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ABSTRAKT  

Diplomová práce byla vypracována ve společnosti J.P. Plast s.r.o. Obsahuje všechny 

potřebné části pro správné řízení rizika. První část práce obsahuje teoretická 

východiska. Základem pro diplomovou práci byla analýza současného stavu podniku. 

V praktické části jsem provedl analýzu současného stavu pomocí SLEPT analýzy, 

SWOT, finanční analýzy a další. Dle vypracovaných analýz byla získána možná rizika a 

navrhnuta opatření pro zlepšení konkurenčního postavení podniku na trhu. 

  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Riziko, management rizika, řízení rizika, SLEPT analýza, SWOT analýza, finanční 

analýza.  

 

ABSTRACT 

This thesis was written in company J.P Plast, Ltd. Contains all important parts to 

managed the risks. In the theoretical part we have done general definition of risks, risk 

management and etc. The first part of work includes analyzes of actual situacion at the 

company. In the practical part I did it actual situation by SLEPT analysis, SWOT, 

finance analysis and etc. According to analyzes we found risks and suggested actions to 

improve the competitive position of company on the market.     
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Úvod 

Neoddělitelnou součástí podnikání je existence rizika, která přináší do podnikání 

negativní i pozitivní vlivy. Obvykle podniky přistupují k riziku s určitou averzí či skepsí 

tak, že budou činnosti v podniku negativně ovlivněny. Na druhou stranu je riziko 

charakteristické pro každou oblast lidského života. Současná globalizace světa a 

intenzita inovačních procesů vedou ke složitějšímu odhadování budoucnosti, tedy 

k vyšší míře rizika či nejistoty. Podniky, které chtějí obstát, musí řídit svá rizika tak, aby 

nenastaly během výrobních procesů nežádoucí situace. Hlavním cílem je uspokojit přání 

a potřeby konečných zákazníků. 

 

Jedním z dílčích cílů této diplomové práce je ukázat i pozitivní stránku věci na 

riziku a umět s těmito riziky správně pracovat. Dále bylo klíčovým bodem analyzovat 

současný stav a přístupy k riziku v podniku a na základě těchto analýz zhodnotit, jsou-li 

v podniku rizika dobře podchycena a zajištěna. Podnik J.P. Plast s.r.o. musí předjímat 

budoucí vývoj, tedy skutečnost, že dojde k naplnění rizika, a tedy umět riziko řídit. 

Znalost informací o současném i budoucím vývoji jsou pro podnik klíčové. Světové 

propojení ekonomik představuje pro podniky větší příležitosti a hrozby, než kdykoliv 

v minulosti.  

 

 Malé a střední podniky jsou nazývány páteří ekonomiky, z důvodu, že většina 

podniků včetně J.P. Plastu s.r.o. spadá do této úrovně a významně ovlivňují sociální, 

politickou i ekonomickou situaci ve světě. Má-li být dnes podnik na neustále rostoucím 

a turbulentním trhu úspěšný, musí veškeré své procesy v podniku přizpůsobovat přáním 

a potřebám zákazníků. Být schopen umět prodat výrobky na správném místě, ve 

správný čas a za konkurenceschopnou cenu je velkou výhodou pro ty, kteří vědí, jak to 

udělat, a tím minimalizovat riziko neúspěchu na trhu.   

 

 Chceme-li mít v současné době úspěšný podnik, měl by umět dobře plánovat, 

organizovat a řídit riziko tak, abychom byli schopni se přizpůsobit měnícímu se 

podnikatelskému prostředí. Závěrem můžeme konstatovat, že riziko bychom měli vidět 

nikoli jako hrozbu či slabou stránku, ale jako příležitost pro podnik, jak správně 

dosáhnout strategických cílů. Zabezpečit prosperitu podniku a úspěšný rozvoj 

na hospodářsky měnícím se trhu není jednoduchou záležitostí.  
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1. Cíle diplomové práce, metody a postupy zpracování 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je snížit vliv rizika na jednotlivé procesy a uplatnění 

přístupů k řízení rizik, včetně návrhu způsobů snižování rizika v podniku J.P. Plast 

s.r.o., s cílem dosažení vyšších hospodářských výsledků a zlepšení konkurenčního 

postavení na trhu. 

 

Pro dosažení hlavního cíle byly definovány následující cíle dílčí: 

 Vypracování strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí.  

 Vypracování finanční analýzy. 

 Vypracování rizikové analýzy. 

 Vypracování SWOT analýzy. 

 Návrhy opatření snižování rizik. 

 Návrhy řešení vzniklých rizik. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Při tvorbě jednotlivých částí diplomové práce byly použity obecné metody analýzy, 

syntézy, indukce, dedukce. Dále bylo využíváno speciálních metod z oblasti 

strategického a finančního řízení a z oblasti risk managementu. Při metodě 

mikroprostředí jsem charakterizoval směřování a budoucnost v plastikářském prostředí, 

substituty na trhu, konkurenci v daném segmentu, charakteristiku dodavatelů a 

odběratelů. 

Práce je rozdělena do dvou základních částí. V teoretické části jsem nastudoval 

metody řízení rizik, realizovaných v problematice řízení rizika v malých a středních 

podnicích.  

V analytické části diplomové práci jsem popsal podnik J.P. Plast s.r.o. Další část 

se věnuje postupům řízení a snižování rizik tj. rozpoznání rizika, měření a snižování 

rizika. V rámci řízení rizik byl vytvořen plán budoucích prodejů s předpokládaným 

výsledkem hospodaření a tři možné scénáře, v případě změny vybraných nákladových 

ukazatelů. Při zpracování práce bylo čerpáno, jak z interních zdrojů podniku, tak i 

z odborné literatury, denního tisku a dalších zdrojů. V závěru diplomové práce se 

zabývám možnostmi eliminace vzniku rizika a snížením nepříznivých důsledků rizika.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2. 1 Riziko 

2.1.1 Pojetí rizika a nejistoty 

Riziko úzce souvisí se společenským vývojem a současně má rozdílný význam pro 

různé činnosti, ale základem stále zůstává nejistota a neurčitost. Neexistuje jediná 

obecná definice rizika. Všechny definice však mají společné znaky: 

 časový rámec, v němž se o riziku uvažuje  

 pravděpodobnost výskytu událostí a míru závažnosti důsledků. Proto můžeme 

riziko vyjádřit rovnicí:  

Riziko= pravděpodobnost výskytu x závažnost důsledků [24] 

 

Riziko je neodlučitelná vlastnost většiny lidských činností. V oblasti ekonomické se 

týká především aktivit podnikatelských, kde zahrnuje vývoj a výzkum nového produktu, 

vstupy na nové trhy, fúze, akvizice, nákup, vývoj investičních komodit, restrukturalizaci 

společnosti, odhad poptávky a také činnosti, jejichž budoucí výsledky jsou nejisté a 

jejichž výsledek je odlišný od požadovaného cíle. Výsledek může být lepší, stejný či 

horší.  Je pochopitelné, že výsledek závisí na tom, jaká byla kvalita přípravy na tyto 

aktivity a jak kvalitně proběhla její realizace. Samotná kvalita přípravy má vliv na 

konečnou podobu úspěchu či neúspěchu projektů.  

