technologiích a v organizačních procesech, metodách 

a kontrolách. Mezi systémy patří například komunikační systémy, manažerské 
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informační systémy, kontrolní systémy, systémy alokace zdrojů, inovační systémy atd. 

(Mallya, 2007, s. 74).  

Méně hmatatelné jsou zbylé čtyři faktory nazývané ,,měkká 4S“. Umístěny jsou 

v dolní části modelu a zahrnují následující faktory: 

Styl řízení 

Styl řízení je projevem toho, jak management přistupuje k řízení společnosti a řešení 

vyskytujících se problémů. Je důležité si uvědomit, že ve většině organizací jsou rozdíly 

mezi formální a neformální stránkou řízení. Co je psáno ve směrnicích a předpisech  

se liší od toho co se ve skutečnosti dělá (Keřkovský, Vykypěl, 2017, s.132). 

V zásadě je za klasický styl řízení považován:  

• autoritativní styl řízení – vedoucí rozhoduje sám, 

• demokratický styl řízení – podřízení mají možnost vyjádřit se, konečné rozhodnutí 

je však na vedoucím,  

• styl laissez-faire – pracovníci sami řeší rozdělení a postup práce, vedoucí do jejich 

činnosti zasahuje minimálně (Rais, Smejkal, 2013, s. 48). 

Spolupracovníci 

Za spolupracovníky jsou označováni nejen řadoví pracovníci, ale i řídící pracovníci. 

Tento faktor se zabývá jejich vztahy, funkcemi, motivací, chováním vůči společnosti 

apod. Formální systém motivace a odměňování a systém zvyšování kvalifikace spadá  

pod kvalifikované aspekty, zatímco morální hledisko, postoje a loajalita vůči firmě jsou 

neformální aspekty (Keřkovský, Vykypěl, 2017, s. 132). 

Schopnosti  

Schopnosti představují profesionální kompetence a znalosti existující uvnitř společnosti. 

Jsou to kladné i záporné synergické efekty dané například úrovní organizace práce  

a řízením. Vhodné učící prostředí je nezbytné pro rozvoj znalostí a schopností 

pracovníků. Prostředí, které poskytuje pracovníkům čas a prostor učit se něco nového 

v souvislosti se specifickými úkoly a cíli. Rovněž toleruje neúspěch, povoluje riskování 

a má jasnou politiku uznávání úspěchu založenou na procesu učení  

(Mallya, 2007, 74-75). 

 



 25 

Sdílené hodnoty  

Sdílené hodnoty neboli kultura společnosti těsně souvisí se spolupracovníky. Soustava 

sdílených hodnot a názorů vytváří pozitivně působící neformální normy chování  

v organizaci. Kultura zachycuje vnitřní atmosféru společnosti, představuje určitý 

nehmotný produkt, který je výsledkem myšlení lidí a činností ve firmě (Rais, Smejkal, 

2013, s. 51). 

Tvorba sdílených hodnot přímo souvisí s vizí společnosti a je rovněž klíčovým faktorem 

při tvorbě ostatních aspektů. Vedení společnosti by nemělo hodnoty jen vytvářet  

a zdůrazňovat je, ale v první řadě by se s nimi mělo ztotožnit, pokud chce v dlouhodobém 

hledisku měnit chování ostatních (Mallya, 2007, s. 75). 

2.5 Analýza účetních výkazů 

Fundamentální analýza neboli analýza účetních výkazů je založena na zkušenostech, 

subjektivních odhadech a citu pro situaci odborníků. Jako i na rozsáhlých znalostech 

vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a neekonomickými jevy. Podstatou 

fundamentální analýzy je identifikace prostředí společnosti. Pomocí této analýzy lze 

prozkoumáním účetních výkazů zjistit podrobnější informace o společnosti. Analýza 

účetních výkazů zpracovává velké množství kvalitativních údajů, kvantitativní informace 

jsou odvozovány bez využití algoritmických postupů (Sedláček, 2011, s. 7-8). 

Fundamentální analýza poskytuje obsáhlé informace o stavu společnosti. Je možné získat 

informace o struktuře majetku a účelnosti vynakládání. Pomocí této metody je možné 

zjistit i odhad stáří stálých aktiv. V rámci zkoumání využívá hodnotitel znalosti 

z finančního účetnictví, finanční analýzy, všeobecné ekonomie a rovněž svých znalostí  

a zkušeností z praxe. Expert musí umět dedukovat a na základě dílčích analytických údajů 

a informací, musí být schopen provést zobecnění, odvození i syntézu. Je důležité, aby byl 

schopen logicky uvažovat (Hanušová, 2001, s. 8-9). 

Fundamentální analýza spočívá v rozboru účetních výkazů jako je rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty nebo i cash-flow, jenž jsou součástí účetní závěrky.  

Analýza rozvahy 

Rozvaha představuje základní účetní výkaz, ostatní účetní výkazy vznikly až posléze, 

jelikož bylo nezbytné detailněji sledovat určité ekonomické charakteristiky. Rozvaha 
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zachycuje bilanční formou na jedné straně stav majetku podniku (aktiv) a na druhé straně 

zdroje jeho krytí (pasiv), vždy k určitému časovému okamžiku. Tvoří základní přehled  

o majetku podniku ve statické podobě. Tento základní účetní výkaz zachycuje věrný  

a poctivý obraz v oblasti majetkové situace podniku, zdrojích financování a finanční 

situaci podniku (Dluhošová, 2010, s. 52, Růčková, 2015, s. 24). 

Aktiva představují celkovou výši ekonomických zdrojů, jimiž podnik disponuje 

v určitém časovém okamžiku. Z hlediska právního pojetí je jako zdroj označován majetek 

podniku a z hlediska finanční stránky ekonomických zdrojů také jako kapitál. Důležité 

je, aby aktiva přinesla podniku v budoucnu ekonomický prospěch. Aktiva jsou výsledkem 

minulých investičních rozhodnutí a jsou setříděna dle funkce, času a likvidity. Dle doby 

použitelnosti se aktiva dělí na dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a oběžná aktiva 

(Kislingerová 2010, s. 27-30, Růčková, 2015, s. 24-26).   

Stálá aktiva představují majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok. Jeho 

spotřeba neprobíhá najednou, ale postupně se opotřebovává formou odpisů. Dlouhodobý 

finanční majetek se však neodepisuje. Stálá aktiva se člení na: 

• dlouhodobý hmotný majetek, kam patří například pozemky, budovy, stavby, 

umělecká díla, předměty z drahých kovů, soubory movitých věcí atd.  

• dlouhodobý nehmotný majetek představuje ocenitelná práva (licence, know-how, 

aj.), software, výsledky výzkumné nebo projekční činnosti atd. 

• dlouhodobý finanční majetek zahrnuje cenné papíry a podíly, půjčky poskytnuté 

podnikům ve skupině a ostatní půjčky se splatností delší než jeden rok  

(Sedláček, 2011, s. 21-22). 

Oběžná aktiva jsou v rozvaze řazena dle likvidity. Nejméně likvidní jsou zásoby, 

zahrnující zásoby materiálu, nedokončené výroby, polotovarů, výrobků, zboží a zvířat. 

Zásoby se dále člení na zásoby nakupované a zásoby vlastní výroby. Pohledávky tvoří 

více likvidní oběžný majetek. Tuto položku zahrnují jak pohledávky dlouhodobé,  

tak i pohledávky se splatností do 1 roku. Nejlikvidnější částí oběžných aktiv je 

krátkodobý finanční majetek, kam patří peníze v pokladně a na účtech a krátkodobé cenné 

papíry (Kislingerová 2010, s. 29-30). 

Ostatní aktiva zahrnují především zůstatek účtů časového rozlišení. Podíl na celkových 

aktivech však představuje pouze zanedbatelnou část, která se většinou neprojeví na chodu 
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společnosti. Není jim, proto věnována taková pozornost jako předchozím složkám 

(Růčková, 2015, s. 25). 

Pasiva nebo též zdroje financování společnosti představují strukturu podnikového 

kapitálu, ze kterého je financován majetek organizace. Strana pasiv není prioritně členěna 

z hlediska času, jako tomu bylo u aktiv, ale z hlediska vlastnictví. Z tohoto pohledu  

se člení na dvě základní skupiny – vlastní a cizí zdroje financování  

(Růčková, 2015, s. 26-27). 

Vlastní kapitál je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Představuje nárok vlastníků 

organizace na aktiva, která jsou spravována podnikem. Podíl vlastního kapitálu  

na celkovém kapitálu představuje finanční nezávislost podniku. Struktura vlastního 

kapitálu zahrnuje: 

• Základní kapitál, který tvoří peněžní i nepeněžní vklady společníků  

do společnosti. 

• Kapitálové fondy jsou vytvářeny z kapitálových vkladů, jako jsou dotace, dary 

atd., které nezvyšují základní kapitál společnosti. 

• Fondy ze zisku zahrnují např. rezervní fond, nedělitelný fond a statutární a ostatní 

fondy. 

• Výsledek hospodaření se skládá ze zisku, respektive ztráty běžného období  

a nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let  

(Sedláček, 2011, s. 23-25). 

Cizí kapitál představuje dluhy společnosti, které musí být v různém časovém horizontu 

uhrazeny spolu s úroky. Krátkodobý kapitál bývá z pravidla levnější než kapitál 

dlouhodobý a rovněž také cizí kapitál je levnější něž kapitál vlastní. Cizí kapitálová 

struktura zahrnuje: 

• Rezervy, jenž představují zadržené peníze, které musí podnik v budoucnu 

vynaložit, například na opravu majetku.  

• Závazky se většinou vztahují, k již uskutečněným hospodářským aktivitám, které 

podnik dosud nezaplatil a hrazeny budou dle lhůty splatnosti. Dělí se tak  

na dlouhodobé a krátkodobé závazky.  

• Bankovní úvěry a výpomoci představují krátkodobé a dlouhodobé externí zdroje 

(Dluhošová, 2010, s. 56-57, Růčková, 2015, s. 27). 
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Ostatní pasiva zahrnují časové rozlišení, kam patří výdaje příštích období a výnosy 

příštích období. Dále obsahují dohadné účty. Většinou ani ostatní pasiva stejně jako 

ostatní aktiva nemají z analytického hlediska velký význam (Růčková, 2015, s. 27). 

Analýza výkazu zisku a ztrát  

Úkolem výkazu zisku a ztrát je informovat o výsledku, který podnik svou činností dosáhl. 

Zobrazuje vztahy mezi výnosy, které byly dosaženy za určité období a náklady spojené 

s jejich vytvořením. Výnosy se definují jako peněžní částky podniku, které byly získány 

z veškerých činností za účetní období bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu, jak 

vychází z akruálního principu účetnictví. Načež za náklady se považují peněžní částky, 

které byly v daném období vynaloženy na získání výnosů. Ve stejném období však 

nemuselo dojít k zaplacení (Kislingerová, 2010, s. 40-41). 

Výkaz zisků a ztrát se zachycuje vždy k určitému časovému intervalu a je přehledem  

o výsledkových operací za tento interval. Obsahuje tokové veličiny založené  

na kumulativní bázi a jejich změny v časovém intervalu nemusí být rovnoměrné.  

Je potřebné si uvědomit, že nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné 

peněžní toky. Výsledek hospodaření tak nepředstavuje skutečně dosažitelnou hotovost 

v daném období (Růčková, 2015, s. 31-33). 

Výnosy i náklady se dělí do dvou podskupin na výnosy a náklady z provozní činnosti  

a výnosy a náklady z finanční činnosti. Dříve byly součástí výkazu zisku a ztrát i výnosy 

a náklady z mimořádné činnosti, jak uvádí dřívější zákonná úprava.  

V provozní činnosti jsou zachyceny výnosy a náklady vztahující se k hlavní činnosti 

podniku. Kam spadají výnosy z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb nebo z prodeje 

dlouhodobého majetku. Mezi základní provozní náklady patří náklady na nákup zboží, 

spotřebu materiálu, energie, mzdy atd. Rozdílem těchto výnosů a nákladů získáme 

hospodářský výsledek z provozní činnosti podniku (Scholleová, 2017, s. 18-20). 

Finanční činnost je navázána na hospodaření s kapitálem podniku. Mezi nejsledovanější 

náklady patří nákladové úroky. Mezi finanční výnosy pak patří např. výnosy z cenných 

papírů nebo výnosové úroky. Výsledek hospodaření z finanční činnosti získáme 

odečtením výše uvedených výnosů a nákladů. Pokud sečteme výsledek hospodaření 

z provozní činnosti a finanční činnosti získáme výsledek hospodaření před zdaněním.  
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Po odečtení daně z příjmů dosáhneme výsledku hospodaření za účetní období 

(Scholleová, 2017, s. 21). 

2.6 Kralickův Quick test 

Kralickův Quick (rychlý test) patří mezi bankrotní modely a slouží k posouzení finanční 

situace společnosti a její predikce. Umožňuje rychle a velmi dobrou vypovídající 

schopností zhodnotit analyzovanou společnost. Model byl navržen v roce 1990, jeho 

autorem je Peter Kralicek (Sedláček, 2011, s. 105). 

Pro konstrukci modelu byli zvoleni ukazatelé, kteří nesmí podléhat rušivým vlivům. 

Zároveň musí vyčerpávajícím způsobem reprezentovat celý informační potenciál rozvahy 

a výkazu zisků a ztrát. Ze základní oblasti stability, likvidity, rentability a výsledku 

hospodaření byl zvolen jeden ukazatel, který musí zabezpečit vyvážení analýzy z finanční 

stability a výnosové situace společnosti. Quick test pracuje pouze se čtyřmi ukazateli  

(R1 - R4), na základě kterých je pak hodnocena situace v organizaci. Kdyby bylo použito 

více ukazatelů výsledek by se stěží změnil. Více ukazatelů by však rychle odhalilo 

případné chyby (Kralicek, 1993, s. 17-19). 

Koeficient samofinancování (R1) vypovídá o kapitálové síle společnosti, charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. Udává, do jaké míry je firma schopna 

pokrýt vlastními zdroji své potřeby neboli jaký podíl má vlastní kapitál na celkových 

zdrojích. Vysoký podíl vlastních zdrojů může být i příčinou poklesu rentability vlastního 

kapitálu. Proto by měla společnost s vlastními a cizími zdroji nakládat ve vhodném 

poměru (Sedláček, 2011, s. 105-106). 

 Koeficient samofinancování je vyjádřen následujícím vzorcem: 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 (𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í)  =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑡á𝑙 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Doba splácení dluhu (R2) ukazuje, jak moc je podnik závislý na svých věřitelích. 

Dlouhá doba znamená vysokou závislost, krátká nízkou závislost. Ukazatel nám říká,  

po kolika letech by byla společnost schopná vlastními silami splatit své dluhy. Díky své 

vypovídající schopnosti je používán téměř ve všech bonitních modelech. Dobře vedený 

podnik splatí své dluhy do 5 let. Pokud je doba splacení dluhu delší než 12 let, je nutné 



 30 

posílit vlastní kapitál novými vklady, respektive snížit výběry nebo zlepšit výnosovou 

situaci (Kralicek, 1993, s. 32-35). 

Druhým ukazatelem je doba splacení dluhu, jehož vzorec je: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑡á𝑙 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Rentabilita celkového kapitálu (R3) bývá považována za klíčové měřítko rentability. 

Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů jsou financovány. Říká společnosti, kolik haléřů vynese každá koruna, která  

je do společnosti vložena při současném zisku (Dluhošová, 2010, s. 80-82). 

Rentabilitu celkového kapitálu (ROA) znázorňuje následující vzorec: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í + ú𝑟𝑜𝑘𝑦 (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎) 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Cash flow v % tržeb (R4) je poslední ukazatel Kralickova Quick testu a analyzuje 

výnosovou situaci zkoumané společnosti. Udává jaký je podíl cash flow na celkových 

tržbách organizace (Sedláček, 2011, s. 106). 

Poslední ukazatel cash flow v % tržeb zobrazuje vzorec: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤  

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 
 

Každý ukazatel je následně ohodnocen body podle dosaženého výsledku, na základě 

tabulky č. 1 uvedené níže.  

Tabulka č. 1: Bodování výsledků Kralickova Quick testu 

Ukazatelé / body 0 1 2 3 4 

Koeficient samofinancování 

(R1) 

<0 0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 >3 

Doba splácení dluhu (R2) >30 12–30 5–12 3–5 <3 

Rentabilita celkového kapitálu 

(R3) 

<0 0–0,008 0,08–0,12 0,12–0,15 >0,15 

Cash flow v % tržeb (R4) <0 0–0,05 0,05–0,08 0,08–0,1 >0,1 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Růčková, 2015, s. 86) 

Dle Růčkové (2015, s. 86) je následně ve třech krocích provedeno hodnocení společnosti. 

Za prvé je zhodnocena finanční stabilita vyjádřená jako součet bodových hodnot R1 a R2 

dělený dvěma. Za druhé je podobným způsobem zhodnocena výnosová situace. Tedy 

součet bodových hodnot R3 a R4 následně dělený dvěma. Za třetí je posouzena celková 
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situace vyjádřená jako součet vypočtených výsledků bodové hodnoty finanční stability  

a výnosové situace dělený dvěma. 

Posledním krokem testu je interpretace zjištěných výsledků. Pokud hodnocená společnost 

dosáhne nad úroveň 3 bodů, je považována za bonitní společnost. Hodnoty v intervalu  

1 až 3 bodů představují šedou zónu. Hodnoty nižší než 1 bod, značí problémy  

ve finančním hospodaření organizace.  

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza patří mezi jednu z nejčastěji využívaných analytických metod, jejímž 

autorem je Albert Humprey. Umožňuje přehledně zobrazit všechny potenciální 

příležitosti a hrozby vnějšího prostředí v kombinaci se silnými a slabými stránkami 

organizace. Zjištěné výsledky následně tvoří základní rámec pro další využití. 

Je to jedna ze základních metod strategické analýzy pro její integrující charakter 

získaných, sjednocených a následně vyhodnocených poznatků. SWOT analýza pracuje 

s daty a informacemi, které byly získány v průběhu hodnocení a analýzy organizace nebo 

její části pomocí dílčích analýz jednotlivých oblastí (Grasseová, 2012, s. 295-297). 

Metoda SWOT analýzy je založena na kombinaci čtyř faktorů z anglického originálu: 

• Strengths (silné stránky firmy), 

• Weaknesses (slabé stránky firmy), 

• Opportunities (příležitosti v okolí firmy), 

• Threats (hrozby okolí) (Veber, 2009, s. 533). 

V závislosti na odvětví a stádiu životnosti společnosti se budou tyto faktory lišit.  

Ve vnějším prostředí jsou identifikovány a hodnoceny příležitosti a hrozby s využitím 

PESTLE analýzy. Při analýze budoucích hrozeb je potřebné vycházet z hrozeb makro  

i mikro okolí firmy. Hranice okolí se vlivem rozmáhající se globalizace značně rozšiřuje. 

Mezi hrozby jsou řazeny ty skutečnosti, události, trendy, které mohou snížit poptávku 

nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků. Příležitosti je možné chápat dvojím způsobem. 

Buďto jako příležitosti, které pomohou snížit hrozby. Nebo jako rozvojové příležitosti, 

vyplývající s charakteru okolí. Zde však záleží na fázi zralosti odvětví. Mezi příležitosti 
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patří ty skutečnost, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou uspokojit zákazníky  

a přinést firmě úspěch (Veber, 2009, s. 533-536, Jakubíková, 2013, s. 129-131).  