 

Ani důsledná příprava a realizace činností však vzhledem k existenci rizika a nejistoty 

nezaručuje dosažení těch nejlepší výsledků, proto samotná existence rizika představuje 

hlavní faktor, který ovlivňuje kvalitu a výsledek projektu.  

   Obr. 1 Vlivy na výsledky projektu  

 

 

Zdroj: ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: Grada, 2009 str. 154 
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Je nutné, abychom atributy rizika a nejistoty zvažovali a integrovali do přípravy 

projektů a rozhodnutí o přijetí či zamítnutí. Pečlivá příprava projektu, hodnocení a 

výběr nutně musí obsahovat:  

 Identifikace faktorů rizika a nejistoty, které mají vliv na konečný výsledek 

projektu a umět posoudit jejich význam. 

 Stanovení a zhodnocení dopadů těchto faktorů na budoucí výsledky projektu.  

 Zvažení možných opatření na snížení rizika z pohledu nákladů. 

 

Podnikatelským rizikem může být, zda se dosažené výsledky podnikatele budou 

odchylovat od předpokládaných výsledků, přičemž tyto odchylky mohou být: 

 Žádoucí (vyšší míra zisku). 

 Nežádoucí  (nižší míra zisku). 

 

Pojetí rizika prošlo určitým vývojem. Na počátku bylo riziko chápano jako určité 

nebezpečí, které se zaměřuje pouze na negativní stránku rizika. Riziko chápame jako 

možnost vzniku ztráty a výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů 

společnosti. Riziko můžeme chápat i jako nebezpečí negativních odchylek od 

stanovených cílů organizace. 

Pro úplnost musíme odlišit samotné riziko a nejistotu. Riziko je vždy spojeno 

s aktivitou či projektem s nejistými výsledky, přičemž výsledky pozitvně či negativně 

ovlivňují stav projektu. Pozitivní stránka úspěchu projetu může posílit 

konkurenceschopnost společnosti a zlepšit její výsledky hospodaření. Na druhou stranu 

nejistota je spojena s neschopností odhadu budoucího vývoje některých faktorů 

ovlivňujících výsledky aktivit projektu. Patří sem zejména vývoj poptávky, ceny energií 

a materiálu, měnový kurz, vývoj technologických postupů a další faktory. 

2.1.2 Klasifikace rizika 

Klasifikaci rizik nelze jednoznačně speficikovat tak, jako samotnou definici rizika. 

Rozdíl mezi příčinou rizika v projektu a jejími důsledky tvoří element pro různé 

rozdělení rizika. V podnikatelském prostředí hovoříme zejména o rizicích, která jsou 

spojena s investičním rozhodováním. Samotná problémová oblast v investičním 

rozhodování společnosti je obvykle tvořena politickými riziky, která jsou zdrojem 

politické nespojekonosti.  
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Ve spojitosti s možnými ztrátami společnosti hovoříme o výrobních, technických, 

ekonomických, tržních a finančních rizicích. Tato rizika jsou spojena 

s individuálními činnostmi podniku.  

 

Mnoho rizik ve společnosti můžeme řadit mezi neovlivnitelná rizika, jež jsou spojena 

např. s hospodářskou, obchodní a fiskální politikou. Řadu dalších rizik označujeme jako 

ovlivntitelná rizika, která může manažer svou činností eliminovat či částečně odstranit.  

    

Rizika výrobní, technická a ekononomická 

Jedná se o rizika, která vyplývají z nabídky výrobků, které nemají určité technické 

parametry nebo jsou vyráběny zastaralými technologiemi. Součástí jsou i neúpěšné 

výsledky technického výzkumu a vývoje. Např. nepravidelná revize výrobního zařízení, 

únava materiálu nebo selhání obsluhy. [18] 

 

Finanční a nefinanční riziko 

Finanční riziko zahrnuje vztah mezi subjektem a očekávaným příjmem, který může být 

zhoršen nebo ztracen. Finanční rizika jsou ovlivněna třemi důležitými faktory. Jedná se 

o subjekty, které jsou vystaveny možnosti ztráty, díky výskytu nežádoucích událostí 

(povodně, požáry). Dalším faktorem ovlivňujícím finanční riziko jsou aktiva či příjmy 

společnosti, jejichž snižení hodnoty, zničení nebo změna vlasnictví jsou přičinou 

finanční ztráty. Finanční riziko je ovlivňeno i možnou hrozbou (nebezpečím), které 

může zavinit ztrátu. Druhá a třetí příčina finančního rizika je vztažena k hodnotným 

předmětům a k nebezpečím, která mohou zavinit jejich ztrátu. Subjekty, které nevlastní 

nic hodnotného nejsou vystaveny finančnímu riziku. 

 

Dynamické a statické finanční riziko 

Dynamická finanční rizika mají příčinu vzniku ve změnách v okolí podniku a 

v podniku samém, vycházejí ze dvou množin faktorů. Mezi první množinu faktorů 

řadíme faktory vnějšího prostředí jako např. konkurenci, odběratele, vládní politiku 

daného státu, ekonomiku a hlavně samotné spotřebitele. Tato rizika mají vliv na 

finanční ztráty společnosti. Mohou postihnout velké množství jednotlivců, a protože se 

neobjevují pravidelně, jejich předvídatelnost je těžší a mnohem komplikovanější.  
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Na druhou stranu statická rizika zahrnují takové ztráty, jejichž příčiny se nacházejí 

mimo změny v ekonomice. Zahrnují ztráty např. zničení majetku nebo změnu 

vlastnitctví v důsledku nepoctivého jednání či selháni lidského faktoru. Statická rizika 

nepředstavují pro společnost přínos.   