Ve vnitřním prostředí identifikujeme a hodnotíme silné a slabé stránky společnosti. Patří 

sem všechny faktory, které může společnost sama ovlivnit. Silné a slabé stránky vymezují 

vnitřní faktory efektivnosti organizace ve všech známých oblastech. Společnost může být 

rozčleněna do oblastí funkčních, procesních nebo může být použita metoda McKinseye 

tzv. model 7S. Mezi silné stránky jsou řazeny skutečnosti, které přinášejí výhody  

pro zákazníky a pro organizaci. Naopak slabé stránky jsou označeny ty věci, které 

společnost nedělá dobře nebo je ostatní firmy dělají lépe (Grasseová, 2012, s. 295-300, 

Jakubíková, 2013, s. 129-131). 

Při realizaci SWOT analýzy je doporučeno vycházet z obecných principů. Bez ohledu  

na výrobní sféru či veřejnou sféru je metodický postup rozdělen do čtyř fází. Nejprve 

musí být provedena příprava SWOT analýzy. Následuje rozpoznání a identifikace silných 

a slabých stránek společnosti a identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb z vnějšího 

prostředí. Poslední fází je tvorba matice SWOT. V první přípravné fázi je důležité: 

1. jednoznačně stanovit, za jakým účelem bude SWOT analýza provedena, 

2. definovat oblasti, které budou analyzovány, 

3. vytvořit analytický tým a  

4. sjednotit metodiku práce a motivovat členy týmů (Grasseová, 2012, s. 300-302). 

Zpracování seznamu potencionálních příležitostí, hrozeb, silných stránek a slabých 

stránek není v žádném případě cílem SWOT analýzy. Záměrem je především idea 

hluboce strukturované analýzy, poskytující užitečné poznatky. Aplikace SWOT analýzy 

by měla směřovat k určení, nalezení a posouzení vlivů, k předpovědi vývojových trendů 

faktorů vnějšího okolí a rovněž vnitřní situaci podniku a jejich vzájemnou spojitost 

(Sedláčková, Buchta, 2006, s. 91) 

Různou kombinací příležitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek firmy vznikají 

možné varianty budoucího strategického chování. Je nutné myslet na to, že jde o budoucí 

vývoj a je potřebné počítat s alternativami budoucího vývoje těchto faktorů. Podle 

charakteru odvětví a vzniklých kombinací faktorů je možné volit různé typy strategií  

pro organizaci. Strategie vychází z těchto přístupů: 
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• přístup SO – využívat silných stránek a velkých příležitostí z okolí, 

• přístup WO – usilovat o snížení slabých stránek za pomoci příležitostí plynoucí 

z okolí, 

• přístup ST – aplikovat své silné stránky k eliminaci hrozeb, 

• přístup WT – snažit se vyřešit neuspokojivý stav za cenu likvidace části 

společnosti (Veber, 2009, s. 534). 

 

Obrázek č. 4: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2013, s. 130)  

 

Vytvořené možnosti strategií mohou sloužit jako podklad pro stanovení strategických cílů 

nebo vizí. SWOT analýza může rovněž sloužit k definování kritických oblastí 

společnosti. Provedením této analýzy získáme komplexní přehled o současném stavu 

organizace. Zjištěné poznatky by se měly stát výchozím bodem pro stanovení cíle dalšího 

směřování společnosti (Grasseová, 2012, s. 295-302). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V rámci této kapitoly bude nejprve představena vybraná společnost a v následujících 

podkapitolách provedeny analýzy vycházející z teoretického základu práce. 

3.1 Představení analyzované společnosti 

V praktické části práce budou aplikována teoretická východiska práce na vybranou 

společnost vystupující pod fiktivním názvem ABC s.r.o. Korporace se zabývá rozdílnými 

obory podnikání, zpracováním druhotných surovin a reklamní činností.  

Základní údaje  

Obchodní firma:   ABC s.r.o. 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:  Brno 

Datum vzniku a zápisu: 29. června 1992 

Základní kapitál:  6 120 000 Kč 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Společnost ABC s.r.o. vznikla v roce 1992 a sídlí v Brně blízko centra města. Hlavní 

činnost společnosti je recyklace plastů, dále se zabývá zpracováním kovů a reklamní 

činností. Jak vychází z předmětu podniká, společnost je rozdělena na část zabývající  

se plasty, kovy a reklamní činností. Pro potřeby práce budou uvedené části označeny jako 

divize, vzhledem k tomu, že fungují relativně nezávisle na sobě. Interně je rovněž 

využívána čtvrtá divize nazývána ostatní, kam spadají veškeré činnosti, které nejdou 

rozdělit do předchozích divizí. Do této divize spadá i pronájem bigboardů a billboardů. 

Analyzovaná společnost je plátcem daně z přidané hodnoty a jelikož vlastní několik 

automobilů odvádí i daň silniční. Z pohledu EU je považovaná za společnost malou, 

zaměstnávající v průměru 23 osob. Nadpoloviční většinu zaměstnanců tvoří osoby 

s různým stupněm postižení a osoby se zdravotním znevýhodněním. Tyto osoby pracují 

na pozici dělník. Díky tomu je organizace poskytovatelem náhradního plnění. 
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Historie společnosti 

Společnost ABC s.r.o. vznikla v první polovině 90. let minulého století, jako mnoho firem 

tehdejší doby, přesněji v roce 1992. V prvních letech byla hlavní činnost společnosti 

nakládání s barevnými kovy. Přesněji se jednalo o výkup a recyklaci kovů, obchod  

a samotný transport kovů. Posléze likvidace a demontáže provozů a zařízení. V roce 1998 

došlo k rozšíření činnosti, společnost začala zpracovávat a recyklovat plasty zejména PET 

lahve a další obalové materiály.  

Divize reklamní činnost vznikla v roce 1995 nejprve pouze pro potřeby samotné 

společnosti, jelikož bylo zapotřebí zpropagovat aktivity společnosti související s šířením 

zpracování barevných kovů a recyklace plastů. Posléze se ukázalo, že tohle řešení bylo 

správné a efektivnější než nákup reklamních služeb od externích dodavatelů. Vzhledem 

k tomu, že reklamní činnost společnosti byla na velmi vysoké úrovni, v požadující vysoké 

kvalitě a flexibilitě, rozhodla se společnost reklamní služby nabízet i ostatním subjektům. 

Zde je jasně vidět důvod, proč se společnost začala věnovat tak rozdílnému oboru 

podnikání.   

Bigboardy tvořily čtvrtou divizi společnosti ABC s.r.o. V roce 2001 začala jejich 

výstavba, plný provoz byl spuštěn v roce 2005. Bigboardy byly umístěny v Praze a v Brně 

a nabízeny k pronájmu. Z důvodu změny zákona však musely být odstraněny. Tato 

činnost tvořila po mnoho let velkou část obratu společnosti a spadala do divize dnes 

nazvané ostatní. Nabídka bigboardů však nezanikla úplně, společnost tyto služby nabízí 

zprostředkovaně i nadále v rámci divize reklama.  

Předmět podnikání 

Rozhodujícím předmětem činností organizace jsou: 

➢ technologie, konstrukce a projektování strojů pro zpracování druhotných surovin, 

➢ obchodní živnost – koupě za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

➢ reklamní činnost, 

➢ zpracování druhotných surovin, 

➢ přeprava materiálu, 

➢ zprostředkovatelská činnost. 
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Jak vychází z předchozí části společnost ABC s.r.o. se nejprve věnovala zpracování 

druhotných surovin, o pár let později se začala zabývat úplně rozdílnému oboru podnikání 

poskytováním reklamních služeb. Je velmi nevšední, aby malá společnost podnikala  

ve dvou zásadně rozdílných oborech podnikání. V takovéto situaci je podstatné rozdělit 

společnost na samostatné divize dle oboru podnikání.  

Popis hlavní činnosti divizí 

Podnikatelský subjekt je rozdělen na tři divize, a to na divize plasty, divize kovy a divize 

reklama. 

Do divize plasty spadá sběr, separace a recyklace plastů. Recyklace plastů spočívá  

ve zpracování vyseparovaného a druhově vytříděného plastu pomocí drcení do formy drtě 

o určité frakci, která závisí na přání a možnostech odběratelů. Společnost zpracovává  

i technologický odpad přímo z výroby, který není kontaminovaný nečistotami ani jinými 

druhy materiálů. Společnost disponuje pěti drtiči a řezacími mlýny na jednotlivé typy 

materiálů, aby bylo možné zajistit 100% kvalitu a čistotu výsledných zpracovaných 

materiálů. Výsledná drť se následně přeprodává zákazníkům. Společnost ABC s.r.o. 

v současné době zpracovává následující plastový odpad: PET, HDPE, LDPE, PE, PP, PS, 

PC, ABS a všechny druhy fólií. 

Divize kovy se zaměřuje na výkup, zpracování a následný prodej želených i neželezných 

barevných kovů, jako je měď, zinek, hliník, mosaz a bronz. Při výkupu se společnost 

orientuje na podniky produkující větší množství odpadu. Zpracování spočívá v oddělení 

kovové a nekovové složky, respektive obalu a roztřídění kovového šrotu na jednotlivé 

komodity (lehké, těžké železo atd.), jak požadují větší zpracovatelé. Podnikatelský 

subjekt se zabývá také likvidací technologických celků a vybavení výrobních hal. 

Divize reklamní činnosti individuálně a účelně komunikuje s klienty a pružně reaguje 

na jejich potřeby s cílem uspokojit i nejnáročnějšího zákazníka. Společnost nabízí 

reklamní služby, mezi něž patří inzerce v tisku, direct mailing, výroba reklamních spotů 

a nákup časů na jejich odvysílání v rozhlase a v televizi. Dále výrobu reklamních  

a instruktážních videokazet a DVD na profesionálním zařízení, vizualizaci  

a multimediální prezentace. Společnost rovněž nabízí reklamní předměty, orientační 

systémy do budov i do exteriéru, reklamní tabule, světelné reklamy, razítka, malby  

na fasády, tašky s potiskem, tisk vizitek a katalogů. 
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Součástí této divize je i realizace veletržních stánků od klasických po atypické expozice, 

ať už v tuzemsku či zahraničí. Výstavní stánky je možné zrealizovat od a až po z, tedy  

od zajištění výstavní plochy, přes architektonický návrh ve spolupráci s architektem  

až po konečnou realizaci stánku včetně reklamní grafiky a vybavení komplexním 

příslušenstvím.  

Lidské zdroje 

V roce 2018 pracovalo ve společnosti 23 zaměstnanců, z nichž vedení společnosti tvoří 

dva jednatelé, jejichž počet se z dlouhodobého hlediska nemění. Z grafu č. 1 je patrné,  

že k významnému nárůstu osob došlo v letech 2001 až 2008, kdy se počet zaměstnanců 

zvýšil z 11 na 24 osob. Od roku 2009 počet zaměstnanců kolísá mezi 21–23 zaměstnanci, 

jelikož dochází k časté obměně dělníků v chráněné dílně. Zatímco počet zaměstnanců  

se v ostatních divizích mění minimálně.   

 

Graf č. 1: Počet zaměstnanců v letech 2001 - 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování účetní dle: Účetní výkazy společnosti ABC s.r.o.) 

V čele společnosti stojí dva jednatelé, kteří jsou zároveň i majiteli. Obchodní podíly obou 

majitelů jsou shodné ve výši 50 %. Společnost se dle předmětu podnikání člení na část 

zaměřenou na plasty, kovy a reklamní agenturu. Manažer pro divizi plasty a kovy 

zajišťuje veškeré činnosti spojené s chodem těchto divizí. Odpovídá za chráněnou dílnu, 

kterou tvoří 12 až 15 dělníků. Dělníci jsou nabírání nejčastěji z Úřadu práce, s kterým 
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společnost dlouhodobě spolupracuje. Především jde o osoby s různým stupněm postižení, 

ale i osoby se zdravotním znevýhodněním, s kterými je nároční spolupráce.  

Manažer pro divizi reklama a ostatní je odpovědný za veškerý chod reklamní sekce vedení 

firmy. Součástí reklamního oddělení je i obchodní referent, grafický designer a grafik. 

Obchodní referent například zpracovává kalkulace a zakázky související s reklamními 

předměty, či odpovídá za termíny, cenu a komunikaci s klientem. Grafický designer 

eviduje zakázky a stavy zakázek a zakázky související s grafikou, nebo se podílí  

na samotné realizaci polepů aut, výloh atd. Náplň práce grafika spočívá především 

v zhotovení zakázek. Obrázek č. 5 zobrazuje zjednodušenou organizační strukturu 

společnosti ABC s.r.o. 

 

Obrázek č. 5: Zjednodušená organizační struktura společnosti ABC s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poskytovatel náhradního plnění 

Společnost ABC s.r.o. je poskytovatelem náhradního plnění. Zaměstnává v průměru  

12–13 OZP. Tímto splňuje podmínku zaměstnávat více než 50 % zaměstnanců  

se zdravotním postižením a můžu tak být poskytovatelem náhradní plnění. S touto 

činností je však spojeno spoustu zákonných podmínek, které musí poskytovatel plnit. 

Společnost opakovaně komunikuje s Úřadem práce a poskytuje potřebné informace, mezi 

které řadíme evidenci zaměstnaných osob se zdravotním postižením s příslušným 

stupněm postižení, počet odpracovaných hodin, pracovní pozice, či evidenci pracovních 

míst určených pro tyto zaměstnance. Na základě předložených informací Úřad práce 

rozhodne, zda je skutečně podmínka splněna a je možné náhradní plnění poskytovat. 

Vedení společnosti

Divize kovy Divize plasty

Dělníci

Divize reklama

Reklamní oddělení
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Společnost má nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, o který pravidelně žádá.  

Odběratelé společnosti využívají náhradní plnění jako jednu z možností plnění povinného 

podílu v zaměstnávání OZP. Od roku 2018 může být náhradní plnění poskytnuto pouze 

společnostem, na základě písemné žádosti. Žadatelé jsou následně zapsáni do databáze 

Úřadu práce. Aby bylo náhradní plnění poskytnuto musí společnost do 30 dnů  

od zaplacení faktury uvést do databáze číslo faktury a částku, kterou musí odběratel 

potvrdit.  

Hlavní dodavatelé a zákazníci  

Mezi dodavatele divize plasty patří například společnosti HESTEGO a.s., SUEZ Využití 

zdrojů a.s., SAKO Brno, a.s., PROFOL s.r.o., SILON s.r.o. či Hanácká kyselka a.s.,  

od níž jsou nakupovány různě barevné PET lahve. Zajímavými dodavateli jsou také 

základní a mateřské školy a domovy důchodců z Brna a okolí. Hlavními dodavateli divize 

kovy jsou SAKO Brno a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Mezi hlavní 

dodavatele divize reklamní činnost patří společnost iMi Partner a.s. a REDA a.s., kteří 

zajišťují společnosti reklamní předměty. Reklamní textil a oblečení společnosti poskytuje 

firma ADLER Czech a.s. Samolepící fólie určené na polep aut, jsou zajišťovány 

společností ALPHASET spol. s r.o. Od firmy CAT CUT s.r.o. jsou poptávány tisky 

bannerů, plakátů a obrazů. Dalším dodavatelem je firma 94 Minutes s.r.o. poskytující 

reklamní předměty. Drtivá většina dodavatelů divize reklamní činnost sídlí v Brně a jeho 

okolí. 

Zákazníky má společnost ABC s.r.o. po celé České republice – v Praze, Českých 

Budějovicích, Olomouci, nicméně převládají zákazníci z Brna a okolí. Za zmínku stojí 

v rámci divize plasty společnosti jako jsou např. SILON s.r.o., PETKA CZ a.s., 

HESTEGO a.s., SUEZ Využití zdrojů a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

Tito odběratelé poptávají především plastovou drť. Divize kovy nabízí specifický 

sortiment jako jsou kovové odpady a elektroodpady zákazníkům jako je společnost 

PROFOL s.r.o. a Kovošrot Morava. Zákazníci v divizi reklama poptávají reklamní 

předměty a služby, především nálepky, vizitky atd. Reklamní služby odebírají společnosti 

jako je FAMKO, spol. s r.o., Mendlova univerzita v Brně, Sigment spol. s r.o., Koreček 

s.r.o. nebo Česká televize. Zákazníkem je i veřejná výzkumná instituce Středisko 
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společných činností AV ČR poptávající grafická řešení, prezentace a brožury. Obrázek  

č. 6 znázorňuje rozmístění odběratelů a dodavatelů společnosti v rámci České republiky. 

Je patrné, že největší zastoupení obchodních partnerů je v Jihomoravském kraji.  

 

Obrázek č. 6: Mapa obchodních partnerů dle sídla společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrat podniku  

V roce 2017 dosáhla společnost ABC s.r.o. obratu ve výši 38 228 tis. Kč, na kterém  

se podílelo celkem 107 odběratelů. Na základě interních informací bylo zjištěno,  

že na obratu 27 719 tis. Kč (72,51 %) se podílelo pouze 26 odběratelů, což odpovídá  

24,30 % všech odběratelů. Z čehož vyplývá, že Paretovo pravidlo se v tomto případě 

potvrzuje.  

Zatřídění podniku dle EU 

Evropská unie rozlišuje podniky na mikro, malé, střední a velké podniky. Rozhodujícím 

faktorem je počet zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy. 

Podnikatelský subjekt je považován za malý podnik, vzhledem k tomu, že počet 

zaměstnanců je v současné době 22 a roční obrat činí 38 mil. Kč. Z EU vyplývá, že by 

malý podnik neměl mít více než 50 zaměstnanců a obrat společnosti by neměl převyšovat 

hranici 10 mil EUR. Obě podmínky analyzovaná společnost splňuje a je považována  
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za malý podnik. Rovněž dle českého zákona o účetnictví se analyzovaná společnost řadí 

do kategorie malých účetních jednotek.   

3.2 PESTLE analýza 

Pomocí této analýzy bude provedeno zkoumání vnějšího prostředí podniku. Na podnik 

působí politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické faktory. 

V této podkapitole budou identifikovány faktory, které působí na podnik jak pozitivně, 

tak i negativně.  

3.2.1 Politické faktory  

Politické faktory silně ovlivňují každý podnikatelský subjekt. Politická orientace, stabilita 

země a vlády, a také politické nálady obyvatelstva mají vliv na fungování analyzované 

společnosti. Vliv politických faktorů se významně projevuje v oblasti legislativy, 

především protože politické strany mohou významně ovlivňovat podobu nařízení, 

vyhlášek, zákonů i způsob jejich prosazování. Každá vláda má však jiné preference,  

a tedy jiným způsobem i směrem ovlivňuje společenské a podnikatelské prostředí.  

V politické oblasti je dlouhodobě deklarována podpora tvorbě zdravého životního 

prostředí. V poslední době se zintenzivňuje politický tlak na skladování plastového 

odpadu a na jeho selekci a recyklaci, stejně jako na diferenciaci odpadů prostřednictvím 

speciálních kontejnerů a sběrných dvorů. Tato skutečnost velmi ovlivňuje předmět 

podnikání analyzované společnosti. Politické směrování v rámci komunální politiky je 

ovlivňováno politikou vládních struktur. Vládní struktury musí respektovat politické 

trendy, které se projevují v rámci EU. I tyto trendy se projevují silným tlakem  

na zlepšování životního prostředí a omezování plastů a jsou zároveň předmětem zákonů 

EU. Politika ovlivňuje i řadu procesů v národním hospodářství, a to především 

prostřednictvím přerozdělování národního rozpočtu. Podpora jednotlivých oblastí  

i trendů ovlivňuje podnikatelské subjekty. Systémem prosazování různých podpor reagují 

politici na aktuální ekonomickou i sociální situaci a také na životní prostředí.  

Součástí politických faktorů je i poskytování dotací. Dotace zaměřené na recyklaci 

odpadů v současné době poskytuje pouze Ministerstvo životního prostředí 

prostřednictvím Operačního fondu Životního prostředí. Dotace jsou určeny na projekty 
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zaměřené na odpadové hospodářství, recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu. 