 

Spekulativní a čistá rizika 

Pro nás nejdůležitější rozdělení rizik je dělení na rizika čistá a spekulativní. 

Spekulativní riziko (business risk) charakterizuje situaci, kdy existuje možnost ztráty 

nebo zisku. Jako příklad můžeme uvést úspěch či neúspěch v podnikaní a jeho 

důsledky.  Obsahem může být jak pozitivní, tak negativní stránka.  

 Negativní stránkou je existence vzniku ztráty. To znamená nedosažení 

plánovaných hospodářských výsledků.  

 Pozitivní stránka se spojuje s nadějí na úspěch a dosažení stanoveného zisku.  

 

Čisté riziko (Pure risk) má pouze stránku negativní. Exitují zde pouze nebezpečí vzniku 

negativní situace. Znamená pouze možnost ztráty nebo žádné ztráty. Jako příklad 

uveďme zakoupený rodinný automobil. V tomto případě čelíme možnosti, že může dojít 

k jeho poškození.  

 

Dodavatelská a odběratelská rizika 

Jedná se o rizika, která mohou existovat jak na straně dodavatele, tak na straně 

odběratele nebo vznikají zásahem „vyšší moci“. Plynou z vazby na další podnikatelské 

subjekty a koncové spotřebitele. K problémům patří přenášení a promítání problému na 

dodavatele a odběratele. K rizikům patří také ztráta zboží při dopravě. [18] 

 

2.2 Proces řízení rizik 

Cílem řízení rizika je zvýšit pravděpodobnost úspěchu a minimalizovat nebezpečí 

takového neúspěchu, který by mohl finančně nestabilizovat podnik a mohl by vést až 

k  případnému úpadku společnosti. Práce s rizikem a nejistotou by měla prolínat celou 

přípravu projektu od jeho počátku do konečného rozhodnutí o přijetí projektu. Pro řízení 

rizika je v projektu důležité zjistit: 

 hlavní faktory (náklady, potávka, měnové kurzy), které jsou významné a nejvíce 

ovliňují riziko projektu 
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 jak velké je riziko projektu, zda je riziko přijatelné či nepřijatelné   

 jakým opatřením je možné snížit riziko projektu na ekonomicky přijatelnou 

úroveň 

Základem řízení projektu je systematický postup práce s rizikem a nejistotou směřující 

ke zvýšení kvality přípravy a hodonocení projektů. [5] 

 

Řízení rizik je nutné aplikovat do podnikových strategií, cílů podniku i do denní 

podnikatalské činnosti. Není možné na něj přihlížet odtrženě a bez vazby na další 

činnosti. Řízení rizik musíme integrovat jako soustavnou činnost, která nejenže riziko 

identifikuje a charakterizuje, ale i analyzuje, vyhodnocuje a kontroluje. Do přípravy 

podnikových cílů a strategií je potřeba rizikové řízení realizovat v následujících pěti 

krocích: 

1. Identifikace nebezpečí (analýza konkurence, odběratelů, legislatvní změny, 

substituty). 

2. Stanovení výše rizika (frekvence vzniku, závažnost činnů pro firmu). 

3. Vyhodnocení (dle matice obr.2) a realizace rozhodnutí. 

4. Zavední kontrolního systému nad rizikem, jehož smyslem je rozpoznat změny 

rizika (především zvýšení rizika). 

5. Sledování vývoje rizika, hodnocení změn a realizace opatření. 

 

Stanovení výše rizika je podstatná pro určení priorit pro rozhodnutí a určení pořadí 

rizika pro provedení opatření, pokud podnik stanovené cíle příjme. Vyhodnotí-li 

manažer ve 3. kroku riziko jako neakceptovatelné pro firmu z hlediska závažnosti 

důsledku nebo frekvence působení rizika, nástavá předefinování cílů a rozhodnutí a 

poces se opakuje.  

   Obr. 2: Matice vyhodnocení rizika 

 

Zdroj: SMEJKAL, Vladimír a Ivan SOUČEK. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích: se 

zaměřením na projekty v průmyslových podnicích., str. 148 
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Legenda: 

 E- riziko velmi vysoké, V- riziko velké, M- riziko malé, N- riziko nevýznamné 

[18] 

 

2.2.1 Přístupy k řízení rizik 

V principu existují dva základní pohledy k přístupu řízení rizik: 

 intuitivní 

 systémový 

Intuitivní přístup k řízení rizika je řízení podniku intuitivním způsobem. To znamená, 

že vedení-vlastníci mají informace, vzdělání, osobní zkušenost a intuitivně řídí chod 

společnosti.  

 

Systémový přístup znamená, že vedení-majitelé organizace mají informace, vzdělání, 

osobní či přenesené zkušenosti a snaží se systematickým způsobem řídit vše, co se 

v organizaci děje. K tomu používají různé druhy nástrojů a technik. Tyto přístupy 

procházejí vývojem, a tak lze rozpoznávat dva různé přístupy k řízení rizik. Izolovaný -

tradiční nebo naopak moderní - integrovaný způsob řízení rizik.  

Cílem každého manažera by mělo být zohlednění rizika do svých podnikatelských 

plánů. Usilovat o zmírnění ztrát a hrozeb a zvýšení zisků a příležitostí tím, že zohlední 

rizika do svých budoucích plánů a rozhodnutí. Úkolem je zjistit nejistoty a efektivně 

s nimi při plánování pracovat.  

 

Zodpovědnost za realizaci strategie podniku, tedy stanovení si situace kde chce podnik 

v budoucnu být, a jak toho dosáhnout, má vedení podniku. Cílem není úplná eliminace 

rizika. Cílem je riziko řídit realizací správné strategie, tedy realizací předem definované 

strategie řízení rizik. Kontrola rizika zahrnuje takové části, které společně pomáhají 

lidem dosáhnout cílů, které jsme si určili. Řízení rizik je důležité ve všech podnicích od 

malých až po středně velké organizace. Protože bez systematického řízení rizik není 

možné se bránit rizikům, která na podnik působí.  Na různých úrovních řízení se riziko 

projevuje odlišně a  tomu odpovídají i různá opatření.  

 Strategická úroveň řízení rizik – klíčová rizika která na organizací působí a jsou 

řízena vedením. 
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 Operativní úroveň řízení rizik – objevuje se v jednotlivých činnostech, řídí je 

nižší management a zaměstnanci.  

 

Řízení rizik je úkolem pro manažery a zaměstnance uvnitř organizace, nicméně mnoho 

firem má vedoucího oddělení řízení rizik. Řízení rizika zahrnuje různé metody 

napomáhající zmírnění rizika. Tyto metody jsou charakterizovány jako: kontrola, 

rozdělení a převedení, diverzifikace a nebo ochrana před rizikem. 

 

Kontroly rizika jsou řízeny pomoci interních kontrolních systémů, které zajišťují 

ochranu před ochylkami od praxe a očekávanými výsledky a zajištují rozpoznání 

takových odchylek. Rozdělení nebo převedení rizik je rozčlenění, převedení a rozdělení 

prostřednictvím smluvních úprav, takže celková zátěž rizika není zaměřena na jednu 

činnost či podnik. Diverzifikace nebo ochrana před rizikem je zmírněna nebo ovlivněna 

změnou charakteru pracovních postupů. [23] 

2.2.2 Nástroje analýzy rizik 

Analýza rizik projektu je oblast úplně závislá na hospodářském sektoru a podnikovém 

know-how. Existují základní obecné postupy. Jsou to:  

 nástroje pro identifikaci rizik a kvalitativní analýzu - jedná se o metody pro 

generování námětů, různé typy diskuzí apod. 

 nástroje pro kvantitativní analýzu – metody, jejichž pomocí jsou navrženy 

číselné chatakteristiky a ohodnocení potenciálních rizik tak, aby se staly 

dostatečně prokazatelným podkladem pro stanovení priorit a strategických 

postupů.  

 

Metody pro identifikaci a kvalitativní analýzu rizik 

Základem identifikace a kvalitativní analýzu rizik je vytovření námětů a jejich následné 

hodnocení. Mezi významné body, které jsou podrobeny zkoumání, patří: 

 hodnocení vlivu a předpokladů vzniku rizik a podmínky její existence 

 rozdělení rizik projektu vzhledem k jeho životnímu cyklu 

 identifikace zdrojů rizik a míst jejich vzniku vzhledem k projektu (interní, 

externí) 

 závažnost důsledků, které mohou být jednotlivými riziky způsobeny 

 předvídatelnost, stupeň kontrolovatelnosti a odvratitelnosti 
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Pro mapování rizika a jeho charekteristiku je nutné použít informace, které jsou 

čerpány:  

 z definice předmětu projektu a podrobného rozpisu prací 

 z harmonogramu a rozpočtu 

 ze studií a expertních posudků 

 z historických informací z podobných projektů apod. [21, str.282] 

 

Níže je uvedeno několik možností hodnocení metod generování námětů pro analýzu 

rizik. 

Tab. 1 Hodnocení metod generování námětů pro analýzu rizik 

Technika Výhody Nevýhody 

Poučení z historie  ověřené zkušenosti 

výsledkem 

 doplněné vlastním dialogem 

 časová náročnost výzkumu 

 zkušenost má pouze určitou 

platnost 

Brainstorming  týmovost 

 motivace účastníků 

 inspirace 

 časově náročná událost 

 musí být kvalitní vedení 

 prosazení vlivu silných 

individualit 

Individuální diskuse  snadná proveditelnost  zkreslení vlastním pohledem 

na problematiku 

 netýmovost 

SWOT analýzy  mezi páry nalezených 

položek jsou určité závislosti, 

které mohou být vhodné pro 

volbu stretegie 

 

Diagramy- rybí kost, síťové 

grafy 

 srozumitelnost a snadná 

použitelnost 

 vyžadování delší přípravy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.2.3 Hodnocení rizik a výběr rizikových variant 

Riziková kapacita a přijatelné riziko 

Výsledky analýzy rizika poskytnou podniku informaci, zda je dané riziko přijatelné či 

nepřijatelné pro daný subjekt. Jestli je přijatelnost rizika pro podnik akceptovatelná 

závisí zejména na velikosti rizika, kterou je subjekt ochoten akceptovat.   
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Riziková kapacita vyjadřuje nejvyšší finanční ztrátu, kterou je subjekt schopen přežít. 

Výše rizikové kapacity závisí na kapitálu podniku, schopnosti získat další finanční 

zdroje  a struktuře firmy. Riziková kapacita podniku je tím větší, čím větší je:  

 celkový kapitál 

 podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu, který má vliv na finanční stabilitu 

 umění získat dodatečné finanční zdroje k financování 

 

Přijatelné riziko představuje výši ztráty, kterou je subjekt ochoten příjmout v souladu 

se svou rizikovou kapacitou. Velikost přijatelného rizika zavisí především na: 

 požadavcích a postojích stakehodlerů 

 názorech a postojích managementu k riziku tzn. zdali je management ochoten a 

v jaké výši přijme dané riziko 

 

Rozhodovatel může mít k riziku různé postoje a to: averzi, sklon nebo neutrální 

postoj. Jeho postoj závisí na větším počtu faktorů, z nichž k nejvýznamnějším patří 

osobnostní charakteristiky, založení, dřívější zkušenosti (úspěch či neúspěch 

v předchozích rizikových rozhodnutích) a systém řízení podniku (motivace, zaměření se 

na krátkododobé či dloudodobé hospodářské výsledky).  

 

Výběr rizikových variant 

Proces hodnocení a výběr rizikových variant usnadňují pravidla rozhodování rizika. 