Cílem finanční injekce z rezortu životního prostředí je výrazně omezit množství odpadů 

končící na skládkách (Ministerstvo životního prostředí, 2018). 

Významný vliv na podnikatelské subjekty má nejen národní politická situace, ale  

i mezinárodní politická situace. Podnikatelských subjektů se nejvíce dotýká politický 

vývoj v rámci EU. V posledních letech EU nevykazuje potřebnou stabilitu. Blíží se volby 

do Evropského parlamentu, avšak nejvíce diskutovaným tématem je však vystoupení 

Velké Británie z EU, které už mělo proběhnout v březnu 2019. Tato nadcházející změna 

se dotkne především podnikatelských subjektů obchodující s touto zemí. Všechny 

uvedené faktory otřásají politickou stabilitou členských i nečlenských států v rámci 

Evropy. Postoje EU se promítají do tuzemské legislativy. V zájmu ČR jako člena EU je 

jednotná a strategicky fungující společná zahraniční a bezpečnostní politika. Zahraniční 

politika ČR, ale není plně v souladu s politikou EU. Rozpory jsou spatřovány například 

v oblasti migrační krize. Zahraničně politické působení státu ovlivňuje prosperitu země 

tím, že jednotlivé země zaujímají pozitivní či negativní postoj k ČR, a tedy i k jejím 

ekonomickým aktivitám jak v oblasti exportu, tak importu. 

K zahraničněpolitickému působení státu přispívá členství v NATO. Systém kolektivní 

obrana NATO je hlavním nástrojem pro zajištění bezpečnosti a obrany ČR. Ze svého 

národního rozpočtu dává ČR jako členský stát adekvátní příspěvek k obraně celého 

společenství a vzájemné solidaritě (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2018). 

3.2.2 Ekonomické faktory  

Ekonomické faktory jsou ovlivňovány především vývojem hrubého domácího produktu, 

mírou inflace, daňovou politikou v oblasti nepřímých daní a systémem státních dotací  

a restrikcí hospodářské politiky státu.  

Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků  

a služeb vytvořených všemi výrobními faktory (práce, půda, kapitál, technologie)  

za určité období na území daného státu. Je to nejvýznamnější ukazatel výkonnosti 

ekonomiky a představuje souhrn všeho, co bylo vyrobeno na území daného státu. 

Následující graf zobrazuje vývoj reálného růstu HDP v tuzemsku za uplynulých deset let.  
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Graf č. 2: Vývoj reálného HDP (v %) 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2019) 

Z grafu č. 2 je možné vyčíst, že v roce 2009 došlo k více než 4% poklesu ekonomické 

aktivity v důsledku světové finanční krize. Následovalo krátké oživení ekonomiky. 

V průběhu roku 2011 se růst zastavil a nastal pokles vlivem nastupující dluhové krize 

v eurozóně. Od roku 2014 následoval návrat k růstu ekonomiky o 2,6 %, k čemuž přispěly 

měnové intervence České národní banky. Od té doby výkonnost ekonomiky převážně 

roste, v roce 2017 dosahovala hodnoty 4,3 %. Dle Českého statistického úřadu (2019)  

se na růstu nejvýznamněji podílel zahraniční obchod. Významně rostou firemní investice, 

především do strojního vybavení, dále více utrácejí i domácnosti. 

Ministerstvo financí předpokládá, že v roce 2019 poroste HDP o 2,4 %. Pro rok 2020  

je predikce ekonomického růstu rovněž ve výši 2,4 %. (Ministerstvo financí ČR, 2019). 

Graf č. 3 zobrazuje vývoj výsledku hospodaření za účetní období společnosti ABC s.r.o. 

v průběhu deseti let. Nejnižších hodnot bylo dosaženo v roce 2009, kdy na společnost 

působila hospodářská krize. Do záporných hodnot se společnost dostala i v roce 2013 

podobně jako vývoj růstu HDP uvedený v grafu č. 2.  V současné době má výsledek 

hospodaření tendenci růst, i když se ani zdaleka neblíží hodnotám dosahovaných v roce 

2014. Vývoj HDP značně ovlivňuje analyzovanou společnost vzhledem k tomu, že je 

výsledek hospodaření v průběhu deseti let obdobný jako vývoj růstu HDP.  
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Graf č. 3: Výsledek hospodaření za účetní období společnosti ABC s.r.o.  

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Účetní výkazy společnosti) 

Inflace je vnímána jako všeobecný růst cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém 

období v ekonomice. Inflace má za následek pokles kupní síly peněz. Inflace se nejčastěji 

měří indexem spotřebitelských cen. Porovnáním hodnoty tohoto indexu v různých 

obdobích se získá míra inflace. 

Pro účely diplomové práce byla zvolena průměrná roční míra inflace vyjádřená 

v procentech, kdy se porovnává procentní změna průměrné cenové hladiny za posledních 

12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců (Český statistický úřad, 2019). 

 

Graf č. 4: Průměrná roční míra inflace   

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2019) 
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Nejvyšší hodnoty 6,3 % dosahovala inflace v roce 2008, rok poté přišel hluboký 

meziroční pokles. V dalších letech inflace mírně rostla až do roku 2012, kdy dosáhla 

vrcholu. Poté následoval pokles trvající do roku 2015, kdy byla míra inflace nejnižší. 

Průměrná roční míra inflace dosahovala v roce 2017 hodnoty 2,5 %, což je nejvyšší 

hodnota za posledních 5 let.  

Růst inflace má negativní dopad na rostoucí mzdy a rostoucí ceny elektrické energie. 

V roce 2017 rostly mzdy nejrychleji za posledních deset let. Vyšší mzdy působí 

nepříznivě na společnosti v podobě růstu mzdových nákladů.  

Daňová politika v oblasti nepřímých daní. Na společnost ABC s.r.o. nejvíce působí daň 

z přidané hodnoty, jenž se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Společnost ABC s.r.o. je plátce DPH, tudíž je pro ni tato daň důležitá. Od roku 2015 

rozlišujeme základní sazbu daně ve výši 21 %, první sníženou sazbu daně 15 % a druhou 

sníženou sazbu daně ve výši 10 %, jak je uvedeno v následujícím grafu.  

 

Graf č. 5: Vývoj sazby daně z přidané hodnoty v letech 2008–2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mzdová praxe, 2018)  

Na ekonomické faktory dopadá působení politických faktorů. Systém státních dotací  

a restrikcí hospodářské politiky státu ovlivňuje podnikatelské subjekty, jak pozitivně, tak 

i negativně. Mezi restrikce je možné zařadit např. emisní povolenky.  

Dotace jsou projevem politické vůle. Základním předpokladem pro zlepšení životního 

prostředí je financování ochrany životního prostředí. Financování může být realizováno 

z vlastních zdrojů ekonomických subjektů a z veřejných zdrojů, kam patří státní rozpočet 
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a státní fondy, územní rozpočty krajů a obcí a na ně navázané prostředky z evropských, 

resp. mezinárodních zdrojů (Ministerstvo životního prostředí ČR, 2017). 

Problematiku nakládání s odpady pomáhá řešit evropský Fond soudržnosti 

prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí. V letech 2007-2013 bylo 

připraveno 776 milionů EUR finančních prostředků na projekty řešící zkvalitnění 

nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. 

V současné době probíhá aktuální programové období až do roku 2020, na které je 

připraveno 408 milionů EUR. Projekty jsou např. zaměřené na sběrné dvory, systém  

pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu, třídící a dotřiďovací linky, zařízení 

pro materiálové využití ostatních odpadů atp. (Erste Grantika Advisory, a.s., 2018). 

Produkci druhotných surovin je v poslední době věnována zvýšená pozornost.  

Za druhotnou surovinu jsou označovány všechny materiály mající charakter vedlejších 

produktů a upravené odpady, které splnily kvalitativní požadavky pro další zpracování. 

Druhotné suroviny vznikají z energetických procesů, kovů, stavebních hmot, skla, papíru 

a lepenky, plastu a dřeva. Finanční náročnost recyklace druhotných surovin je 

mnohonásobně nižší než náročnost na zpracování výrobků z prvotních surovin. Procentní 

zastoupení jednotlivých surovin na celkové produkci druhotných surovin v roce 2017 

zobrazuje následující graf.  

 

Graf č. 6: Produkce druhotných surovin v roce 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 
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V roce 2017 bylo vyprodukováno 21,8 mil. tun druhotných surovin. Z čehož necelá 

polovina produkce připadla na energetické produkty. Produkce druhotných surovin 

z kovů v tomto roce dosáhla v absolutním vyjádření 3,9 mil. tun, což tvoří necelou pětina 

celkové produkce. Oproti roku předchozímu došlo k nárůstu o 7 %. Produkce druhotných 

surovin z plastu byla pouze 2 % z celkové produkce, což představuje 406 tis. tun plastu.  

Důležitým ekonomickým faktorem je i cena druhotných surovin, která musí být 

dostatečně konkurenceschopná vzhledem k cenové úrovni běžně užívaných materiálů. 

Stejně jako ochota veřejnosti přijmout produkty obsahující druhotné suroviny.  

 

Graf č. 7: Produkce druhotných surovin z plastů a kovů v letech 2011-2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

Pro účely práce je důležitá především produkce druhotných surovin z plastů a kovů 

v průběhu let 2011-2017, kterou znázorňuje graf č. 7 uvedený výše. Produkce druhotných 

surovin z plastů se v průběhu analyzovaných let zvýšila o více než 30 %, přesto jsou však 

plasty recyklovány v poměrně nižším množství než kovy. Produkce druhotných surovin 

z kovů mezi roky 2011 až 2013 nepatrně rostla. V roce 2014 a 2015 došlo k mírnému 

poklesu produkce této suroviny. V průběhu další let produkce opět roste, poslední 

analyzovaný rok se produkce druhotných surovin z kovů blíží téměř 4 mil. tun. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plasty 292 430 296 377 333 768 344 612 365 165 385 771 406 027

Kovy 3 565 88 3 618 79 3 687 91 3 389 54 3 336 26 3 685 02 3 931 69

0
500 000

1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000

t

Produkce druhotných surovin z plastů a kovů v 
letech 2011-2017 

Plasty Kovy



 48 

3.2.3 Sociální faktory 

Další faktory, které se podílejí na vývoji společnosti jsou sociální faktory. Předmětem 

podnikání společnosti ABC s.r.o. je zpracování plastů a kovů, proto je důležité mít 

povědomí o množství vyprodukovaného komunálního odpadu, předněji jaké množství 

plastů a kovů, které je možné dále zpracovávat. Podniky produkují mnohonásobně více 

odpadu, proto je důležité sledovat i celkovou produkci odpadu. Záleží také na sociálním 

uvědomění obyvatelstva v třídění odpadu.  

Produkce odpadů v České republice je důležitým sociálním faktorem. Odpadem  

je myšlena jakákoliv látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu  

se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. Odpad můžeme rozdělit z hlediska 

původu na podnikový odpad a odpad vzniklý na území obce. Hlavními původci odpadu 

v ČR jsou ekonomické subjekty.  

 

Graf č. 8: Produkce odpadů v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 
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20,9 milionů tun odpadu, což představuje ¾ celkové produkce odpadu. Zbývající část 
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tvoří komunální odpad, tedy 3,6 milionů tun komunálního odpadu, což je v přepočtu  

344 kg odpadu na jednoho obyvatele ČR (Český statistický úřad, 2018). 

Recyklace odpadu je velmi účinný způsob, jak nakládat s odpadem. Recyklace  

je technologický proces, který vytváří z odpadního materiálu materiál přibližně stejné 

kvality. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné 

suroviny ve výrobním procesu. Tím dochází k úspoře přírodních surovinových zdrojů, 

materiálů, paliv i energie, což má vliv na omezování znečištění životního prostředí. 

 

Graf č. 9: Recyklace odpadů v České republice v tis. tunách  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

Graf uvedený výše vypovídá o tom, kolik bylo recyklováno odpadu v průběhu let 2008 

až 2017 v porovnání s celkovým množstvím vyprodukovaného odpadu. Produkce odpadu 

nejprve v průběhu let 2008 až 2013 kolísala. V roce 2009 byla zaznamenána nejnižší 

celkového vyprodukovaného odpadu. Od roku 2013 má množství vyprodukovaného 

odpadu stále rostoucí trend. Tomuto vývoji odpovídá i množství recyklovaného odpadu. 

V roce 2017 bylo vyprodukováno 35 mil. tun odpadu, z čehož bylo recyklováno 8,6 mil. 

tun odpadu, tedy 24,45 % odpadu bylo zpracováno pro další použití. 

Produkce komunálních odpadů je důležitým sociálním faktorem pro společnost ABC 

s.r.o. Dle rozhodnutí Komise č. 753/211/EU je za komunální odpad považován odpad 

z domácností a podobný odpad, který je svým složením podobný odpadu z domácností. 

Komunální odpad však není odpad z výroby, zemědělství a lesnictví. Produkce 
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komunálního odpadu se skládá z běžného svozu, svozu objemného odpadu, odpadů 

z komunálních služeb, oddělitelně sbíraných složek a biologického odpadu. Vzhledem 

k předmětu podnikání je důležité sledovat vývoj oddělených složek přesněji plastů  

a kovů, jak ukazuje následující tabulka.  

Tabulka č. 2: Produkce komunálních odpadů v tunách 

Produkce komunálních odpadů 

odpadů  

2014 2015 2016 2017 

Produkce celkem 3 260 581 3 337 336 3 579 614 3 642 958 

Odděleně sbírané složky 467 390 484 710 518 797 558 382 

Papír 147 099 155 669 161 899 169 045 

Sklo 114 200 120 327 126 731 132 506 

Plasty 109 147 118 196 127 904 138 752 

Kovy 44 269 29 857 27 057 32 923 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

V roce 2017 bylo v České republice vyprodukováno více než 3,64 mil. tun komunálního 

odpadu, což je v přepočtu 344 kg odpadu na jednoho obyvatele. Produkce oddělené 

sbírané složky představuje přibližně 15 % z celkové produkce komunálního odpadu. 

Oproti roku předchozímu došlo k nárůstu o 7,6 %. V roce 2017 bylo vyprodukováno více 

než 138 tis. tun plastového odpadu, což činí 25 % z odděleně sbírané složky a představuje 

13 kg plastů na jednoho obyvatele. V průběhu let se produkce plastů zvyšuje. 

V posledních dvou letech bylo dokonce vyprodukováno více plastů než skla. Produkce 

kovů se v průběhu let měnila. Největší množství kovů bylo vyprodukováno v roce 2014. 

V posledním analyzovaném roce byla produkce kovů také vysoká. Oddělenou sbíranou 

složku tvořily 6 % kovy, což představuje přibližně 3 kg kovů na jednoho obyvatele  

za jeden rok (Český statistický úřad, 2018).  

Nakládání s komunálním odpadem je rovněž důležitý sociální faktor, přestože více  

než 50 % vyprodukovaného odpadu končí na skládkách nebo je spáleno. Odpad je však 

možné dále využít k recyklaci a kompostování nebo jako palivo. Graf č. 10 znázorňuje, 

jak bylo naloženo s odpady v letech 2006-2017. 
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Graf č. 10: Nakládání s komunálními odpady v tunách 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

V průběhu všech analyzovaných let byl komunální odpad nejvíce skládkován. V roce 

2017 byla necelá polovina z celkového vyprodukovaného množství odpadu převezena  

na skládku. Více než 30 % tohoto odpadu bylo zpracováno v recyklačních linkách, což 

představuje přibližně 982 000 tun komunálních odpadů. V průběhu let recyklace 

komunálního odpadu roste, v roce 2017 byl zaznamenán nárůst o 2,5 % oproti roku 

předešlému.  

Sociální uvědomění obyvatelstva v třídění odpadu je významný sociální faktor.  

Pro obyvatele ČR je třídění odpadu stále větší samozřejmostí. Ze statistiky AOS  

EKO-KOM vyplývá, že se odpad rok od roku třídí ve větší míře, jak potvrzují i výše 

uvedené informace. Ochota lidí třídit odpad stále roste, čemuž napomáhají i dobré 

podmínky pro třídění odpadu. Na konci roku 2017 bylo k dispozici 354 tis. barevných 

kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad a jedno sběrné místo slouží v průměru  

pro 131 obyvatel (EKO-KOM a.s., 2018). 

3.2.4 Technologické faktory 

Pro podniky je velmi důležité sledovat vývoj moderních technologií. Modernizací, 

zefektivněním výroby, zkvalitněním služeb a sledováním trendů se podniky stávají více 
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konkurenceschopnými. Rozhodnutí je vždy na vedení společnosti, do čeho se rozhodne 

investovat. Držet se aktuálních novinek, není v možnostech společnosti, jelikož nejde  

o levnou záležitost. Nicméně pozvolné obnovení vybavení má svá opodstatnění 

z hlediska konkurenceschopnosti.  

V současnosti už plasty nejsou jen odpadní surovina, ale stává se z nich druhotná surovina 

určená k návratu do výrobního procesu. Poptávka po druhotných surovinách,  

ale i technologiích v této oblasti roste. V rámci recyklace plastů a kovů se technologie 

stále rozvíjí. Změny ve využívání plastů jsou v dnešní době enormní a technologie  

pro další využití odpadu se neustále vyvíjí. Což je způsobeno především tlakem  

a poptávkou ze strany obyvatel a státu. Vzhledem k tomu, že spotřeba plastů neustále 

roste, je pravděpodobné, že výroba plastových výrobků bude stabilní nebo bude růst. 

Vzhledem k tomu, že roste trend recyklace a nakládání s odpady, je možné očekávat 

vědeckotechnický rozvoj, který je však závisí na investicích.  

Z technologického hlediska je v současné době kladen značný důraz na nahrazování 

plastových výrobků substituty. V řadě případů je však plast levnější než tradiční surovina. 

Současná technologie je nastavená převážně na výrobu plastů. Výroba substitutů existuje, 

nicméně je dražší a nyní pro ni není potenciál. Např. už i mléko a pivo je ve větší míře 

baleno do plastových lahví.  

Společnost ABC s.r.o. se však v rámci své činnosti zabývá tříděním a drcením odpadu. 

Ke své činnosti využívá pět drtičů a řezacích mlýnů na jednotlivé typy materiálů, aby 

bylo možné zajistit 100% kvalitu a čistotu výsledných zpracovaných materiálů. Stroje 

společnost vlastní už řadu let. Jejich výměna však není v tuto chvíli opodstatněná, jelikož 

nedošlo k výraznému vývoji moderních technologií u řezacích mlýnů a drtičů.  

V divizi reklama udávají trendy především zákazníci, kteří vždy vyžadují poskytnutí 

nejaktuálnějších služeb. Požadavkům zákazníků společnost ABC s.r.o. vychází vstříc. 

V rámci této části společnosti se nejvíce investuje do grafických programů.  

3.2.5 Legislativní faktory  

Společnost ABC s.r.o. je legislativou významně ovlivněna vzhledem k tomu, že je 

povinna dodržovat a řídit se celou řadou platných zákonů, vyhlášek a nařízení vydaných 

na území České republiky, ale i na území celé EU. Legislativa je uplatňována 
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prostřednictvím Vlády a Parlamentu ČR. V průběhu let se často mění, je přísnější  

a složitější, čímž podnikům přibývají povinnosti a administrativní zátěž. Vzhledem 

k vývoji v uplynulých letech se nedá očekávat pokles legislativního zatížení, ale spíše 

opak. Změny legislativy jsou v současné době typické v každé oblasti. Patrný je i vliv 

evropské legislativy na tuzemské zákony.  

Přijímání nových legislativních opatření např. v oblasti pojištění, obchodu, emisních 

limitů negativně ovlivňuje analyzovanou společnost. Společnosti se dotýkají i legislativní 

změny související s ekonomikou např. výška minimální mzdy, daň z přidané hodnoty, 

daně z příjmů a sociální odvody. Všechny tyto skutečnosti zdražují provoz společnosti.  

Důležité jsou nejen základní všeobecné zákony, platné pro většinu společností, ale  

i specializované právní normy, zaměřené na obor podnikání společnosti ABC s.r.o. 

Jednou ze základních právních úprav České republiky je Listina základních práv  

a svobod, ve které je ustanoveno, že každý má právo podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost. Slouží rovněž jako východisko pro další právní normy ovlivňující 

analyzovaný podnik, kam řadíme: 

➢ Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

obchodních korporacích), 

➢ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

➢ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

➢ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

➢ Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

➢ Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, 

➢ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

V rámci svého oboru podnikání společnost využívá i specifické právní normy, kterými se 

musí řídit. Společnost je povinna znát právní normu zabývající se problematikou 

poskytování náhradního plnění, stejně jako problematikou zaměřenou na recyklaci 

druhotných surovin. Tyto normy musí v rámci své činnosti zohlednit. Výčet specifických 

právních norem, specializovaný na obor podnikání analyzované společnosti je uveden 

níže: 

➢ Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 

➢ Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech. 
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Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech ukládá obcím povinnost zajistit místa pro odkládání 

veškerého komunálního odpadu vyprodukovaného fyzickými nepodnikajícími osobami 

na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování 

složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů 

a biologicky rozložitelných odpadů. I právnické osoby mají povinnost zařadit odpad 

podle kategorií uvedených v Katalogu odpadů a shromažďovat odpady odděleně podle 

těchto kategorií. Toto legislativní opatření má vliv i na ekologické faktory, vzhledem 

k tomu, že je snaha zlepšit životní prostředí. 

Na analyzovaný podnik dopadá i evropská legislativa, která je následně přejímána  

do národního zákonodárství. Odpadovému hospodářství je věnována Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, ze které vychází Plán 

odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024. Je to klíčový dokument pro realizaci 

dlouhodobé strategie, jak nakládat s odpady, obalovými odpady a výrobky s ukončenou 

živostností. Hlavními cíli strategie je předcházet vzniku odpadů, maximálně využívat 

odpady jako náhradu primárních zdrojů, minimalizovat nepříznivé účinky vzniků odpadů 

a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Dále zachovat udržitelný rozvoj 

společnosti a přiblížit se k evropské ,,recyklační společnosti“ (Ministerstvo životního 

prostředí, 2014). 

Rovněž je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Každoročně prochází veškerý personál povinným školením BOZP. Jelikož je 

zaměstnavatel ze zákona odpovědný za své zaměstnance, musí zajistit, aby se jim nic 

nestalo. Nejvyšší riziko úrazů je v divizi plastů, jelikož se zde pracuje s drtiči a řezacími 

mlýny.   

Společnost ABC s.r.o. využívá i řadu technických norem, které stanoví základní 

požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví  

a životního prostředí. Zaručuje, že je výrobek, proces nebo služba za specifických 

podmínek vhodná pro daný účel.  Je to veřejně dostupný dokument, přístupný ve všech 

fázích vzniku a používání v praxi. Společnost v rámci svého podnikání využívá ISO 

normu EN ISO 9001:2015.  
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3.2.6 Ekologické faktory  

V současné době je na ochranu životního prostředí kladen velký důraz především  

ze strany EU. Evropská unie má jedny z nejpřísnějších environmentálních norem  

na světě.  Environmentální politika EU vychází ze Smlouvy o fungování Evropské unie 

přesněji z článků 11 a 191–193 a promítá se do národní legislativy. Cílem je chránit 

přírodní stanoviště, udržovat čistotu ovzduší a vody, zajišťovat řádné nakládání 

s odpadem, zlepšovat znalosti o toxických chemických látkách a pomáhat podnikům 

v přechodu k udržitelnější ekonomice (EUR-Lex, 2019).  

Vzhledem k tomu, že jednou z činností společnosti je sběr, separace a recyklace plastů, 

není jí tento faktor nijak cizí. Recyklace odpadů je však přínosná pouze tehdy pokud nemá 

ještě větší negativní dopad na životní prostředí. V současné době jsme plasty obklopeni 

ze všech stran, bez nich si však svůj život nedovedeme představit. Přestože mají spoustu 

kladů, doba rozklad v přírodě může být desítky ale i desetitisíce let. Recyklace plastů 

přispívá k úspoře ropy, primárních surovin, ale i snížení množství odpadu, které končí 

v mořích. Přestože ze všech stran slyšíme, že by se měla omezit výroba plastů, místo toho 

výroba plastu roste. Nicméně tento negativní dopad na životní prostředí nebude možné 

odstranit, pokud nebude odstraněna příčina.    

S ekologickým faktorem souvisí i sociální faktor, vzhledem k tomu, že je důležitá 

vzdělanost obyvatel ČR v oblasti sběru a recyklace odpadů. Povědomí a ochota lidí třídit 

a recyklovat odpad v průběhu let roste, což potvrzuje i skutečnost, že ČR patří mezi 

nejlepší země v třídění odpadu.  

3.2.7 Závěry PESTLE analýzy  

Skutečnosti vyplývající z provedené PESTLE analýzy ovlivňují běžné fungování 

analyzované společnosti. V možnostech společnosti není možné tyto faktory nijak měnit, 

ale důležité je reagovat a přizpůsobit se vnějšímu okolí. 

Podnikatelský subjekt významně ovlivňují politické faktory. V poslední době  

se zintenzivňuje politický tlak na skladování plastového odpadu a na jeho selekci  

a recyklaci, stejně jako na diferenciaci odpadů prostřednictvím speciálních kontejnerů  

a sběrných dvorů. Tato skutečnost velmi ovlivňuje předmět podnikání analyzované 

společnosti. Součástí politických faktorů je i poskytování dotací. Dotace zaměřené  
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na recyklaci odpadů v současné době poskytuje Ministerstvo životního prostředí 

Operačního fondu Životního prostředí.  

V rámci ekonomických faktorů působí na podnik pozitivně vývoj reálného HDP 

vzhledem k tomu, že výkonnost ekonomiky stále roste. Z analýzy vyplývá, že vývoji 

HDP odpovídá výsledek hospodaření společnosti. Růst inflace a s tím spojený růst cen 

má na podnik negativní vliv. Na společnost dopadá i DPH vzhledem k tomu, že je 

společnost plátce této daně. Na ekonomickou situaci mají vliv politické faktory, které 

mohou působit pozitivně i negativně. Projevem ekonomické vůle a následně legislativy 

jsou dotace.  

Pozitivně působí sociální faktory. Produkce plastů a kovů jako složka komunálního 

odpadu v průběhu let roste. Roste i množství komunálního odpadu, které je využito 

k recyklaci, místo aby bylo uloženo na skládku. Pro obyvatele ČR je třídění odpadu stále 

větší samozřejmostí, lidé jsou tedy více ochotní třídit odpad.  

Technologický faktor působí na společnost neutrálně, především protože z hlediska 

technologického je vyvíjen tlak nahrazovat plastové výrobky tradiční surovinou. 

Produkce substitučních výrobků je však dražší, technologicky náročnější a není pro ně 

potenciál, vzhledem k tomu, že i pivo a mléko je ve větší míře baleno do plastových lahví. 

Na jedné straně je tedy tlak plast omezit, ale na druhé straně je obtížné tuto změnu 

realizovat. 

Legislativní faktory jsou značně propojeny s politickými faktory, vzhledem k tomu,  

že političtí představitelé mohou významně ovlivnit podobu nařízení, vyhlášek a následně 

i zákonů. Společnost ABC s.r.o. musí znát a umět se pohybovat v celé řadě platných 

zákonů, vyhlášek a nařízení vydaných na území České republiky, ale i na území celé EU. 

S tím je spojena vyšší administrativní zátěž. Plusem pro analyzovanou společnost je 

zákon o odpadech, který nařizuje obcím zajistit svým občanům místo pro odkládání 

odpadů a právnickým osobám odpad třídit.  

Poslední zkoumanou oblastí jsou ekologické faktory, na které je v současné době kladen 

velký důraz. Životní prostředí není společnosti ABC s.r.o. nijak lhostejné. Plasty jsme 

obklopeni ze všech stran, recyklace odpadů je důležitý činitel, který významně ovlivňuje 

životní prostředí. S ekologickým faktorem souvisí i sociální faktor, vzhledem k tomu,  

že je důležitá vzdělanost obyvatel ČR v oblasti sběru a recyklace odpadů. 
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Pozitivní a negativní vliv faktorů PESTLE analýzy na analyzovaný podnik je přehledně 

shrnut v tabulce č. 3. Znaménko plus znázorňuje pozitivní dopad na podnik, znaménko 

mínus negativní dopad na podnik, nula zase neutrální vliv na podnik.  

Tabulka č. 3: Závěry PESTLE analýzy 

Faktory Vliv na podnik 

P 
Současná politická situace + 

Dotace - 

Vliv legislativy - 

E 

Růst HDP + 

Růst inflace  - 

Daňová politika v oblasti nepřímých daní - 

Produkce druhotných surovin + 

S 

Produkce odpadu + 

Recyklace odpadu + 

Nakládání s komunálním odpadem + 

Sociální uvědomění obyvatelstva + 

T Inovace a modernizace  0 

L Změny zákonů, vyhlášek a nařízení - 

E Životní prostředí  + 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Nyní se zaměříme na analýzu odvětví a jeho rizik. Porterův model bude využit  

pro zmapování podnikatelského prostředí zkoumané společnosti pomocí pěti základních 

činitelů. Je důležité sledovat, jak se mění požadavky zákazníků, v jaké pozici na trhu jsou 

konkurenti, co nového nabízí stejně tak, jak si stojí dodavatelé společnosti. Na základě 

těchto faktorů bude hodnocena ziskovost konkrétního sektoru trhu. 

3.3.1 Stávající konkurence v odvětví 

V oboru podnikání zaměřeném na recyklace plastů a kovů není příliš vysoká konkurence. 

Většina podniků však druhotné suroviny nejen mění na plastovou drť, ale rovněž z takto 

zpracovaného materiálu vytváří výrobky např. na zatravňovací tvárnice. V rámci jednoho 

výrobního procese je tak druhotná surovina zpracována a znovu přeměněna na nový 

výrobek. Největší zastoupení mají konkurenční podniky ve velkých městech jako je 
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Praha, Brno, Ostrava. Podle ekonomické klasifikace CZ NACE je společnosti zařazena 

do skupiny 38 – Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu 

využití a podskupiny 38.32 – Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, 

strojů a zařízení. Mezi konkurenční podniky v oboru byly zařazeny následující 

společnosti: 

• Remiva s.r.o.  

o Společnost vznikla v roce 1998, sídlí v Chropyni. Zabývá se nakládáním 

s odpady vyjma nebezpečných a výrobou plastů v primárních formách. 

V současné době patří mezi největší zpracovatele plastových 

technologických odpadů z výroby v ČR, což je zajisté konkurenční 

výhoda. Aktuální kapacita výroby je 200 tun granulátů a 150 tun drtí 

měsíčně. Celkový objem dodaných drtí či granulátů je do 500 tun za měsíc. 

Společnost je velkou konkurencí vzhledem k tomu, že takhle velká 

společnost sídlí pouze 70 km od společnosti ABC s.r.o. (Remiva Group, 

2019). 

• České sběrné suroviny a.s. 

o Tato společnost sídlí v Praze 9, založena byla v roce 1994. Zabývá  

se obchodováním s druhotnými surovinami včetně jejich sběru, nákupu  

a třídění, resp. zpracování. Tato činnost je doplněna i o svoz a likvidaci 

nebezpečných odpadů a vedení odpadového hospodářství. Společnost 

tvoří holding s dvěma společnostmi podnikající ve stejném oboru, což je 

určitě konkurenční výhoda (České sběrné suroviny, 2019).  

• Puruplast a.s.  

o Sídlo společnosti je v Kostelanech nad Moravou, společnost vznikla 

v roce 1998 jako akciová společnost. Zabývá se sběrem plastových 

odpadů od firem a domácností, jejich recyklací a následnou výrobou 

plastových polotovarů i finálních výrobků se zásadním využitím 

recyklovaných materiálů. Společnost vyrábí kvalitní plnohodnotné 

produkty použitelné při výrobě v plastikářském průmyslu, ale i vlastní 

finální výrobky, jež napomáhají ke zlepšení životního prostředí jako jsou 

zatravňovací dlaždice a kompostéry, což je zajisté konkurenčně výhodné 

(Puruplast, 2019). 
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V následující tabulce jsou porovnány zvolené konkurenční podniky a společnost ABC 

s.r.o. Vzhledem k tomu, že data společnosti Puruplast a.s. pro rok 2017 bylo velmi obtížné 

získat, jelikož účetní závěrka není veřejně dostupná, jsou v tabulce č. 4 uvedeny údaje 

z roku 2016. Částky jsou vyčísleny v tisících Kč.  

Tabulka č: 4 Přehled hlavních konkurentů společnosti ABC s.r.o. 

Název 
Remiva 

s.r.o. 

 

České sběrné 

suroviny a.s. 

 

Puruplast a.s. ABC s.r.o. 

Rok založení 1998 1994 1998 1992 

Sídlo Chropyně Praha 4 
Kostelany n. 

Mor. 
Brno 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
35 40 25 22 

Tržby z prodeje zboží 14 192 3 7 734 11 801 

Tržby za prodej vl. 

výrobků. a služeb  
114 749 76 523 22 981 15 343 

Čistý obrat  130 067 76 948 32 417 30 079 

VH za účetní období 4 360 5 443 -1 170 330 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veřejný rejstřík a sbírka listin Remiva s.r.o., České sběrné suroviny a.s., 

Puruplast a.s. a ABC s.r.o., 2016) 

Z výše uvedeného je patrné, že největší společností zabývající se recyklací plastů  

je společnost Remiva s.r.o., jak společnost sama uvádí na svých stránkách. Společnost 

České sběrné suroviny a.s. je rovněž přední firma, sídlo má však v Praze, tudíž není  

pro analyzovanou společnost velkou hrozbou. Společnost ABC s.r.o. je nejvíce 

srovnatelná se společností Puruplast a.s., která dosahuje podobných tržeb i obratu, což je 

lépe zobrazeno v následujícím grafu. 
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Graf č. 11: Postavení konkurentů vůči sobě vyjádřené pomocí podílů tržeb na trhu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veřejný rejstřík a sbírka listin Remiva s.r.o., České sběrné suroviny a.s., 

Puruplast a.s. a interní informace spol. ABC s.r.o., 2016) 

Výše uvedený graf potvrzuje dominantnost společnosti Remiva s.r.o., jejíž tržby v roce 

2016 činily 128 941 tis. Kč a dosahovaly téměř padesáti procentního podílu vůči 

konkurenčním firmám. Ve stejném roce společnost České sběrné suroviny a.s. dosáhla 

rovněž zajímavých výsledků, tržby byly ve výši 76 526 tis. Kč. Podobných výsledků jako 

analyzovaná společnost dosahoval konkurent Puruplast a.s., přesto však měla společnost 

nejnižší tržby v porovnání s konkurenty.  

Konkurence v oblasti recyklace druhotných surovin existuje. V průběhu let se však 

předpokládá růst, jelikož je možné očekávat růst společenské poptávky po výrobcích 

z odpadních materiálů.  

Divize reklama je obklopena velkým množstvím malých společností podnikající  

ve stejném oboru jako společnost ABC s.r.o. Konkurenci je tak možné označit  

za vysokou.  Každá společnost má vybudovanou svoji stálou klientelu, přesto však panuje 

mezi firmami určitá rivalita. Podle ekonomické klasifikace CZ NACE patří činnost 

sledované společnosti do skupiny 73 neboli reklama a průzkum trhu. Dále je nutné 

společnost zařadit do podskupiny 73.11 – Činnosti reklamních agentur. Portfolio 

nabízených služeb jednotlivých společností se liší. Společnosti nabízí nejen služby 

v oblasti reklamy ale i marketingu, propagace, poradenství. V daném odvětví neexistuje 

48,97%

29,06%

11,66%

10,31%

Podíly na trhu zvolených konkurentů v roce 2016

Remiva s.r.o. České sběrné suroviny a.s. Puruplast a.s. ABC s.r.o.
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jeden dominantní konkurent, ale více menších konkurenčních podniků, které svými 

nabízenými službami a produkty konkurují společnosti ABC s.r.o 

3.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů  

O vstupu nového konkurenta na trh rozhoduje především výše bariér vstupu na trh. 

V případě recyklace druhotných surovin jsou bariéry nízké a vstup na trh tak není složitý. 

Z hlediska legislativy nejsou žádné významné překážky, které brání vstupu novým 

konkurentům na trh. Z analýzy konkurentů vyplývá, že na trhu působí dominantní 

společnosti zabývající se recyklací druhotných surovin, které si vedou velmi dobře. Přesto 

je však možné konstatovat, že trh zabývající se recyklací plastů není nasycen, což může 

nově vzniklým společnostem umožňovat snadnější vstup na trh.  

Potencionální konkurenti musí nejprve zdolat bariéry vstupu do odvětví. Významná 

bariéra může být značná finanční nákladnost spojená se vznikem společnosti či živnosti. 

Nejvíce finančně nákladná je počáteční investice do strojního vybavení, jako jsou drtiče 

a řezací mlýny nebo v rámci reklamy tiskařské stroje.  Problém může být i získat pracovní 

sílu, pozemek nebo prostor pro zázemí společnosti atd. V současné době je nízká 

nezaměstnanost, proto může být obtížné najít vhodné kvalifikované pracovníky. Důležité 

je také najít příhodné prostory pro podnikání. 

Společnost ABC s.r.o. má svou stálou klientelu, která využívá dlouhodobě služeb  

a výrobků společnosti. Všech klientů si společnost váží a cení si jejich spolupráce. Je 

dbáno na přímý kontakt se zákazníkem, aby bylo vytvořeno určité pouto a klienti se rádi 

vraceli a neodcházeli ke konkurenci. Vše výše uvedené tvoří konkurenční výhodu vůči 

novým konkurentům.  

V rámci divize reklama je v současné době na trhu velké množství konkurenčních firem 

zabývající se činnostmi v oblasti reklamy. Tato skutečnost může odrazovat potencionální 

konkurenty vstoupit na tento trh, jelikož je obtížné prorazit v oboru, kde je vysoká 

konkurence. Je však možné, že nový konkurenti objeví mezeru na trhu a uspějí.  

3.3.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost ABC s.r.o. si pečlivě vybírá své dodavatele. Obchodními partnery jsou 

většinou dynamické společnosti s dlouholetou historií a zkušenostmi. Převážně se jedná 
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o firmy sídlící v Brně a okolí. S hlavními dodavateli společnost spolupracuje řadu let  

a udržuje s nimi příznivé pracovní vztahy. Dodavateli analyzované společnosti jsou 

převážně velké firmy, kterých není na trhu mnoho.  Z části jsou však dodavateli i menší 

společnosti, které nemají velkou vyjednávací sílu. Nicméně je možné konstatovat,  

že vyjednávací síla dodavatelů je spíše velká.  

V divizi plasty a kovy jsou poptávány druhotné suroviny určené k dalšímu zpracování. 

V rámci divize reklama společnost nakupuje především reklamní předměty, reklamní 

textil, samolepící fólie atd.  