Zejména se jedná o:  

 pravidlo střední hodnoty a rozptylu (základem je srovnání střední hodnoty a 

rozptylu dvojic rizikových variant) 

 pravidlo stochastické dominance (platí pro subjekty s averzí k riziku) 

 pravidlo očekávaného užitku (umožňuje stanovit pořadí výhodnosti rizikových 

variant vzhledem ke zvolenému kritériu) 

 

V případě, že riziko určitého projektu bude přijatelné měl by subjekt daný projekt 

realizovat. Pokud však je riziko vyhodnoceno jako nepřijatelné, je možné se riziku buď 

vyhnout, nebo uplatnit opatření vedoucí k eliminaci příčin vzniku rizika, snižování 

negativních dopadů rizika a transferu rizika tj. přesun rizika na jiné subjekty 
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(pojišťovny, dodavatele, odběratele atd.) Je nutné při zvoleném opatření posuzovat 

nejenom snížení rizika, ale i náklady spojené s realizací tohoto opatření. [6] 

 

Riziko jako hrozba a příležitost 

Definice rizika nám sděluje negativní i pozitivní účinek na dosažení cílů projektů, 

neboli hrozbu a příležitost. Omezení rizika pouze na hrozby lze považovat za 

degradaci procesu managementu rizik, která vede ke ztrátě možných příležitostí. Možné 

pojetí rizika představuje v obrázku levá polovina, kde : 

 oblast A chápeme jako riziko v negativním smyslu, kde příležitost a riziko jsou 

pojmy s opačným významem 

 oblast B znamená riziko v širokém smyslu definice a zahrnují jak hrozbu, tak 

příležitost 

 oblast C je neutrální, kde vystupuje nejistota, která muže ovlivnit výsledek 

projektu negativně i pozitivně [8]  

 

Růst a riziko 

Podnik může během své existence utrpět finanční a nefinanční ztráty majetku, které 

mají vliv na konečnou strategii podniku. K minimalizaci ztrát slouží management rizik. 

Znamená proces uchování firemní tržní síly a aktiv při minimalizaci finančních šoků 

z náhodných ztrát. Existuje komplexní závislost mezi růstem a rizikem. Můžeme říct, 

že je-li podnik větší je jeho riziko menší, jelikož velikost je odrazem úspěchu a podnik 

disponuje větším množstvím zdrojů. Větší podnik má větší množství volných zdrojů, 

které nejsou vázány na určitý provozní účel a může tyto zdroje zaměřit na vytovření 

ochranných zón před krátkodobými šoky. Růst v sobě nese určitou část rizika a tvorbu 

nových produktů pro neznámé trhy. Míra rizika zavisí na způsobu, jak je podnik 

schopen zakomponovat schopnosti vedení, znalosti produktů, trhů a konkurenčních 

tržních situací. Strategie zaměřená na růst musí specifikovat tento cíl v číselném 

vyjádření tržeb, prodejů, výnosů a zisku a určit způsob, jak budou tyto nové prostředky 

převedeny ve firemní aktiva. Strategie růstu musí být vypracovaná tak, aby obsažená 

rizika byla odsouhlasena všemi zainteresovanými stranami. Růst podniku nemůže 

působit chaoticky. Dosažení růstu je výsledkem rozhodovacího procesu a variantního 

vyhodnocení, které v případě, že nevyloučí, tak alespoň sníží míru rizika na přijatelnou 

úroveň. [20] 
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2.3 Metody snižování rizika 

Existenci rizika musíme mít na paměti jak v podnikání, tak při řízení složitějších 

subjektů s nesnadno předpověditelným chováním. Některé z rizik jsme schopni zadržet 

či přesunout, v určitých situacích je zase nejvhodnější riziko úplně redukovat popř. se 

mu vyhnout. Výběr určité metody je pro specifickou situaci třeba vždy pečlivě zvážit. 

Zároveň bychom měli uvažovat, zda je, vhodné se proti případnému riziku pojistit. 

Vhodnost uplatnění každého z níže uvedených nástrojů řízení rizik určuje 

charaketristika rizika. Přičemž v dané situaci by měl být uplatněn takový nástroj řízení 

rizika, který je pro konkrétní situaci nejvýhodnější a nejméně nákladným způsobem 

k dosažení cíle v podobě maximálního snížení nebo úplné eliminace rizika. V tabulce 2 

jsou uvedeny vztahy jednotlivých nástrojů a konkrétních rizik. Je členěna na čtyři 

skupiny dle kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti jednotlivého rizika. Tvrdostí rizika 

zde rozumíme dopad ztráty v případě výskytu nepříznivé situace.  I přesto, že v reálné 

situaci není rozdělení jednoznačné, uvedené rozdělení lze použít především ve fázi 

analýzy určitého rizika a rizikové politiky společnosti.  

 

Tab. 2: Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě 

 

Zdroj: RAIS, Karel. Risk management: studijní text pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. 

Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, str. 86  

 

2.3.1 Ofenzivní řízení firmy 

Podnikatelské riziko může zásadním způsobem ovlivnit management firmy. Manažeři 

musí být schopni rozpoznat případné riziko, vědět jakými metodami a nástroji je možné 

riziko snížit tzn. včas mu čelit, popř. jej úplně eliminovat tak, aby nebyl ohrožen 

podnikatelský záměr firmy. 

 

Ofenzivní řízení lze charakterizovat: 

 

 marketingovou orientací řízení (mít blízko k zákazníkovi, zákazník je vždy na 

první místě) 
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 akceschopností firmy (zapojit zaměstnance do vnitřní aktivity firmy) 

 jednoduchou organizační strukturou (orientace na místa se samostatnou 

tvořivou aktivitou, málo početná administrativa) 

 lidmi, kteří jsou nejdůležitějším aktivem firmy (tlak na neustálé vzdělávání 

zaměstnanců, na rozšíření jejich kvalifikace, neformální komunikace se 

zaměstnanci) 

 odbornou čistotou (nepouštět se bez plánování do neznámých oblastí) 

2.3.2 Retence rizik 

Pravděpodobně nejběžnější metodou řízení rizik je retence rizik, která spočívá v tom, že 

podnikatel čelí téměř neomezenému počtu rizik, proti kterým se ve většině případů 

nějak nezasahuje. V mnohých případech se jedná o nejlepší legitimní metodu řízení 

rizik. Firma musí být schopna správně se rozhodnout, která rizika mají být zadržena, 

která redukována a kterým je nejlépe se úplně vyhnout. Kritériem při rozhodování může 

být schopnost nést ztrátu nebo také velikost rezerv společnosti. Rizika jež, která mají 

být zadržena jsou většinou rizika způsobující malé ztráty. Avšak je potřeba mít na 

vědomí, že může dojít k nebezpečí stereotypu. Není proto vhodné, aby jedinou strategií 

firmy byla retence rizik, neboť uplatňování pouze této strategie by mohlo vést 

k ohrožení existence celého subjektu. Ve firmě se setkáváme s vědomou či nevědomou 

retencí rizika. Vědomá retence nastává tehdy, jestliže je hrozící riziko rozpoznáno, ale 

zároveň nedojde k uplatnění žádného nástroje proti tomuto riziku např. formou přesunu 

rizika či redukcí. Pokud není ve firmě riziko rozpoznáno je zadrženo. V případě 

nevědomé retence tedy podnikatel zadržuje důsledky možné ztráty, bez vědomí, že tak 

činí. Dále může být retence rizika dobrovolná nebo nedobrovolná. Dobrovolná retence 

rizika nastává v případě rozpoznání existence rizika a tichým souhlasem s převzetím 

v něm obsažené ztráty. Dobrovolná retence rizika je většinou přijata proto, že neexistují 

žádné atraktivnější varianty. Nedobrovolná retence rizik je charakterizována 

nedobrovolným zadržením rizik, dále se uplatňuje v případě, že se riziku nelze vyhnout 

nebo nemůže být přeneseno či redukováno. 