Mezi dodavatele divize recyklace např. patří společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., která 

podniká v oblasti odpadového hospodářství.  Dále společnost dlouhodobě spolupracuje 

se společností SAKO Brno a.s., která se zabývá nakládáním s odpady, provozuje svoz 

odpadů a spalovnu odpadů. Obchodní partner PROFOL s.r.o. sídlí v Měníně, předmětem 

podniká je rovněž recyklace plastových odpadů. Společnost SILON s.r.o. je přední 

výrobce technických kompundů a polyesterových střiží. Vyrábí polyesterová vlákna 

výhradně z recyklovatelných PET lahví, která se využívají především v automobilovém 

průmyslu. Dále Hanácká kyselka a.s. zabývající se čerpáním, úpravou a prodejem 

minerální vody, poskytuje společnosti různě barevné PET lahve. Zajímavými dodavateli 

jsou také základní a mateřské školy z Brna a okolí.  

Hlavním dodavatelem divize kovy je a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Společnost 

SUEZ Využití zdrojů a.s. a SAKO Brno a.s. jsou významnými dodavateli i pro divizi 

plasty. Od těchto podniků jsou vykupovány barevné i nebarevné kovy.  

Mezi hlavní a důležité dodavatele zkoumané společnosti pro divizi reklama řadíme 

společnost iMi Partner a.s. a REDA a.s. Tito dodavatelé zajišťují společnosti převážnou 

většinu reklamních předmětů. iMi Partner a.s. je mezinárodní firma, sídlící v Brně. REDA 

a.s. je rovněž brněnská firma s pobočkami po celé ČR a dlouholetou historií. Důležitým 

obchodním partnerem je firma ADLER Czech a.s., která zajišťuje reklamní textil. 

Samolepící fólie určené na polep aut, dodává společnost ALPHASET spol. s r.o. Dalšími 

dodavateli jsou CAT CUT s.r.o. a 94 Minutes s.r.o Pro větší přehlednost jsou vybraní 

důležití dodavatelé společnosti uvedeni v následující tabulce.  
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Tabulka č. 5: Výčet dodavatelů společnosti ABC s.r.o. dle divizí 

Divize plasty Divize kovy Divize reklama 

iMi Partner a.s. 

REDA a.s 

ADLER Czech a.s 

ALPHASET spol. s.r.o. 

CAT CUT s.r.o. 

94 Minutes s.r.o 

HESTEGO a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s. iMi Partner a.s. 

SUEZ Využití zdrojů a.s. SAKO Brno a.s. REDA a.s. 

SAKO Brno, a.s. 
AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. 
ADLER Czech a.s. 

PROFOL s.r.o.  ALPHASET spol. s r.o. 

SILON s.r.o.  CAT CUT s.r.o. 

Hanácká kyselka a.s.  94 Minutes s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní informace společnosti) 

3.3.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Další částí Porterova modelu pěti konkurenčních sil je vyjednávací síla odběratelů. 

Odběratelé odebírají výrobky a služby, čímž společnosti vznikají tržby a tím udržují 

podnik životaschopný. Největší množství tržeb podniku přináší dlouhodobí a stálí 

obchodní partneři.  Podle Paretova pravidla obecně platí, že okolo 30 % odběratelů tvoří 

přibližně 70 % celkových tržeb. Výrobky a služby společnosti ABC s.r.o. odebírají 

většinou obchodní společnosti. Velkou vyjednávací sílu mají společnosti, s nimiž  

je dohodnutá dlouhodobá spolupráce nebo pokud se jedná o významnou zakázku. 

Společnost má vybudovanou klientelu stálých odběratelů, kteří dlouhodobě využívají 

služeb a výrobků společnosti. Převažují však klienti, jejichž vyjednávací síla není příliš 

velká. V rámci komunikace je dbáno na přímý kontakt se zákazníkem, aby bylo 

vytvořeno určité pouto a klienti se rádi vraceli. Největší zastoupení odběratelů  

je v Jihomoravském kraji, společnost má ale zákazníky i v Praze, Jihočeském  

a Olomouckém kraji. Převládají však odběratelé z Brna a okolí. Mezi důležité odběratele 

patří níže uvedené společnosti rozdělné dle divize.  
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Tabulka č. 6: Výčet odběratelů společnosti ABC s.r.o. dle divizí 

Divize plasty Divize kovy Divize reklama 

ABB s.r.o. 

Česká televize TS Brno 

Mendelova univerzita v 

Brně 

Sigment spol. s r.o. 

Středisko společných 

činností AV ČR 

Koreček s.r.o. 

FAMKO, spol. s r.o. 

AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. 
E.ON Česká republika s.r.o. ABB s.r.o. 

SUEZ Využití zdrojů a.s. DEMONTA Trade SE Česká televize TS Brno 

SILON s.r.o. SUEZ Využití zdrojů a.s. Mendelova univerzita v Brně 

Hanácká kyselka s.r.o. KOVOŠROT-MORAVIA 

CZ a.s. 
Sigment spol. s r.o. 

PETKA CZ a.s. TSR Czech Republic s.r.o. 
Středisko společných 

činností AV ČR 

Statutární město Brno  Koreček s.r.o. 

HESTEGO a.s.  FAMKO, spol. s r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní informace společnosti) 

Zpracovaný plastový odpad ve formě drti poptávají společnosti uvedené v tabulce č. 6 

 ve sloupci divize plasty. Divize kovy nabízí specifický sortiment zboží, jako jsou kovové 

odpady a elektroodpady zákazníkům jako je například společnost DEMONTA Trade SE  

a KOVOŠROT-MORAVIA CZ a.s. Odběratelé divize reklama odebírají reklamní předměty 

a služby jako jsou polepy aut, grafické řešení, prezentace, brožury, nálepky či vizitky.  

3.3.5 Hrozba substitutů  

V rámci recyklace plastů a kovů neexistují žádné substituty, které mohou zpracování 

plastů a kovů nahradit. Hrozba substitutů by mohla nastat pouze za situace, že budou 

plasty a kovy vyloučeny z výroby a spotřeby, a tudíž nebude potřeba je dále zpracovávat. 

Je rovněž možné, že v průběhu let bude vyvinut nový materiál, který bude mít takové 

vlastnosti, že nebude potřebná jeho recyklace, ale materiál se sám rozloží nebo přemění 

na jinou surovinu, což by samozřejmě přispělo ke zlepšení životního prostředí. Obě dvě 

situace však nejsou v tuto chvíli reálné, jelikož neexistuje žádný materiál, který by plasty 

a kovy nahradil a ty by mohly být vyloučeny z výroby. Prozatím ani nedošlo k takovému 

technologickému pokroku, že by existoval podobný materiál, který by se sám rozložil.  

Z hlediska divize reklama je situace opačná. Substitutů existuje mnoho, jelikož rozsah 

služeb poskytovaných reklamními agenturami je obrovský. Společnost ABC s.r.o. 

poskytuje jen některé z nich. Substitutem může být nejen stejná služba, ale i služba lepší, 

kvalitnější a rozsáhlejší. Na trhu působí spoustu firem, které poskytují substituční služby. 

Každý zákazník hledá jinou kombinaci služeb a produktů, proto je dobré mít nabídku  
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co nejširší a co je důležité přizpůsobovat ji novým trendům. Druhá možnost substituce 

může spočívat v tom, že společnosti přijmou nového zaměstnance, kteří se bude reklamou 

zabývat a nebudou tyto služby poptávat od ostatních firem.   

3.3.6 Závěry Porterova modelu pěti konkurenčních sil 

V oblasti zpracování odpadů konkurují společnosti ABC s.r.o. velké podniky. V roce 

2017 dosáhla analyzovaná společnost nejnižší podíl na trhu vůči vybraným konkurenčním 

podnikům. Mezi konkreční podniky byla zařazena společnost Remiva s.r.o., České sběrné 

suroviny a.s. a Puruplast a.s. Za největšího konkurenta z výše uvedených byla zvolena 

společnost Remiva s.r.o. vzhledem ke své velikosti a umístění společnosti. Konkurence 

v oblasti recyklace druhotných surovin existuje. V průběhu let se však předpokládá růst 

konkurence, jelikož je možné očekávat růst společenské poptávky po výrobcích 

z odpadních materiálů.  

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví je vyšší, přestože finanční, administrativní 

a legislativní bariéry existují, nejsou nepřekonatelné. Problém může být i získat 

kvalifikovanou pracovní sílu, pozemek nebo prostor pro zázemí společnosti. Vzhledem 

k tomu, že v odvětví reklama je již velké množství konkurenčních podniků, společnost  

se příchodu nové konkurence v divizi reklama významně neobává.  

Vyjednávací sílu dodavatelů je možné označit za vyšší. S hlavními dodavateli společnost 

spolupracuje řadu let a udržuje s nimi příznivé vztahy. Obchodními partnery jsou většinou 

dynamické společnosti s dlouholetou historií, zkušenostmi, převážně sídlící v Brně. 

Dodavateli jsou nejen velké firmy ale i menší společnosti, jejichž vyjednávací síla není 

tak vysoká. Přesto je možné konstatovat, že vyjednávací síla dodavatelů je velká. 

Vyjednávací síla odběratelů je ve většině případů nízká. Pokud se však jedná  

o významného klienta eventuelně důležitou zakázku ve vyšší cenové relaci, je 

vyjednávací síla odběratele vyšší.  Společnost má vybudovanou klientelu stálých 

odběratelů, kteří dlouhodobě využívají služeb a výrobků společnosti. Je dbáno na přímý 

kontakt se zákazníkem, aby bylo vytvořeno určité pouto a klienti se rádi vraceli. 

Společnost ABC s.r.o. má zákazníky v Praze, Jihočeském a Olomouckém kraji, převážná 

většina je však z Jihomoravského kraje. 
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V rámci recyklace plastů a kovů neexistují žádné substituty, které mohou zpracování 

plastů a kovů nahradit.  Hrozbou může být pouze vyloučení plastů a kovů z výroby nebo 

v případě, že bude vyvinut takový materiál, který se snadno rozloží a nebude jej potřebné 

recyklovat. Společnost však takový pokrok v blízké době neočekává. Substituty tak  

pro společnost netvoří žádnou hrozbu.   

3.4 Model 7S 

Nyní bude pozornost zaměřena na vnitřní prostředí společnosti. Pro účely diplomové 

práce byl zvolen McKinseyho model 7S, pomocí kterého budou zhodnoceny kritické 

faktory společnosti ABC s.r.o. Všechny kritické faktory se hodnotí samostatně, nicméně 

jsou vzájemně provázané. Na základě provedené analýzy budou stanoveny silné a slabé 

stránky společnosti.  

• Strategie 

Společnost ABC s.r.o. nemá mise, vize ani cíle nikde pevně stanoveny, což není 

překvapivé, jelikož se jedná o malou firmu.  Z chování společnosti vyplývá, že důležitá 

je především spokojenost zákazníků. Společnost se vždycky snaží vyjít vstříc všem 

zákazníkům, s tím souvisí i kvalita poskytovaných produktů. Jak potvrzuje heslo 

společnosti respektive divize reklama: ,,Uděláme vše pro pozitivní image vaší 

společnosti.“  V rámci divize reklama je důležité sledovat trendy na základě, kterých jsou 

obměňovány poskytnuté služby a zboží. Zákazníci si totiž vždy žádají nejnovější zboží  

i služby. Důraz je kladen rovněž na osobní přístup s obchodními partnery. Důležitý je 

především první dojem, kdy je vytvářen první úsudek o firmě. 

• Styl řízení 

V čele společnosti stojí dva jednatelé a zároveň majitelé společnosti. Oba mají stejné 

pravomoci, jelikož jejich obchodní podíly jsou totožné ve výši 50 %. Rozhodování  

o podniku je tak shodně v jejich pravomoci. Každý jednatel řídí jinou část společnosti, 

nicméně navzájem se informují o činnostech, které provádějí a o všech důležitých věcech 

rozhodují společně. Styl řízení má nejblíže demokratickému stylu řízení. Vedení aktivně 

komunikuje, seznamuje podřízené se svými plány a záměry a řeší problémy, jak nejlépe 

dovede. Současně také nechává prostor druhým pro sdělení svých představ, převážně pak 
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manažerům a pracovníkům v divizi reklama. Nejčastěji je využívána forma odborné 

diskuze v rámci porad, kdy má každý možnost vyjádřit se k dané oblasti. Názor je vždy 

respektován, nicméně rozhodující slovo má však vedení.  

• Struktura  

Organizační struktura společnosti není v rámci interních ani jiných směrnic nijak 

stanovena, je možné ji tedy označit za neformální. Přesto však každý zaměstnanec zná 

své místo, postavení, povinnosti i odpovědnost. Z hlediska pravomocí a odpovědnosti  

se jedná o liniově štábní organizační strukturu. Jsou stanoveny jasné kompetence  

a jednoduché vztahy podřízenosti a nadřízenosti. 

V čele společnosti stojí dva jednatelé, kteří jsou zároveň i majiteli. Oba mají přehled  

o všem, co se ve společnosti děje a jsou jim podřízeny jednotlivé útvary. Vykonávají 

činnosti související s funkčností firmy jako celku. Společnost se dle předmětu podnikání 

člení na část zaměřenou na recyklaci druhotných surovin a reklamní agenturu. Každá část 

má svého hlavního vedoucího a je dále členěna.  

 

Obrázek č. 7: Organizační struktura společnosti ABC s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Manažer pro divizi plasty a kovy zajišťuje veškeré činnosti spojené s chodem této části 

společnosti. Odpovídá za chráněnou dílnu, kterou tvoří 12 až 15 dělníků, podle toho, jak 

se situace v této divizi vyvíjí. Manažer je tak velmi pracovně vytížen, spíše přetížen. 

Dělníci jsou nabírání nejčastěji z Úřadu práce, s kterým společnost dlouhodobě 

spolupracuje. Především jde o osoby s různým stupněm postižení, ale i osoby  

se zdravotním znevýhodněním.  Podrobný popis pracovní pozice a činností, které 

zaměstnanci vykonávají, je předkládán Úřadu práce.  

Manažer pro divizi reklama a ostatní je odpovědný za veškerý chod reklamní divize  

a divize ostatní jednateli společnosti. Odpovídá za činnost obchodního referenta, 

grafického designera a grafika. Zpracovává kalkulace a zakázky související s reklamními 

předměty. Odpovídá za zpracování zakázek 3D animací, výstavních expozic, eventů atd. 

Komunikuje s klienty, je odpovědný za termíny a cenu svých zakázek. Dále kontroluje 

došlé faktury a eviduje zakázky, na kterých spolupracuje.  

Obchodní referent (sales department) komunikuje s klienty formou jednání, osobní 

schůzky, telefonní a mailové komunikace. Je tedy první, koho nový klient spatří a s kým 

hovoří. Dle kulturnosti projevu si klient vytváří část prvního dojmu o firmě. Obchodní 

referent musí mít přehled o tom, kde se kdo v danou chvíli nachází a kdy se bude možné 

s ním spojit. Má na starosti evidenci a stav zakázek a evidenci skladových zásob. 

Zpracovává kalkulace a zakázky související s reklamními předměty. Odpovídá  

za termíny, cenu a komunikaci s klientem, kterému zpracovává zakázku reklamních 

předmětů.  

Grafický designer eviduje zakázky a stavy zakázek, zpracovává kalkulace a zakázky 

související s grafikou. Podílí se na samotné realizaci polepů aut, výloh atd. Náplň práce 

grafika spočívá především ve zhotovení zakázek jako jsou například orientační systémy 

nebo reklamní poutače. Je odpovědný za termíny, cenu a komunikaci s klientem, kterému 

zpracovává zakázku. Případně konzultuje zakázky s obchodním manažerem. Dále 

odpovídá za veškerou činnost grafika.  

Náplní práce grafika je zhotovení polepů aut, výloh, polepů kamionů atd. Zhotovení 

zakázek orientačních systémů a reklamních poutačů. Eviduje zakázky a stav zakázek. 

Zpracovává kalkulace a zakázky související s grafikou. Je-li požádán klientem o služby 
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v rámci reklamních předmětů, předá klienta manažerovi pro divizi reklama nebo 

obchodnímu referentovi. 

Fakturantka zastává všechnu administrativní činnost společnosti, eviduje přijaté a vydané 

faktury, hmotný majetek, mzdy a pokladní doklady. Dále komunikuje se zdravotními 

pojišťovnami, finančním úřadem, celní správou atd.  

• Systémy 

Společnost vzhledem ke své velikosti a počtu zaměstnanců nepotřebuje složité  

a propracované informační systémy. Komunikace uvnitř firmy probíhá ústní formou, 

popřípadě prostřednictvím emailových zpráv. S obchodními partnery se jedná 

prostřednictví mailové a telefonické komunikace. Okolí společnosti má možnost získat 

informace o společnosti ABC s.r.o. prostřednictvím webových stránek. Webová 

prezentace podnikatelského subjektu je však nevýrazná a neaktuální. Pro zlepšení 

povědomí o firmě by bylo vhodné upravit nejen grafickou ale i textovou podobu webu.  

Ke své činnosti podnikatelský subjekt využívá účetní software Pohoda od společnosti 

STORMWARE s.r.o. Pohoda je komplexní ekonomický systém pro vedení účetních, 

skladových, majetkových a dalších agend a řízení firmy. Již zmíněný informační systém 

slouží pro fakturaci a skladovou evidenci. Účetnictví zpracovává externí společnost 

prostřednictvím odlišného účetního programu. Vzhledem k tomu, že se společnost člení  

na tři samostatné divize, je nezbytné činnosti jednotlivých divizí členit uvnitř společnosti 

pomocí vnitropodnikového účetnictví. Grafik a grafický designér vytváří své grafické 

návrhy za pomocí mnoha základních programů, jako je Photoshop, Corel, Adobe 

Illustrator atd.  

• Sdílené hodnoty 

Cílem zaměstnanců, tedy i společnosti, není jednorázový prodej produktů, nýbrž všichni 

se snaží, aby byl zákazník spokojen a opakovaně se vracel. Navázat a rozvíjet trvalý 

pracovní vztah se zákazníky je pro společnost velmi důležité. Sdílenou hodnotou je 

kvalitně odvedená práce. Součástí firemní kultury je tmavě modrá barva, do které jsou 

laděny reklamní předměty, interiér a webové stránky společnosti. Důležitou roli hraje  

i příjemná atmosféra na pracovišti, jelikož ovlivňuje výkon zaměstnance. Společnost 
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zaměstnává menší počet pracovníků, zaměstnanci se mezi sebou navzájem znají, což 

přispívá k udržení dobrého prostředí ve společnosti. 

• Spolupracovníci 

Úspěch společnosti závisí převážně na zaměstnancích, kteří tvoří základ podniku. 

Zaměstnanci na vedoucích i nižších pozicích oplývají mnoholetými zkušenostmi  

a znalostmi v oboru. Fluktuace zaměstnanců je velmi nízká, většina pracovníků je  

ve společnosti zaměstnána řadu let. Větší fluktuace je zaznamenána pouze v divizi plasty 

na pozici dělník, kde jsou zaměstnány osoby se zdravotním postižením a jiným 

znevýhodněním. Zde dochází k častějším obměnám pracovníků převážně z důvodu 

pracovní neschopnosti dělníků. I tady se však najdou zaměstnanci, kteří ve společnosti 

pracují řadu let. Vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci jsou přátelské, nejsou zde žádné 

větší konflikty, a to i díky tomu, že se nejedná o žádnou velkou společnost, ale o malý 

podnik, kde se případné nedorozumění okamžitě řeší. Důležitá je i atmosféra  

na pracovišti, jelikož ovlivňuje pracovní výkonnost zaměstnanců. Společnost ABC s.r.o. 

je zaměstnanci označována jako rodinná společnost, především díky vřelým vztahům 

mezi zaměstnanci a ochotě si vzájemně pomáhat. Přestože mezi zaměstnanci nejsou 

příbuzenské vztahy.  

Na odbornější pozice jsou nový zaměstnanci vždy pečlivě vybírání, důležité jsou nejen 

schopnosti a pracovní zkušenosti, ale i temperament a typologie, aby pracovník zapadl 

do kolektivu. Na pozici dělník jsou pracovníci nabíráni převážně z Úřadu práce, s nimiž 

je navázána dlouhodobá spolupráce. Každá společnost se snaží udržet si své zaměstnance 

především za pomoci nejrůznějších bonusů. Zaměstnancům společnosti ABC s.r.o. je 

však vyplácena pouze mzda, jejíž navyšování není příliš časté. K odměňování 

zaměstnanců tak neslouží žádná jiná forma zaměstnaneckých benefitů, což ubírá  

na výkonosti a motivaci pracovníků. Zaměstnanci by bezpochyby uvítali, kdyby 

společnost nabízela něco navíc. Například zdravotní benefity v podobě vitamínů, 

ozdravných pobytů či vakcín proti chřipce by uvítali hlavně pracovníci v chráněné dílně. 

• Schopnosti 

Od zaměstnanců pracujících na různých pozicích jsou vyžadnovány odlišné schopnosti. 

Pracovníci na pozici dělník musí umět zacházet se stroji a být manuálně zruční.  

Na pracovním výkonu těchto zaměstnanců stojí celá společnost, jelikož tuto činnost není 
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možné prozatím nahradit stroji. Jedná se o náročnou práci, kterou má málokdo zájem 

dělat, nicméně je pro společnost velmi důležitá.  U grafického designera a grafika je 

důležitá kreativita, grafické cítění a smysl pro detail. Obchodní manažer zase musí mít 

výborné komunikativní a prezentační dovednosti. Zaměstnanci pracující na vedoucích 

pozicích musí mít kromě odborných znalostí také organizační, řídící a komunikační 

schopnosti. Všechny výše uvedené schopnosti jsou důležité, nicméně je potřeba  

je rozvíjet prostřednictvím školení a kurzů. Žádná z pracovních pozic ve společnosti  

si nežádá pravidelné školení. V případě potřeby však zaměstnanci prochází potřebnými 

školeními jako je například školení zaměřené na GDPR. U dělnických pozic probíhá 

zaškolování nového pracovníka při nástupu, poté je školen operativně, nebo v případě, že 

je do výroby zavádí nějaká novinka.  

• Závěry analýzy modelu 7S 

Cíle a strategie nemá společnost ABC s.r.o. nikde stanoveny. Pro společnost však hraje 

důležitou roli spokojenost zákazníků i kvalita produktů, přesto však nejsou strategie 

společnosti nikde pevně ukotveny. V rámci řízení společnosti je využíván spíše 

demokratický styl řízení. V rámci konaných porad mohou zaměstnanci vyjádřit svůj 

názor, který je vždy respektován, nicméně konečné rozhodnutí je vždy na vedení 

společnosti. Organizační struktura společnosti je liniově štábní. Rovněž je možné ji 

označit jako neformální. Vzhledem k velikosti a počtu zaměstnanců společnost nevyužívá 

žádné složité a moderní informační systémy. Komunikace se zaměstnanci i klienty 

probíhá ústní formou, případně pomocí e-mailové komunikace. Mimo to společnost 

využívá účetní systém Pohoda a grafické systémy jako je Photoshop, Corel, Adobe 

Illustrator atd. Společnost však v rámci svého účetního programu nevede 

vnitropodnikové účetnictví, což bylo shledáno jako slabá stránka. Sdílené hodnoty podnik 

vyjadřuje prostřednictvím image laděné do jedné barvy a kvalitně odvedené práce. Mezi 

pracovníky panuje přátelská až rodinná atmosféra. K odměňování zaměstnanců bohužel 

neslouží žádná forma zaměstnaneckých benefitů. U pracovníků jsou vyžadovány 

specifické schopnosti, potřebné na jednotlivé pozice. 
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3.5 Analýza účetních výkazů 

V rámci této části práce bude proveden podrobný rozbor účetních výkazů společnosti 

ABC s.r.o. Cílem této analýzy je poskytnout rozsáhlé informace o stavu podniku  

na základě rozvahy a výkazu zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu za rok 2016-2017.  

3.5.1 Analýza rozvahy 

Společnost ABC s.r.o. se skládá z dvou relativně nesourodých částí. Divize kovy a plasty 

by měla být jako výrobní část kapitálově těžší, zatím co divize reklama a ostatní 

kapitálově lehčí. Toto spojení dvou velmi rozdílných oborů podnikání, tak zapříčiňuje 

obtížnou interpretaci.  

• Analýza aktiv  

Hodnota celkových aktiv dosáhla v roce 2017 na částku 31 425 tis. Kč. Oproti roku 

předchozímu došlo k poklesu přibližně 5 %. Pokles hodnoty podniku byl způsoben 

poklesem oběžných aktiv. Z hlediska brutto hodnoty převládá dlouhodobý majetek  

na oběžnými aktivy. V hodnotě netto převažují oběžná aktiva nad dlouhodobým 

majetkem, což je způsobeno vysokou hodnotou zásob. 

Dlouhodobý majetek vzrostl o 9 % oproti roku 2016 a dosáhl na hodnotu 14 907 tis. Kč. 

Růst zapříčinilo zvýšení dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý majetek je z 1/5 

tvořen dlouhodobým hmotným majetkem a ze 4/5 dlouhodobým finančním majetkem. 

Hodnota dlouhodobých nehmotných aktiv je nulová, jelikož byl již tento majetek 

v minulosti odepsán. Společnost vlastní pouze software, ale jak je z výkazu patrné,  

pro svou činnost nepotřebuje nejmodernější technologie. Dlouhodobý hmotný majetek 

v netto hodně nepatrně vzrostl a jeho hodnota činí 2 707 tis. Kč. Je možná předpokládat, 

že šlo k zvýšení hmotných movitých věcí a jejich souborů, tedy k nárůstu investic. Stroje 

a zařízení společnosti jsou však zastaralé, jelikož 4/5 tohoto majetku je již odepsáno. 

Roční odpis činí 208 tis. Kč, čemuž odpovídají náklady v podobě úpravy hodnot 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku trvalé ve výkazu zisku a ztrát. 

Z uvedeného vyplývá, že společnost modernizuje své zařízení, jelikož vzrostla zůstatková 

cena. Dlouhodobý finanční majetek se oproti minulému roku nezměnil a činí  

12 200 tis. Kč.  Pravděpodobně se jedná o obchodní podíl v nějaké společnosti. 
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Hodnota oběžných aktiv klesla v roce 2017 o více než 15 % na hodnotu 15 948 tis. Kč  

a zapříčinila tak pokles celkových aktiv. Oběžná aktiva je vhodné porovnat s vývojem 

tržeb. Tržby v tomto roce vzrostly o 3 476 tis. Kč, což svědčí o tom, že společnost lépe 

využívá svých zdrojů. Oběžná aktiva se skládají ze zásob (60 %), pohledávek (30 %)  

a peněžních prostředků (10 %). S touto částí aktiv souvisí ukazatel likvidity. V roce 2017 

dosáhla běžná likvidita doporučených hodnot a to 1,63. Pohotová likvidita byla 0,69  

a nedosáhla tak na doporučené hodnoty, stejně jako okamžitá likvidita, jejíž hodnota byla 

pouze 0,17.  

Společnost má pouze krátkodobé pohledávky, jejichž hodnota klesla o 30 % na částku 

5 210 tis. Kč, což značí silnou pozici vůči některým odběratelům. Tuto skutečnost 

potvrzuje i doba splatnosti pohledávek. V roce 2016 byla splatnost pohledávek 107 dní, 

o rok později jen 55 dní. Nejlikvidnější část aktiv představují peněžní prostředky, jejichž 

hodnota se nepatrně zvedla a dosáhla hodnoty 1 615 tis. Kč.  

Časové rozlišení aktiv nepatrně vzrostlo na hodnotu 570 tis. Kč. Tato hodnota představuje 

pouze 1,8 % celkových aktiv a lze ji považovat za nevýznamnou položku.  

• Analýza pasiv 

Suma celkových pasiv se rovná sumě celkových aktiv a činí 31 425 tis. Kč. Pasiva jsou 

tvořena ze 2/3 vlastním kapitálem, z 1/3 cizími zdroji, hodnota časového rozlišení pasiv 

je zanedbatelná.  

Vlastní kapitál se v roce 2017 nepatrně zvýšil oproti roku předchozímu na částku  

20 611 tis. Kč. Největší část vlastního kapitálu tvoří ážio a kapitálové fondy, následuje 

základní kapitál a výsledek hospodaření minulých let. Nejmenší položkou je výsledek 

hospodaření běžného účetního období a fondy ze zisku. Výše základního kapitálu  

je od vzniku společnosti neměnná a jeho hodnota činí 6 120 tis. Kč. Hodnota základního 

kapitálu je vyšší než minimální povinná výše vkladu. Společnost tak působí vůči svým 

obchodním partnerům věrohodněji. Ážio a kapitálové fondy činí 8 tis. Kč tato hodnota 

byla ve stejné výši i v loňském roce. Stejně tomu bylo i u fondů ze zisku jejichž hodnota 

je 70 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření minulých let byl navýšen o výsledek hospodaření běžného 

účetního období z roku 2016. Minulý rok tedy nebyly vyplaceny podíly ze zisku. Z výše 

výsledku hospodaření minulých let je patrné, že společnost zisk hromadí již několik let. 
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V roce 2017 byl výsledek hospodaření minulých let ve výši 5 868 tis. Kč. Společnost 

dosáhla ve sledovaném roce 2017 zisk ve výši 553 tis. Kč. Meziročně jeho hodnota 

vzrostla o 67,58 %. Kladný výsledek hospodaření běžného účetního období byl dosažen 

i v loňském roce. Vzhledem k růstu tržeb se dal růst výsledku hospodaření očekávat. 

Cizí zdroje společnosti tvoří z 90 % krátkodobé závazky a z 10 % závazky dlouhodobé. 

Ve sledovaném roce byl zaznamenán meziroční pokles cizích zdrojů o 17,26 % na částku 

10 640 tis. Kč. Důvodem byl pokles krátkodobých závazků, z čehož vyplývá, že firma 

zeslábla vůči svým dodavatelům. Z výkazu je patrné, že společnost netvoří rezervy. 

Vzhledem ke stáří majetku, by bylo vhodné rezervy tvořit. Stejně jako pro případ 

záporného výsledku hospodaření. Rezerva by tak mohla sloužit jako stabilizační 

prostředek k vyrovnání ztráty. 

Dlouhodobé závazky byly v roce 2016 nulové, v analyzovaném roce dosahovaly hodnoty 

856 tis. Kč. Hodnota krátkodobých závazků poklesla o 23,92 %, z čehož plyne, že firma 

musí závazky platit dříve. Je možné předpokládat, že krátkodobé závazky tvoří závazky 

z obchodních vztahů, závazky k zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení  

a zdravotního pojištění.  

Časové rozlišení pasiv netvoří ani jedno procento celkových pasiv, tudíž pokles hodnoty 

této složky pasiv nemá na společnost žádný dopad.  

3.5.2 Analýza výkazu zisku a ztrát  

Nejvyšší položku tržeb představují pro podnik tržby z prodeje výrobků a služeb. Hodnota 

této položky činila v běžném období 18 819 tis. Kč. V porovnání s rokem minulým došlo 

k nárůstu o 22,66 %. Tržby za prodej zboží také vzrostly. Nárůst byl zaznamenán o 40 %, 

tržby tak dosahují 16 533 tis. Kč. K tržbám za zboží se vážou náklady vynaložené na 

prodané zboží, jejichž hodnota rostla rychleji než tržby. Náklady vynaložené  

na prodané zboží vzrostly o sto procent na částku 12 247 tis. Kč. Výrazný nárůst nákladů 

se projevil v obchodní marži, která poklesla a činí pouze 4 284 tis. Kč. V procentním 

vyjádření je obchodní marže stále dostačující a činí 25 %. Výkonová spotřeba se zvýšila 

o 27,27 % na hodnotu 30 872 tis. Kč, což bylo způsobeno nejen růstem nákladů 

vynaložených na prodané zboží, ale i vyšší spotřebou materiálu a energie. Naopak 
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spotřeba služeb poklesla. Nejvyšší položku výkonové spotřeby tvoří spotřeba materiálu  

a energie ve výši 13 800 tis. Kč.  

Osobní náklady představují další významnou nákladovou položku. V roce 2017 byl 

zaznamenán nepatrný růst o 5,35 % na hodnotu 5 100 tis. Kč, na kterém se podílely 

všechny položky osobních nákladů, tedy mzdové náklady, náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady. Nárůst osobních nákladů byl 

způsoben růstem mezd a častou změnou v počtu zaměstnanců v chráněné dílně, jichž stav 

se neustále pohybuje mezi 13-14 zaměstnanci.   

Úprava hodnot v provozní oblasti neboli odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku byly ve výši 208 tis. Kč. Oproti roku předchozímu vzrostly v roce 2017 o částku 

170 tis. Kč. Tento nárůst značí nákup dlouhodobého majetku.  

Ostatní provozní výnosy mírně vzrostly na částku 1 818 tis. Kč. Nárůst byl způsoben 

růstem provozních výnosů, které vzrostly o 13,70 %. Tyto položky ale nelze identifikovat. 

Tržby prodaného dlouhodobého majetku společnost evidovala pouze v roce 2016 ve výši 

60 tis. Kč. Ostatní provozní náklady trojnásobně vzrostly a dosahují 1 032 tis. Kč. Daně 

a poplatky nepatrně vzrostly. Zde se jedná především o silniční daň a náklady spojené se 

svozem odpadu. Jiné provozní náklady výrazně stouply o 724 tis. Kč na částku  

928 tis. Kč.  

Provozní výsledek hospodaření byl v obou uvedených letech záporný, tedy provozní 

činnost společnosti byla ztrátová. V roce 2017 se provozní ztráta výrazně snížila  

z -630 tis. Kč na částku -42 tis. Kč, výsledek hospodaření však dosahoval záporných 

hodnot. Ztrátu společnost vykazuje až na výjimky již řadu let.  

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku poklesly o 16,65 %. Skládají  

se pouze z ostatních výnosů z ostatního dlouhodobého finančního majetku. Hodnota 

těchto výnosů představuje poměrně vysokou částku ve výši 1 046 tis. Kč. Výnosy plynou 

pravděpodobně z podílu ve společnosti. Nákladové úroky a podobné náklady se skládají 

z ostatních nákladových úroků a podobných podílů. Hodnota těchto nákladů jen nepatrně 

vzrostla.  

Ostatní finanční výnosy poklesly o polovinu, jejich hodnota je pouze 12 tis. Kč. Ostatní 

finanční náklady naopak vzrostly z 56 tis. Kč na 186 tis. Kč, v obou případech však není 

možné jednoznačně říct o jaký náklad, respektive výnos jde.  
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Finanční výsledek hospodaření byl v obou letech kladný, na rozdíl od provozního 

výsledku hospodaření. V roce 2016 činil 960 tis. Kč, v dalším roce poklesl o 38 %  

na hodnotu 595 tis. Kč. Díky plusovému finančnímu výsledku hospodaření má společnost 

kladný výsledek hospodaření za účetní období ve výši 553 tis. Kč, jehož hodnota 

meziročně vzrostla o 67,58 %. Tento nárůst byl způsoben poklesem záporného výsledku 

hospodaření. 

Následující tabulka zobrazuje ukazatele rentability zvlášť pro ztrátovou provozní činnost 

a ziskovou finanční činnost. Rentabilita nebo také výnosnost je označována jako 

schopnost podniku dosahovat zisku na základě vložených prostředků.  

Tabulka č. 7: Ukazatelé rentability  

Ukazatelé 
Provozní činnosti Finanční činnost 

Společnost ABC 

s.r.o. 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ROE -3,14 % -0,20 % 4,79 % 2,89 % 1,65 % 2,68 % 

ROCE -1,84 % 1,09 % 4,79 % 2,77 % 2,94 % 3,87 % 

ROA -1,75 % 1,17 % 3,53 % 1,40 % 1,77 % 2,57 % 

ROS -2,41 % 1,25 % 6,26 % 3,16 % 3,85 % 4,41 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tabulky je patrné, že finanční činnost společnosti dosahuje vyšších výsledků u všech 

uvedených ukazatelů rentability než činnost provozní. Celkově společnost ABC s.r.o. 

vykazuje daleko nižší hodnoty rentability, než je průměr v odvětvoví. Například v roce 

2017 dosahovalo odvětví hodnotu 13,33 % rentability vlastního kapitálu, zatímco 

analyzovaná společnost dosáhla pouze hodnotu 2,68 %.   

3.5.3 Závěry analýzy účetních výkazů  

Společnost disponuje zastaralými stoji a vybavením, jelikož majetek je z 80 % odepsaný, 

Nicméně je zde snaha o modernizaci, dlouhodobí hmotné majetek nepatrně vzrostl. 

Pokles oběžných aktiv a růst tržeb značí lepší využití zdrojů společnosti. Významné 

snížení doby splatnosti pohledávek znamená lepší pozici vůči odběratelům. Vůči 

dodavatelům naopak firma zeslábla, jelikož došlo k poklesu závazků. Z hlediska likvidity 

dosahuje společnost doporučených hodnot pouze u ukazatele běžné likvidity. Ukazatelé 

rentability rovněž dosahují nižších hodnot, než je průměr v odvětví. 
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Výsledek hospodaření za účetní období vzrostl o 68 % na hodnotu 553 tis. Kč. Na zisku 

společnosti se však podílela pouze finanční činnosti, jelikož v provozní činnosti  

je vykazována již řadu let ztrátu.  

3.6 Kralickův Quick test  

Kralickův Quick test slouží k hodnocení finančního zdraví společnosti na základě 

finanční stability, výnosové situace a souhrnného hodnocení finanční situace podniku. 

Potřebné údaje pro výpočet byly převzaty z účetních výkazů společnosti. V příloze  

č. I a II je uvedena rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti ABC s.r.o. za rok 2015. 

Novější výkazy společnosti nejsou veřejně dostupné, proto nejsou v příloze uvedeny.  

Pro výpočet Kralickova Quick testu je dále nutné znát hodnotu cash flow, která byla 

vyjádřena pomocí nepřímé metody. Všechny potřebné údaje je nutné získat za poslední 

tři po sobě jdoucí roky, aby bylo možné formulovat objektivní závěry.  

Následující tabulka přehledně zobrazuje položky účetních výkazů analyzované 

společnosti, nezbytné pro další výpočet. Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč.  

Tabulka č. 8: Údaje nutné k výpočtu Kralickova Quick testu (v tis. Kč) 

Ukazatel 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 19 729 20 058 20 611 

Cizí zdroje 12 395 12 860 10 640 

Celková aktiva 31 425 33299 32 343 

Peněžní prostředky  1 394 1 294 1 615 

Výkony  26 514 15 343 18 819 

Provozní cash flow -1 922 -160 957 

EBIT 1 475 590 830 

(Zdroj: vlastní zpracování, dle Účetní výkazy společnosti ABC s.r.o.) 

Následuje výpočet jednotlivých ukazatelů, jejichž výsledek zobrazuje následující tabulka. 