2.3.3 Redukce rizika 

Snižování rizika lze dělit do dvou skupin, podle toho, zda se před vlastní podnikatelskou 

aktivitou soustředíme na redukci rizika nebo až na důsledky této konkrétní aktivity. 

 



24 
 

 Metody odstraňující příčiny vzniku rizika. 

Do této skupiny patří metody, jejímž cílem je preventivně působit tak, aby byly 

eliminovány popř. alespoň redukovány rizikové situace (přesun rizika, vertikální 

integrace)  

 Metody snižující nepříznivé důsledky rizika. 

Zařazení metod orientovaných na redukci nepříznivých důsledků výskytu nepříznivých 

situací, kterým se v podnikání nelze vyhnout (diverzifikace a pojištění) 

 

Relativně samostatnou skupinou metod jsou metody operační analýzy, které umožňují 

redukovat podnikatelské riziko na únosnou míru a které více či méně spadají do obou 

víše uvedených skupin. Základní předností metod operační analýzy, v některých 

případech i  výrazným omezením, je logické a jednoznačné vyjádření ekonomických 

vztahů v konkrétním prostředím. Rozvoj těchto metod je těsně spjat s rozvojem 

výpočetní techniky, užívají se především při řešení složitých rozhodovacích problémů. 

2.3.4 Přesun rizika  

Přesun rizika patří mezi metody charakteristické defenzivním přístupem k riziku, 

narozdíl od ofenzivního způsobu řízení, kdy se snažíme odstraňovat příčiny rizika (př. 

odstranění konkurence z trhu). Mezi nejčastější způsoby přesunu rizika patří: 

 Uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin a komponent za 

předem stanovené ceny. 

 Uzavírání kupních smluv podmiňujících odběr minimálního množství produktů. 

 Uzavírání komisionářských smluv zajišťujících prodej výrobků v cizí obchodní 

síti. 

 Uzavírání obchodních smluv zajišťujících odběrateli dodávku výrobních 

komponent určené kvality v předem určený čas. 

 Termínové obchody. 

 Leasing. 

 Přesun problému technické inovace výrobku na spolupracující firmu.  

 Odkup pohledávek – faktoring, forfaiting 

 Akreditiv, inkaso, bankovní záruka. 

 Frančíza – výhodná nejen pro velký subjekt (snižuje náklady př. rozšíření 

obchodní sítě), ale i pro malou společnost (využívá know-how velké firmy, její 
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marketingové zkušenosti, prodejní systém, image zadavatele frančízy, kvalitu 

výrobku či služby, značku atd.). 

 

Společnou charakteristikou výše uvedených metod je „diktát“ (respektování) podmínek 

přesunu rizika ze strany ekonomicky silnějšího obchodního partnera. 

 

Diverzifikace 

Jde o nejčastější metodu, používanou ve firmách k snížení nepříznivých důsledků rizika. 

Základním cílem této metody je rozložení rizika na co největší základnu. Tato metoda 

se tradičně uplatňuje v investování. Pravidlo, které se zde využívá : „1/3 majetku vlož 

do nemovitostí, 1/3 majetku do zlata a uměleckých předmětů, 1/3 podrž v hotovosti.“ 

 

Rozšíření výrobního programu je nejčastějším způsobem diverzifikace. Cílem je 

rozšířit výrobu o další nové druhy výrobků, které by kompenzovaly pokles poptávky po 

jednom určitém produktu zvýšením poptávky po jiné skupině nově zavedených 

produktů. 

 

Volba právní formy podnikání je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí osoby, která se 

rozhodne podnikat. Investiční zásada tří třetin, kterou jsem uvedl výše, by měla 

zahrnovat i úvahu podnikající osoby, zda forma, kterou podniká, jej dostatečně chrání 

před riziky vyplývajícími z předlužení. 

 

Diverzifikaci rozdělujeme na horizontální a vertikální. Při uplatnění horizontální 

diverzifikace rozšiřujeme stávající výrobu o nové produkty různé povahy, které mohou 

náš původní program doplňovat nebo vycházejí z výrobních znalostí dané firmy. Při 

vertikální diverzifikaci, kdy vyrábíme vlastní produkt, je možné nákup jednotlivých 

komponentů zaměnit za vlastní výrobu těchto částí nebo např. můžeme naše výrobky 

prodávat sami. Tato diverzifikace snižuje možné riziko závislosti firmy na jejích 

dodavatelích, zkracuje hodnotový řetězec a snižuje také riziko kontaktu s nesolventním 

odběratelem. 

 

Je důležité si uvědomovat, že diverzifikace je vždy zdroj nových rizik, přináší nové 

náklady a ne za každé situace přináší naší firmě úspěch. Obecně platí, že 

pravděpodobnost úspěšné aplikace této metody do praxe je větší u kapitálově silnější 
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firmy. Před zahájením diverzifikace se musí firma rozhodnout, zda si může dovolit 

riziko neúspěchu. Před aplikací této metody je potřeba pečlivého uvážení a plánování, 

bez předchozího zvážení a rychlého použití hrozí především u malých a středně velkých 

firem bankrot. V řízení malých a středně velkých firem uplatňujeme především 

vertikální integraci a příbuznou diverzifikaci. Přičemž příbuzná diverzifikace zavádí 

výrobky, které jsou propojené s know-how firmy, s jejími technologickými 

zkušenostmi, s finančními a marketingovými možnostmi. Tento druh diverzifikace má 

řadu výhod (know-how, znalost oboru, znalost prostředí, databáze zákazníků) i nevýhod 

(úzká diverzifikace, velice příbuzné obory). Další možností je i diverzifikace do 

nepříbuzných oborů, kdy se mění stávající výrobní i obchodní strategie firmy.  