Součástí tabulky je i bodové hodnocení ukazatelů podle Růčkové. Stupnice známkování 

má rozmezí 0 až 4, přičemž 4 značí velmi dobrý stav.  
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Tabulka č. 9: Výsledné hodnoty a bodové ohodnocení 

  

  Proměnné 
Výsledek Hodnocení 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

R1 Kvóta vlastního kapitálu  0,63 0,60 0,64 4 4 4 

R2 Doba splácení dluhu -5,72 -72,29 9,43 4 4 2 

R3 Rentabilita celkového kapitálu 0,05 0,02 0,03 1 1 1 

R4 Cash flow provozních výnosů -0,07 -0,01 0,05 0 0 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Záporná čísla cash flow v roce 2015 a 2016 z tabulky č. 9 se odráží i na záporné hodnotě 

doby splácení dluhu a cash flow provozních výnosů. Ukazatel R2 doba splacení dluhu 

kolísá, protože došlo k řadovému poklesu hodnot cash flow. Velmi dobrých výsledků 

dosáhly první dva ukazatele. Společnost ABC s.r.o. disponuje z větší části vlastním 

kapitálem, rovněž platí včas své závazky. Na základě těchto výsledků můžeme společnost 

označit za spolehlivou a finančně stabilní. V případě rentability celkového kapitálu a cash 

flow provozních výnosů už není situace tak příznivá. V roce 2015 a 2016 dosahovalo cash 

flow dokonce záporných hodnot, proto je v tabulce uvedena nula.  

Celkové zhodnocení finančního zdraví podniku ABC s.r.o. je zobrazeno v následující 

tabulce. Na základě bodového hodnocení je proveden souhrnný výstup Kralickova Quick 

testu. Nejprve bylo provedeno hodnocení finanční stability a výnosové situace, ze které 

následně vychází souhrnné hodnocení společnosti ABC s.r.o.  Souhrnné hodnocení 

společnosti se nachází v rozmezí 1 až 3, což odpovídá šedému pásmu.  

Tabulka č. 10: Celkové hodnocení situace společnosti ABC s.r.o. 
 

2015 2016 2017 

Finanční stabilita  

FS = (R1 + R2) / 2 
4 4 3 

Výnosová situace 

VS = (R3 + R4) / 2 
0,5 0,5 1,5 

Souhrnné hodnocení 

SH = (FS + VS) / 2 
2,25 2,25 2,25 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

• Závěry Kralickova Quick testu 

Z výsledků Kralickova Quick testu vyplývá, že se společnost ABC s.r.o. ve všech 

analyzovaných letech nachází v pásmu šedé zóny. Rozmezí šedé zóny je 1 až 3. Souhrnné 

hodnocení vykazuje po celou dobu stejnou hodnotu.   
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Finanční stabilita je ovlivněna ukazateli R1 a R2. Kvóta vlastního kapitálu (R1) neboli 

podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech, dosahovala ve všech analyzovaných 

letech nejvyššího hodnocení. Z čehož plyne, že má společnost dostatek vlastního kapitálu 

na úhradu dluhů. Doba splácení dluhu (R2) je v uvedených letech velmi nízká, podnik je 

schopen splatit všechny své závazky do 3 let. Hodnota tohoto ukazatele tedy dosahuje 

v roce 2015 a 2016 nejvyšších hodnot. Na základě výše uvedeného je možné finanční 

situaci podniku hodnotit jako velmi dobrou.  

Výnosová situace se skládá z ukazatele R3 a R4, zde již nebyl zaznamenán tak dobrý 

vývoj. Rentabilita celkového kapitálu (R3) je výsledkem podílu výsledku hospodaření 

před zdaněním a celkových aktiv. Hodnota tohoto ukazatele je ve všech zkoumaných 

letech stejná, avšak nízká, dosahuje pouze jednoho bodu. Cash flow provozních výnosů 

(R4) udává podíl provozního cash flow na celkových výkonech podniku. Výkony 

představují tržby z prodeje výrobků a služeb. V roce 2015 a 2016 se provozní cash flow 

dostalo do záporných čísel. Bodové hodnocení tohoto ukazatele tak bylo 0 bodů. Přestože 

v průběhu sledovaných let byl zaznamenán růst ukazatele, společnost se i nadále nachází 

v šedé zóně. Výnosová situace podniku není nijak příznivá.  

Následující graf zobrazuje souhrnné finanční hodnocení Kralickova Quick testu, které 

vychází z aritmetického průměru finanční stability a výnosové situace. V roce 2015  

a 2016 dosahovali ukazatelé konstantních hodnot. Poslední analyzovaný rok se zvýšilo 

souhrnné hodnocení, jelikož došlo k růstu rentability celkového kapitálu a cash flow 

provozních výnosů. Je možné předpokládat, že se bude situace i nadále zlepšovat. 

Hodnoty souhrnného hodnocení neopustily zónu šedého pásma, tudíž není možné podnik 

označit za bonitní.  Společnost ABC s.r.o. by se měla ve svém zájmu zaměřit na vylepšení 

výnosové situace. 
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Graf č. 12 Souhrnné hodnoty Kralickova Quick testu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.7 SWOT analýza ABC s.r.o. 

Výsledky vyplývající z jednotlivých analýz shrnuje SWOT analýza, která zachycuje silné 

a slabé stránky společnosti ABC s.r.o. a rovněž příležitosti a hrozby z vnějšího okolí. 

Jednotlivé části jsou členěny dle jednotlivých analýz. Na základě těchto údajů budou 

vytvořeny návrhy na zlepšení současné situace ve zkoumané společnosti.  

3.7.1 Příležitosti 

• Růst produkce odpadu (PESTLE analýza), 

• Růst produkce druhotných surovin z plastů a kovů (PESTLE analýza), 

• Odpad je více recyklován (PESTLE analýza), 

• Nové technologie (PESTLE analýza), 

• Povinnost třídit odpad (PESTLE analýza), 

• Růst HDP (PESTLE analýza), 

• Roste ochota lidí třídit odpad (PESTLE analýza), 

• Je kladen velký důraz na ochranu životního prostředí (PESTLE analýza), 

• Rozšířit výrobu o výrobky z drti (Porterův model 5 konkurenčních sil, PESTLE 

analýza), 
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• Rozšířit výrobu o zpracování kovů (Porterův model 5 konkurenčních sil, PESTLE 

analýza), 

• Rozšířit zpracování dalších druhů plastového a kovového odpadu (Porterův model 

5 konkurenčních sil, PESTLE analýza), 

• Dlouhodobé vztahy s obchodními partnery (Porterův model 5 konkurenčních sil), 

• Neexistence substitutů (Porterův model 5 konkurenčních sil).  

3.7.2 Ohrožení 

• Snaha o snižování odpadu (PESTLE analýza), 

• Zpřísnění legislativy (PESTLE analýza), 

• Růst inflace (PESTLE analýza), 

• Vstup nové konkurence (Porterům model 5 konkurenčních sil), 

• Velké konkurenční podniky (Porterů model 5 konkurenčních sil), 

• Spíše velká vyjednávací síla dodavatelů (Porterů model 5 konkurenčních sil). 

3.7.3 Silné stránky  

• Dlouhodobé vztahy se zákazníky (Charakteristika společnosti),  

• Dlouhodobé působení společnosti na trhu (Charakteristika společnosti), 

• Dobrá lokalita společnosti (Charakteristika společnosti), 

• Poskytovatel náhradního plnění (Charakteristika společnosti), 

• Zaměstnavatel osob se zdravotním postižením (Charakteristika společnosti), 

• Rozdílné obory podnikání (Charakteristika společnosti), 

• Nízká míra zadluženosti (Rozbor účetních výkazů), 

• Výrazně zisková finanční činnost společnosti (Rozbor účetních výkazů),  

• Zlepšení pozice vůči odběratelům (Rozbor účetních výkazů),  

3.7.4 Slabé stránky 

• Absence firemní strategie (7S), 

• Nevhodná organizace práce (7S), 

• Absence vnitropodnikového účetnictví (7S), 

• Chybějící benefity pro zaměstnanců (7S), 
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• Nedostatečná webová prezentace (7S),  

• Vysoká fluktuace zaměstnanců v chráněné dílně (7S, charakteristika 

společnosti), 

• Plasty se pouze drtí, nejsou dále zpracovávány (Charakteristika společnosti),  

• Kovy se pouze třídí, nejsou dále zpracovávány (Charakteristika společnosti), 

• Náročná spolupráce se zaměstnanci v chráněné dílně (Charakteristika 

společnosti), 

• Vysoká administrativní náročnost na chráněnou dílnu a poskytování náhradního 

plnění (Charakteristika společnosti), 

• Ztrátová provozní činnost (Rozbor účetních výkazů), 

• Zastaralé stroje a zařízení (Rozbor účetních výkazů), 

• Špatná pohotová a okamžitá likvidita (Rozbor účetních výkazů), 

• Špatná rentabilita (Rozbor účetních výkazů), 

• Zhoršení pozice vůči některým dodavatelům (Rozbor účetních výkazů), 

• Špatná výnosová situace podniku (Kralickův Quick test).  

3.7.5 Závěry SWOT analýzy 

Po zhodnocení silných a slabých stránek společnosti a jejich příležitostí a hrozeb  

je namístě společnosti ABC s.r.o. navrhnout strategií WO, jelikož je velký předpoklad, 

že se bude trh rozšiřovat. Společnost by tak měla využít příležitostí k eliminaci slabých 

stránek.  

Silné stránky společnosti ABC s.r.o. spočívají především v dlouholetém působení 

společnosti na trhu. Společnost vznikla před více než 20 lety. Za tuto dobu si společnost 

vybudovala a dále udržuje dlouhodobé vztahy se zákazníky, zlepšila se i jejich 

vyjednávací síla. Je i poskytovatelem náhradního plnění, jelikož zaměstnává osoby  

se zdravotním postižením a znevýhodněním, což je rovněž silná stránka. Na druhou stranu 

nejslabší stránkou společnosti je chybějící firemní strategie a špatně zvolená organizační 

struktura. Společnost nemá nikde pevně stanoveny své cíle. Významným slabým místem 

je i ztrátová provozní činnost. Již řadu let společnost vykazuje v provozní činnosti 

záporný výsledek hospodaření, který je dorovnáván ziskovou finanční činností. Další 
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slabá stránka je spatřována ve vysoké fluktuaci zaměstnanců, čemuž nepřispívá  

ani fakt, že zaměstnancům není vyplácena žádná forma zaměstnaneckých benefitů.  

Příležitosti společnosti spočívají především v růstu trhu v oblasti zpracování a recyklace 

druhotných surovin, jelikož roste produkce odpadu, produkce druhotných surovin 

z plastů a kovů a roste i recyklovatelnost odpadu. Velkou příležitostí pro společnost  

je rozšířit výrobu o výrobky ze zpracované plastové drti a více zpracovávat kovy. 

Společnost by tak plastový odpadový materiál neměnila pouze na plastovou drť, ale drť 

by prošla dalším stupněm zpracování, z kterého by vzešel hotový výrobek. Oproti tomu 

ohrožení spočívá v nízkých bariérách vstupu do odvětví, což může vyústit v situaci,  

že se dodavatel v oblasti kovy stane konkurentem. Vzhledem k rychlému vývoji v této 

oblasti je hrozbou snaha o snižování odpadu, a tedy i zpřísnění legislativy.  



 84 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Poslední část diplomové práce zahrnuje vlastní, subjektivní návrhy řešení a doporučení, 

které by napomohly ke zlepšení zjištěného stavu. Návrhy vyplývají z provedených analýz 

vnitřního a vnějšího prostředí společnosti ABC s.r.o. a jsou shrnuty ve SWOT analýze. 

Provedením SWOT analýzy bylo zjištěno více příležitosti a méně hrozeb. Aby však 

mohla společnost využít svůj potenciál musí nejprve odstranit stanovené slabé stránky 

společnosti. Významnou slabou stránkou je dlouhodobě ztrátová provozní činnost 

podnikatelského subjektu, absence podnikové strategie, chybějící motivační systém 

zaměstnanců a nevhodné rozvržení kompetencí v rámci organizační struktury. Návrhy 

řešení budou převážně zaměřeny na odstranění slabých stránek. 

4.1 Formulace podnikové strategie 

Na základě závěrů ze SWOT analýzy byla jako zásadní nedostatek shledána absence 

firemní strategie. Pro společnost je důležitá především spokojenost zákazníků a osobní 

přístup k obchodním partnerům. Více propracovanou podnikovou strategii společnost 

nemá, jak vyplývá z McKinseyho modelu 7S. Z tohoto důvodu je považováno za důležité 

zformulovat podnikovou strategií, kterou by podnikatelský subjekt v průběhu let 

implementoval do společnosti.  

Společnost ABC s.r.o. má na výběr mezi ofenzivní, udržovací nebo defenzivní 

podnikovou strategií. Defenzivní strategie je přijatelná, nicméně v tomto případě pak 

postrádá smysl cokoliv navrhovat. Vzhledem ke ztrátové provozní činnosti není 

udržovací strategie vhodným řešením. Po určitém čase by byla neudržitelná a společnost 

by musela zvolit jinou strategii. Pokud však chce společnost fungovat v následujících 

několika letech a vyhnout se převálcováním konkurencí, je nezbytné zvolit ofenzivní 

strategii. Tedy společnosti ABC s.r.o. navrhuji, zaměřit se ofenzivní podnikovou strategii.  

V rámci strategie musí být nejprve vymezeny mise, vize a dlouhodobé cíle společnosti, 

na kterých bude vystavena firemní strategie. Je důležité uvědomit si smysl a účel 

existence organizace, proto je nezbytné zformulovat mise neboli poslání společnosti.  

Je dobré, aby zaměstnanci o poslání společnosti věděli a byli s ním srozuměni. Hlavní 

činností společnosti je sběr, separace a recyklace plastů a kovů, životní prostředí tak 
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společnosti není cizí. Poslání tak můžu být zformulováno následovně: posláním 

společnosti ABC s.r.o. je napomoci zlepšit životní prostředí prostřednictvím recyklace 

plastů a kovů.  

Vize je představa budoucího cílového stavu, kterého chce společnost svojí strategií 

dosáhnout. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních 

strategických směrů a cílů. Vize tak určuje směr, kterým se chce společnost vydat. Oba 

jednatelé by tak měli popřemýšlet o budoucím vývoji společnosti. Pokud není jasně 

vymezen směr, kam organizace míří, špatně se stanovují další motivátory. Důležité je, 

aby s vizí byli ztotožněni všichni zaměstnanci organizace. Jasně vymezená vize může 

motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu a stmelovat je, jelikož všichni budou směřovat 

ke stejnému cíli. Stanovené mise a vize je vhodné umístit na webové stránky, aby okolí 

společnosti vědělo, jakým směrem se společnost ubírá.   

Vize společnosti by tak měla být zaměřená na růst a rozvoj společnosti v oblasti zaměřené 

na zpracování plastového odpadu. Společnost by tak měla využít stávající situaci 

k dalšímu rozvoji. Nejprve však musí být odstraněny slabé stránky. Nejde jednoznačně 

rozhodnout, jaký nedostatek odstranit nejdříve.  

Stěžejním prvkem společnosti jsou zaměstnanci, kteří tvoří hodnotu podniku. Především 

stabilní a efektivní zaměstnanci, kteří jsou loajální vůči společnosti. V rámci personální 

strategie je podstatné zaměřit se na pracovníky v chráněné dílně, kde je nyní vysoká 

fluktuace zaměstnanců. Pokud nedojde ke změně technologie výroby, společnost bez 

těchto pracovníků nemůže dále fungovat. Proto je důležité dát zaměstnancům v chráněné 

dílně najevo, že si jich společnost váží. Nejen prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, 

ale i prostřednictvím zkvalitnění pracovního prostředí. Pozitivní dopad na vyšší 

produktivitu práce by např. měla klidová místnost, kde by zaměstnanci měli možnost 

odpočívat. Místnost by byla odhlučněná a vhodně vybavená pro zaměstnance  

se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že je současná organizační struktura málo 

funkční doporučuji reorganizaci kompetencí rámci organizační struktury. 

Významným nedostatkem společnosti je dlouhodobě ztrátová hlavní činnost. Vzhledem 

k tomu, že se společnost zabývá nejen úpravou plastů a kovů k dalšímu využití,  

ale i doplňkovou reklamní činností, je stěžejní zjistit, jak si stojí jednotlivé divize. Nabízí  

se tak zavedení vnitropodnikového účetnictví, které bude sledovat hospodaření 
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jednotlivých hospodářských středisek. Z vnitropodnikového účetnictví budou vycházet 

reporty předkládané vedení společnosti. Na základě, kterých bude možné následně 

stanovit další východiska.  

V předmětu podnikání zabývající se úpravou a zpracování plastů se skrývá velký 

potenciál, který by měla společnost využít. Proto bych společnosti v rámci výrobní 

strategie doporučila plastů na drť nejen zpracovávat, ale využít ji a přeměnit na konkrétní 

výrobek.  

Společnost podnikající v oblasti, jenž se snaží zlepšit životního prostředí, by měla být 

podporována státem. Organizace by měla využívat dotačních programů poskytovaných 

Ministerstvem životního prostředí. Například v rámci Operačního programu Životního 

prostředí 2014-2020 poskytuje Ministerstvo životního prostředí dotaci v rámci výzvy 

č.114, jenž má za cíl zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Žadatel 

má možnost podat žádost od 3.9.2018 - 2.12.2019. V rámci této výzvy budou 

podporovány aktivity na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů. 

Hlavním cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako 

zdroj druhotných surovin. Žadatel však musí splnit řadu kritérií (Ministerstvo životního 

prostředí, 2018).  

4.2 Reorganizace kompetencí v rámci organizační struktury 

Slabou stránkou společnosti je málo funkční organizační struktura společnosti. Současná 

podoba organizační struktury je liniově štábní, kterou navrhuji dále ponechat. Důležitá je 

však reorganizace kompetencí jednotlivých pracovních pozic v rámci stávající 

organizační struktury.  

Nejdůležitějším článkem společnosti, resp. divize plasty a kovy jsou zaměstnanci 

v chráněné dílně. Na těchto pracovnících nejvíce záleží, jak se bude společnost dále 

vyvíjet, jak bude dále fungovat. Jakýkoliv výpadek pracovníků znamená zpomalení nebo 

zastavení výroby. Na základě čehož, dojde k hromadění materiálu ve skladu, který 

nebude nikdo zpracovávat. Zpomalit výrobu může např. i chřipková epidemie, proto  

je nezbytné zvýšit počet těchto pracovníků. V současné době je i vysoká fluktuace 

zaměstnanců, proto je nutné zavést i vhodný benefitní systém. 
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Na pozici obchodní referent má nyní zaměstnanec na starosti osobní schůzky s klienty, 

fakturaci, evidenci a kalkulaci zakázek pouze však v divizi reklama a ostatní. V divizi 

plasty a kovy jsou tyto činnosti zajišťovány manažerem pro divize plasty a kovy. Tento 

pracovník však vede celou chráněnou dílnu o 13–15 zaměstnancích, kde jsou zaměstnány 

osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním a kde dochází k časté fluktuaci 

zaměstnanců. Manažer pro divizi plasty a kovy vede tým pracovníků v chráněné dílně, 

přijímá nové pracovníky, odpovídá za veškerý chod těchto divizí a komunikuje 

s obchodními partnery. Pozice manažera pro divizi plasty a kovy je tak přetížená. Proto 

navrhuji delegovat veškeré obchodní činnosti na obchodního referenta, který tak bude 

nově tyto činnosti zajišťovat pro celou společnost. Manažer tak bude mít možnost zaměřit 

se na zkvalitnění pracovního prostředí pro své podřízené.  

Dále navrhuji vytvořit nové pracovní místo pro ekonomického pracovníka, který bude 

zpracovávat ekonomické reporty, kalkulace nákladů, finanční materiály jednotlivých 

divizí atd. pro vedení společnosti. Současně bude také jeho náplň práce spočívat ve vedení 

účetnictví a zpracování mezd, které jsou nyní zajišťovány externí společností. V jeho 

kompetenci tedy bude i navržení motivačního systému pro zaměstnance. Se zaměstnáním 

nového pracovníka vzrostou osobní náklady, nicméně poklesnou náklady na vedení 

účetnictví a zpracování mezd u externí společnosti. Na základě předložených zpráv bude 

mít vedení společnosti přehled o hospodaření jednotlivých divizí. 