 

Před rozhodnutím k diverzifikaci je důležité provést níže uvedené kroky a zároveň by 

firma měla kladně odpovědět na výsledky analýz, provedených v rámci těchto tří kroků: 

 Provést strategickou analýzu oboru, jejímž cílem je zjištění, zda nový obor 

působení firmy bude dostatečně atraktivní, jaká je konkurence atd. 

 Provést nákladovou analýzu a uplatnit pravidlo : Náklady vstupu do nového 

podnikání nesmí spotřebovat všechny budoucí zisky. 

 Testovat výhodnost diverzifikace. Diverzifikace by měla firmě přinést 

určitou konkurenční výhodu. 

2.3.5 Pružnost firmy 

Metoda pružnosti firmy se uplatňuje především v úspěšných malých a středních 

firmách. Pružnost firmy umožňuje zmírňovat důsledky výskytu určitých rizik (např. 

spojených s poptávkou po výrobcích). Prvky pružnosti firmy se neomezují jen na 

pružnost výroby, ale nalezneme je i v organizační struktuře firmy, v systému jejího 

řízení (např. v systému projektování, v záměnosti dodavatelů a odběratelů), v tvorbě 

podnikatelských strategií firmy atd. pružnost firmy můžeme ohodnotit i pomocí doby, 

během které je firma schopna reagovat na změny trhu. 

2.3.6 Sdílení rizika 

Riziko rozdělujeme mezi několik účastníků podnikatelské činnosti. Stupeň formy 

spolupráce mezi obchodními partnery může být zcela odlišný, od vytvoření volného 

sdružení několika firem až po vytvoření společného podniku s domácími nebo 

zahraničními partnery. Mezi důvody vedoucí k vytvoření společného seskupení patří 

obvykle vysoké náklady na realizaci stanoveného podnikatelského plánu, spojené 
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s nutností získat co největší část trhu, s nutností proniknout na nové trhy a současně 

hrozbou vysoké ztráty při neúspěchu. 

 

Výhodou při vytvoření společného podniku je to, že podíl každého  účastníka je takový, 

aby případný neúspěch neohrozil jeho finanční stabilitu. Také můžeme využít předností 

jednotlivých účastníků, jako např. jejich předchozích marketingových zkušeností.  

Výhodou je i větší šance na zisk bankovního úvěru. Samozřejmě za snížení 

podnikatelského rizika společná firma zaplatí snížením případného zisku, který je 

rozdělen mezi jednotlivce dle kapitálové účasti. Vytvoření společného podniku může 

vést i k dodatečným rizikům, které mohou vznikat v důsledku odlišného přístupu 

k řešení konkrétních problémů, odlišnými podnikatelsými strategiemi nebo např. 

odlišným stylem řízení jednotlivých partnerů. [18] 

2.3.7 Pojištění 

Pojištění řadíme mezi historicky nejstarší a speciální formy přenosu rizika. Princip 

pojištění je dle hlediska teorie rizik směna rizika velké ztráty (škody) za jistotu malé 

ztráty (pojistného). V případě budoucí nepříznivé situace se přenesou negativní 

důsledky rizika na pojišťovnu, ta kryje škody zcela nebo jen částečně. V obchodní 

oblasti se uplatňuje především pojištění majetkové, tedy pojištění proti nepříznivé 

situaci. Toto pojištění spočívá v tom, že subjekt, který se pojišťuje, platí pojišťovně 

určité poplatky tedy pojistné. 

 

Pojištění je jistou alternativou, jak si vytvořit dostatek vlastních rezerv pro případ 

negativní budoucí události, má své výhody i nevýhody. 

 

 Výhodou je snížení objemu vázaného kapitálu, který lze výhodněji investovat. 

 Za mírnou nevýhodu považujeme jistotu v podobě nutné úhrady pojištění (tento 

výdaj lze eliminovat výnosem). 

 Nevýhodou je stanovení pojistných podmínek tak ,aby pro případ vysokých dopadů 

bylo možné výši pojistného plnění omezit např. spoluúčastí, nebo ji úplně vyloučit 

např. události vyjmuté z pojištění. 

2.3.8 Vyhýbání se rizikům 

Jednou z možností řešení rizik je metoda vyhýbání se rizik. Jedná se spíše o negativní 

metodu. S podnikatelskými aktivitami je vždy spojeno jisté riziko, proto tento přístup 
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obecně nelze firmám doporučit. Dlouhodobé vyhýbání se rizikům navíc nezabezpečí 

firmě růst. Zároveň jde často o metodu, která je pro řešení celé řady rizik zcela 

nevyhovující. Využití metody vyhnutí se riziku však použijeme např. v případě 

nepropracovaného podnikatelského záměru, kdy je riziko neúspěchu velké.  

2.3.9 Vytváření rezerv  

Rezervy jsou jednou ze základních metod, jež snižují riziko podnikání. Nejčastějším 

typem rezerv ve firmě jsou rezervy finanční a materiálové. Finanční rezervy umožňují 

firmě přečkat období okamžitého nedostatku hotových finančních prostředků, zatímco 

materiálové rezervy slouží k eliminaci výkyvů v dodávkách surovin a vstupních 

komponent (pojistné zásoby). Ve firmě se setkáváme i s účetními rezervami 

stanovenými legislativou, které jsou určeny pro financování nákladů v budoucnu, např. 

na opravu hmotného majetku atd. Některé firmy např. akciové společnosti musí dle 

zákona ze svého zisku tvořit rezervní fondy.  

 

Pro stanovení výše uvedených potřebných rezerv firmy se uplatňují auditorské metody. 

Dále je potřebné stanovit si pravděpodobnou výši nákladů potřebných na případné krytí 

ztrát a zvolit si vhodný způsob rezerv, který je pro firmu optimálním řešením. 

2.3.10 Získávání dodatečných informací 

Jde o jednu z nejdůležitějších metod snižování rizika v obchodním kontaktu firem. 

V praxi se běžně setkáváme se situací, kdy o svém obchodním partnerovi  nebo 

jednající protistraně nic nevíme. Avšak nedostatek informací o svém obchodním 

partnerovi často při podnikání vede k nepříznivému výběru a k morálnímu hazardu. 