Pokud se společnost rozhodne využít příležitosti a rozšířit výrobu, bude nezbytné 

zaměstnat nového kvalifikované pracovníka na pozici analytik vývoje techniky  

a technologie v oblasti plastů. Jeho povinností bude zmapovat trh, stanovit omezení 

společnosti a zároveň navrhnout několik alternativních řešení, jakým směrem se má 

společnost vydat. Vybraný pracovník musí znát problematiku provedených analýz  

a rovněž politicko-ekonomické a technologické trendy v tuzemsku i ve světě. V případě 

nutnosti bude i zastupovat manažera pro divizi plasty a kovy, pokud nastane nenadálá 

situace. 

Návrh nové organizační struktury společnosti ABC s.r.o. vystihuje následující obrázek.  
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Obrázek č. 8: Nová organizační struktura společnosti ABC s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.3 Benefitní systém pro zaměstnance 

Slabou stránkou společnosti je i nedostatečné odměňování zaměstnanců. Zaměstnanci 

jsou finančně ohodnoceni pouze formou mzdy, žádná jiná forma benefitů jim v současné 

době není poskytována. Zaměstnanci tak nejsou dostatečně motivováni k práci, což  

je jedním z důvodů vysoké fluktuace zaměstnanců. Zaměstnanci tvoří základ společnosti, 

proto je nutné zaměřit se na motivační systém ve formě benefitů, aby kvalitní pracovníci 

ve společnosti zůstávali.  

Zaměstnaneckých benefitů je nepřeberné množství např. příspěvek na stravování, 

příspěvek na penzijní připojištění, sick days, vzdělávání zaměstnanců, příspěvky  

na zdraví atd. Společnost si tak může vybrat z celé řady benefitů, které by chtěla 

poskytnout svým zaměstnancům. Každý zaměstnanec má však individuální potřeby  

a každému vyhovuje jiná forma zaměstnaneckých výhod. Společnosti ABC s.r.o. bych 

proto doporučila cafeteria systém, kdy si zaměstnanec může vybrat různé formy výhod 

dle svého rozhodnutí.  

Cafeteria neboli pružný systém je efektivní systém, kdy je každému zaměstnanci na jeho 

účet přidělen určitý finanční limit v podobě bodů, který se může měnit dle pozice či délce 

pracovního poměru. Zaměstnanci si tak mohou sami nakombinovat různé typy bonusů  

do stanoveného limitu. Musí se ale také naučit se svými body hospodařit. Cafeteria 
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systém musí být jednoduchý, přehledný, srozumitelný, aby jej zaměstnanci snáze přijali. 

Významnou roli hrají finanční prostředky, které je zaměstnavatel ochoten  

na zaměstnanecké benefity vynaložit.   

Prvním krokem implementace tohoto systému je stanovit, kolik finančních prostředků, 

respektive bodů bude na benefity vypláceno. Následující tabulka zobrazuje návrh 

rozdělení bodů dle jednotlivých pracovních pozic.  

Tabulka č. 11: Návrh přidělení bodů dle jednotlivých pracovních pozic  

Pracovní pozice Roční počet bodů 

Manažeři, vedení společnosti 8 000 

Řadový zaměstnanci 5 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dle tabulky č. 11 tak zaměstnancům pracujícím na vyšší pracovní pozici připadá na rok 

8 000 bodů, na nižší pozici pak 5 000 bodů, kdy 1 bod odpovídá hodnotě 1 Kč. K těmto 

fixně stanoveným bodům budou následně přičteny body dle odpracovaných let. Pokud 

kupříkladu pracuje ve společnosti zaměstnanec na pozici dělník 4 roky jeho roční benefity 

budou činit 6 000 Kč. Návrh přidělení bodů dle odpracovaných let zobrazuje následující 

tabulka.  

Tabulka č. 12: Návrh přidělení bodů dle odpracovaných let 

Počet odpracovaných let Roční počet bodů 

0 – 2 500 

3 – 5 1 000 

6 – 10 1 500 

11 – 15 2 000 

16 – 20 2 500 

21 – a více        3 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Dále je nezbytné sestavit nabídku volitelných benefitů poskytovanou zaměstnancům. 

Vzhledem k tomu, že společnost doposud nenabízí žádnou formu zaměstnaneckých 

výhod, tvoří nabídku základní benefity. Pokud by však společnost chtěla zjistit, jakou 

formu benefitů zaměstnanci preferují, bylo by nutné sestavit dotazníkové šetření. Nabídka 

volitelných zaměstnaneckých benefitů by mohla např. obsahovat: 
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• příspěvek na obědy, 

• příspěvek na penzijní připojištění, 

• příspěvek na zdravotní péči (lázně, zdravotní pomůcky), 

• příspěvek na sport, 

• příspěvek na kulturu, 

• příspěvek na cestování.  

Dalším krokem je zvolit vhodného dodavatele pro zajištění správy benefitů. Využito  

by mohlo být např. služeb společnosti Edenred CZ s.r.o., která má pobočku v Brně. 

Společnost poskytuje přehledný internetový portál Benefity Café, kde mohou 

zaměstnanci nakupovat v kamenném obchodu nebo na e-shopu prostřednictvím 

elektronických a papírových poukázek či čipových karet Ticket Benefits (Cafeterie 

Benefity Café, 2019). 

Měsíční a roční náklady spojené se zavedením benefitního systému Cafeteria jsou 

znázorněny v tabulce č. 13.  

Tabulka č. 13: Náklady na benefitní systém Cafeteria  

 Počet 

pracovníků 

Měsíční 

náklady na os. 

Roční náklady 

na os. 

Roční náklady 

celkem 

Manažeři, vedení spol. 4 791,66 Kč 9 500 Kč 38 000 Kč 

Řadový zaměstnanci 19 458,33 Kč 5 500 Kč 104 500 Kč 

Celkem 23 1249,99 Kč 15 000 Kč 142 500 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Náklady byly rozčleněny dle pracovní pozice. K fixní částce určené pro manažery  

a vedení společnosti bylo přičteno 1 500 Kč, jelikož ve společnosti tito zaměstnanci 

pracují v průměru více než 6 let. U řadových zaměstnanců je fluktuace vysoká převážně 

na pozici dělník, proto bylo k fixním benefitům přičteno 500 Kč. Celkové náklady na 

benefitní systém Cafeteria činí 142 500 Kč. Tato částka se však může měnit, vzhledem 

k délce odpracovaných let ve společnosti. Rovněž to není částka konečná, je nutné počítat 

s dalšími náklady na implementaci systému.  

Výhodou tohoto systému je spokojenost a motivace zaměstnanců, čímž se zvyšuje 

produktivita práce a snižuje fluktuace zaměstnanců. Zavedením benefitního systému, by 

tak zaměstnanci především na pozici dělník byli více motivování k práci. Stabilizaci 
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pracovníků napomáhá i růst bodového odměňování v závislosti na počtu odpracovaných 

let. Naopak nevýhoda tohoto systému spočívá v administrativní a finanční náročnosti  

na zavedení systému. Zaměstnavatel musí zvážit, zda je ochoten náklady na benefitní 

systém uhradit. Jedná se však o levnější formu finančního ohodnocení než zvýšení mzdy.  

Dalším zajímavým nefinančním benefitem pro zaměstnance může být odpočinková 

místnost, umístěná blízko chráněné dílny, kam by měli přístup všichni zaměstnanci. 

Společnost ABC s.r.o. je malá organizace, kde je práce lidí důležitá. Odpočinková 

místnost by sloužila nejen k relaxaci zaměstnanců a také odbourání barier mezi 

pracovníky z chráněné dílny a ostatními zaměstnanci.  

4.4 Zavedení vnitropodnikového účetnictví  

Společnost ABC s.r.o. se člení na čtyři divize. V současné době je možné zjistit 

hospodaření společnosti pouze jako celku. Vnitropodnikové účetnictví není  

ve společnosti nijak řešeno. Společnosti bych proto doporučila zavedení 

vnitropodnikového účetnictví, aby bylo možné zjistit hospodaření jednotlivých divizí  

a podrobnou definici jednotlivých nákladů. Vzhledem ke ztrátové provozní činnosti  

je důležité zjistit, jak si jednotlivé divize stojí, aby bylo možné zvolit vhodně následné 

opatření.  

Společnost má na výběr mezi jednookruhovým a dvouokruhovým vnitropodnikovým 

účetnictvím. Společnosti ABC s.r.o. navrhuji zvolit dvouokruhového účetnictví, kde jsou 

náklady a výnosy sledovány podle jednotlivých hospodářských středisek a je tak  

možné snadno zjistit jejich výsledek hospodaření.  

V návaznosti na členění podniku na jednotlivé divize je možné společnost rozdělit  

na následující hospodářská střediska (dále jen HS):  

• HS Plasty,  

• HS Kovy,  

• HS Reklama, 

• HS Ostatní.  

Aby bylo možné poskytovat v rámci vnitropodnikového účetnictví relevantní údaje  

je nezbytné náklady jednoznačně rozčlenit dle druhu na přímé a režijní náklady. Přímé 



 92 

náklady pak dále rozdělit na náklady vztahující se k jednotlivým divizím, tedy 

k vytvořeným hospodářským střediskům. Režijní náklady je nutné také rozdělit podle 

toho, k jaké činnosti se vztahují například správa, výroba. Tyto náklady je rovněž nutné 

dále členit dle hospodářského střediska, tedy na správní náklady HS plasty, správní 

náklady HS kovy atd. Následně je nutná rovněž klasifikace těchto nákladů na variabilní 

a fixní.  

Data obsažená ve vnitropodnikovém účetnictví je nezbytné zpracovat do reportů, jinak 

by vedení vnitropodnikového účetnictví postrádalo smysl. Reporty zachycují hodnoty  

a skutečnosti získané z vnitropodnikového účetnictví a jsou předkládány vedení 

společnosti. 

Na vnitropodnikové účetnictví navazují i ostatní subsystémy manažerského účetnictví 

jako jsou kalkulace a rozpočty. V případě kalkulací je nejprve nutné stanovit kalkulační 

vzorec a vytvořit kalkulaci. Naplnění předběžné kalkulace nákladů je nutné porovnat 

s kalkulací výslednou.  

Pro každou divizi je potřebné stanovit rozpočet, který zachycuje plánované náklady  

a výnosy. Rozpočty jednotlivých divizí je možné stanovit, na základě minulosti 

zachycené ve vnitropodnikovém účetnictví a rovněž jako předpoklad do budoucnosti. 

Plávané rozpočty dále možné kontrolovat se skutečným stavem zachyceným  

ve vnitropodnikovém účetnictví.  

V případě zavedení vnitropodnikového účetnictví je vhodné společnosti doporučit 

zaměstnat ekonomického pracovníka. Jehož náplň práce bude spočívat v přípravě 

ekonomických reportů, finančních materiálů, cenových návrhů a kalkulací. Současně také 

společnosti vedle účetnictví, zpracování mezd a organizaci práce. Bude mít rovněž  

na starosti navržení motivačního systému zaměstnanců uvedeného výše.  

Tabulka č. 14: Mzdové náklady ekonomického pracovníka 

Hrubá mzda 25 000 Kč 

Sociální pojištění 6 250 Kč 

Zdravotní pojištění 2 250 Kč 

Měsíční mzdové náklady 33 500 Kč 

Roční mzdové náklady 402 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 14 zachycuje roční mzdové náklady ve výši 402 000 Kč spojené  

se zaměstnáním nového ekonomického pracovníka. Výše nástupní hrubé mzdy činí 

25 000 Kč. Základní mzda může být dále navýšena o variabilní složku mzdy ve formě 

odměn. Při výpočtu byla zohledněna průměrná výše hrubé měsíční mzdy na obdobnou 

pozici v Brně a okolí. S přijmutím nového pracovníka vzrostou společnosti mzdové 

náklady, nicméně poklesnou náklady spojené s vedením účetnictví a zpracování mezd  

od externí společnosti.  

4.5 Rozšíření výroby o výrobky z plastové drti 

Společnost ABC s.r.o. se zabývá pouze zpracováním plastového odpadu na plastovou drť, 

která není dále nijak zpracována. Jak vyplývá z provedených analýz, významnou 

příležitostí je plastovou drť následně zpracovat a přeměnit na konkrétní výrobek.  Zaměřit 

se na následné zpracování plastové drti není od věci, vzhledem k tomu, že se dá očekávat 

růst trhu v této oblasti. Proto bych společnosti rovněž doporučila rozšířit výrobu drti  

o výrobky z tohoto materiálu.  

Toto rozhodnutí vyžaduje zaměstnání nového kvalifikovaného pracovníka, který zmapuje 

trh a vývoj techniky a technologie v oblasti výroby plastových výrobků. Na základě, 

čehož stanoví omezení společnosti a navrhne několik alternativních řešení, jaký výrobek  

a technologii zvolit. Vybraný pracovník by měl znát problematiku provedených analýz, 

dále také politicko-ekonomické a technologické trendy. Je však nutné zmapovat trendy 

ve světě. Není potřeba se tedy omezovat pouze na český trh, vhodné by bylo vycestovat 

a vysledovat, jaká je situace v oblasti zpracování a recyklace plastů v zahraničí.  

Na tuto pozici bude potřeba přijmout analytika vývoje techniky a technologie v oblasti 

plastů. Požadavky na přijetí na tuto pozici jsou vysokoškolské vzdělání technického 

zaměření, s výbornou znalostí anglického jazyka.  

Na novou pracovní pozici analytik technolog byla navržena nástupní hrubá měsíční mzda 

ve výši 30 000 Kč. Jedná však pouze o fixní část mzdy, která bude navýšena o variabilní 

složku mzdy. Variabilní složky mzdy se odvíjí od předložených výsledků z provedených 

studií. Při výpočtu byla brána v potaz pracovní nabídka v Brně a okolí.  
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Tabulka č. 15: Mzdové náklady analytika vývoje 

Hrubá mzda 30 000 Kč 

Sociální pojištění 7 500 Kč 

Zdravotní pojištění 2 700 Kč 

Měsíční mzdové náklady 40 200 Kč 

Roční mzdové náklady 482 400 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Za předpokladu přijetí nového zaměstnance budou roční mzdové náklady činit  

482 400 Kč. Tyto náklady však nejsou konečné. Dále je nutné zohlednit i náklady  

na zavedení pracovní pozice a vybavení pracovního místa jako je stůl, počítač, 

kancelářské vybavení atd.  

Zajímavou možností je zaměřit se na jednoduchou technicky nenáročnou výrobu 

konkrétního výrobku např. lití nebo vstřikování plastu. Podstatné je, aby zavedení výroby 

bylo technologicky nenáročné. Plastový recyklát by tak mohl být na jednom místě 

přeměněn na hotový výrobek. Jednou z možností je i nabídnout toto téma jako 

diplomovou práci vysokým školám.  

4.6 Modernizace webových stránek 

Společnosti ABC s.r.o. bych dále doporučila zaměřit se na zlepšení webové prezentace 

prostřednictvím webových stránek společnosti. Dosavadní webové stránky jsou 

vzhledově i obsahově zastaralé a neaktuální. Celková webová prezentace působí 

neprofesionálním dojmem a mohla by v zákaznících vzbuzovat nedůvěryhodnost. 

V sekci novinky jsou umístěny informace z roku 2012. Od té doby tak s největší 

pravděpodobností nebyla webová stránka společnosti aktualizována. Některé informace 

prezentované na webu jsou již nepravdivé, jak bylo potvrzeno ze strany společnosti.  

Webová prezentace slouží k propagaci společnosti. Úspěšnost webových stránek spočívá 

v kvalitě technického a grafického zpracování, obsahu webu, ale také v aktuálnosti 

informací. Proto by bylo vhodné webové stránky zmodernizovat jak z hlediska formy, tak 

i obsahu. Podstatné je zvolit zajímavý obsah, který dokáže zaujmout a udržet 

návštěvníky. K informacím o společnosti by bylo vhodné zařadila i stanovené mise a vize, 

aby byli návštěvníci seznámeni s posláním a vizí společnosti. Do sekce ,,co nabízíme“  

by bylo příhodné vložit obrázek produktů, aby si návštěvník mohl nabízené produkty 
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představit. Celý web je laděn do tmavě modré barvy, stejně jako vizitky a další propagační 

materiály společnosti. Z hlediska vizualizace tak stojí za to tmavě modrou barvu 

webových stránek ponechat. Již na první pohled si však nejde nevšimnout zastaralého 

designu webových stránek. Je důležité se tedy i zaměřit na modernější vzhled webových 

stránek, který by odpovídal současným trendům.  

Společnost ABC s.r.o. si webové stránky může zmodernizovat sama v rámci divize 

reklama, jak tomu bylo do teď. Společnost ale běžně tyto služby nezajišťuje, proto bych 

doporučila raději využít služeb profesionální firmy. Tohle řešení je sice více nákladné, 

nicméně zlepší image společnosti.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo pomocí vhodně zvolených metod provést ekonomickou 

analýzu zvolené korporace. Na základě výsledků plynoucích z provedených analýz  

a s přihlédnutím ke specifikům zvolené korporace i oboru její činnosti formulovat 

doporučení a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného stavu. Pro účely práce 

byla zvolena společnost, jejíž předmět podnikání je možné zařadit mezi jeden z hlavních 

trendů vývoje současnosti. Společnost ABC s.r.o. se zabývá úpravou a zpracováním 

odpadů k dalšímu využití.  

Pro splnění cíle bylo nutné v první řadě nastudovat odbornou literaturu zaměřenou  

na danou problematiku a prohloubit tak dosavadní teoretické znalosti. V první části práce 

jsou obsažena teoretická východiska, která byla následně využita k analýze současného 

stavu společnosti.  

V analytické části byla nejprve provedena charakteristika společnosti ABC s.r.o. 

Následně byly provedeny zvolené analýzy, které byly vybírány s ohledem na organizaci 

i obor podnikání. V rámci vnějšího okolí byla nejprve vypracována analýza obecného 

okolí za pomoci PESTLE analýzy. Následovala analýza Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil pro posouzení oborového okolí podniku. Analýza vnitřního prostředí 

podniku byla zhodnocena pomocí McKinseyho modelu 7S, která ukázala, že společnost 

nemá pevně stanovenou podnikovou strategie. Rovněž společnost nevyužívá 

k odměňování svých zaměstnanců žádné benefity. Dle analýzy účetních výkazů bylo 

zjištěno, že se provozní činnost společnosti nachází ve ztrátě. Pomocí Kralickova Quick 

testu byla analyzovaná souhrnná finanční situace podniku. V závěru analytické části byla 

provedena SWOT analýza, která shrnuje výsledky provedených analýz v podobě silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku. Závěry z analýz se staly východiskem 

pro návrhy a doporučení, jejichž realizace by umožnila zlepšit současný stav společnosti.  

Zásadním bodem pro další existenci společnosti je stanovení podnikové strategie, která  

v současné době chybí, rovněž je nezbytné reorganizovat kompetence v rámci 

organizační struktury. Vzhledem k chybějícímu benefitnímu systému, byl navržen 

cafeteria systém, který by měl zaměstnance motivovat k vyšší produktivitě práce,  

a především snížit fluktuaci zaměstnanců. Společnost by měla využít potenciál oboru  
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a rozšířit výrobu o výrobky ze zpracované plastové drti a využít tak příležitost. Cíl tedy 

v rámci zjištěných poznatků o společnosti a stanovením možných návrhů byl splněn. 
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