Rozdílná vybavenost informacemi účastníků vyjednávání je jednou z příčin neúspěchu 

v podnikání či selhání na daném trhu. [18] 

 

2.4 Analýza prostředí firmy 

Analýzu prostředí firmy můžeme rozčlenit do dvou složek, na vnitřní a vnější 

prostředí firmy. Vnitřní prostředí zahrnuje prvky ve firmě, které ovlivňují kvalitu její 

činnosti. Mezi analýzu vnitřního prostředí firmy patří například: finanční, lidská, 

nemateriální analýza (logo, značka). Výsledkem této analýzy je určení silných a slabých 

stránek podniku. Marketingové prostředí firmy dělíme na makroprostředí a 

mikroprostředí. 
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   Obr. 4: Prostředí firmy 

 
Zdroj: KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Příbram: Grada Publishing, 2004. 864 s. 

 

Philip Kotler v knize Chaotika uvádí čtyři klíčové změny v marketingovém prostředí:  

 „Zákazníci jsou informováni lépe než kdykoliv předtím. Mají velkou sílu. Téměř 

cokoli o jakémkoli výrobku, službě nebo firmě si mohou najít na internetu nebo 

díky kontaktům zprostředkovanými sociálními sítěmi.“ 

 

 „Zákazníci jsou čím dál ochotnější kupovat dobře známé privátní značky 

obchodů a důvěřovat jim, jsou-li levnější než propagované národní značky.“ 

  

 „Konkurenti dokáží kopírovat nové výrobky a služby stále snadněji a rychleji, 

čímž snižují návratnost investic inovátorů. Konkurenční výhody tak mají 

mnohem kratší trvání. 

 

 „Internet a sociální sítě daly vzniknout radikálně novým médiím a informačním 

zdrojům, stejně jako prostředkům přímého prodeje zákazníkům“ [10, str. 150] 

2.4.1 Mikroprostředí  

Vnitřním prostředím rozumíme všechny kontrolovatelné části uvnitř podniku, jež 

ovlivňují kvalitu jeho činností. Vnitřní silnou stránkou mohou být technologie, 

odbornost pracovníků, patenty a kvalita výrobků. Důležitou silnou, ale i slabou stránkou 

podniku mohou být: starý strojový park, špatné vztahy s dodavateli, pověst a negativní 

finanční stabilita. Je nutno dodat, že tyto stránky jsou vytvářeny zaměstnanci, tedy 

lidským kapitálem. [19] 
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Mikroprostředí firmy je složeno z faktorů, které bezprostředně ovlivňují činnosti 

firmy, tím mohou ovlivnit spokojenost zákaznických potřeb a přání. Mikroprostředí je 

tvořeno: firemním prostředím, distribučními mezičlánky, zákazníky, konkurencí, 

dodavateli, odběrateli a širokou veřejností (pojišťovny, finanční instituce). Cílem této 

analýzy je, výrazně ovlivnit tyto činnosti, protože narozdíl od faktorů makroprostředí 

jsou ovlivnitelné.    

 

Firemní prostředí  

Připravujeme-li marketingový plán, samozřejmostí tohoto plánu je vnitrofiremní 

prostředí. Je složeno z vrcholového managementu, finančního oddělení, vývoje a 

výzkumu, nákupního oddělení atd. Vrcholový management stanovuje cíle, politiku a 

strategii firmy shodující se s jejími plány. Marketingový plán musí být v souladu 

s těmito plány. Jednotlivá oddělení jsou v neustálé spolupráci s marketingovým 

oddělením. Mezi marketingová oddělení patří například výzkum a vývoj, který navrhuje 

bezpečné výrobky a služby, nákupní oddělení zajišťuje plynulý chod surovin a 

subdodávek do firmy atd. 

 

Dodavatelsko - odběratelské vztahy 

Zajišťují uspokojení potřeb a přání zákazníka, protože firma je schopna vyrábět 

své výrobky a služby. Velkým problémem marketérů je, že problém s dodavateli může 

ohrozit samotný marketing. Výpadky a zpoždění dodávek mohou snížit objem prodeje. 

V důsledku toho, se v dlouhodobém horizontu mohou vyskytnout nespokojení 

zákazníci. Musíme zde také sledovat trendy cenového vývoje, které mohou způsobit 

zvýšení cen vlastních výrobků. 

 

Poskytovatelé služeb 

Jedná se o instituce, které pomáhají firmě realizovat obchodní činnost. Například 

jde o obchodní mezičlánky, marketinkové agentury, pojišťovny, banky atd. Obchodní 

mezičlánky jsou firmy, které nám pomáhají hledat zákazníky nebo jim prodávají zboží a 

služby. Jedná se jak o velkoobchodní, tak i o maloobchodní společnosti. Výběr těchto 

mezičlánků není jednoduchý, protože se na trhu stále více objevují velké a neustále 

rostoucí obchodní řetězce namísto malých nezávislých prodejců. 
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Konkurence 

Jak jsem již uvedl, základní marketingové pravidlo je: chce-li být firma lepší než 

konkurence na trhu, musí uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe než konkurence. 

Tímto lze dosáhnout odlišností svých výrobků či služeb od konkurence. Samozřejmě 

správná strategie závisí od velikosti firmy a pozice v daném odvětví v porovnání 

s konkurencí. Některé marketingové strategie mohou využívat pouze velké firmy a 

naopak. A to např. z příliš vysokých cen na marketing pro malé firmy. 

 

Vztahy s veřejností 

Součástí marketingového prostředí jsou vztahy s veřejností. Jedná se o instituce, 

které ovlivňují svou činností aktivity firmy. Máme sedm skupin: 

 Finanční instituce - banky, akcionáři firmy, pojišťovny atd.  

 Média - noviny, časopisy, televize, rozhlas atd. 

 Vládní instituce - díky své existenci ovlivňují právní prostředí, kde 

firma působí. Jedná se o bezpečnost výrobků, bezpečnost práce, 

pravdivost reklamy na trhu.  

 Občanské iniciativy - jsou to spotřebitelské organizace, ekologická 

hnutí. 

 Místní samospráva a občané - žijí v těsné blízkosti firmy. 

 Široká veřejnost - ovlivňuje prodej služeb a výrobků, proto je 

považujeme za důležité. 

 Zaměstnanci firmy - jedná se o pracovníky, brigádníky, vedení. 

Z pohledu marketingu se jedná o interní veřejnost. 

 

2.4.2 Makroprostředí 

Plánování v podniku neprobíhá ledabyle. Manažeři musejí dobře rozumět tomu, co se 

děje ve vnějším okolí a znát možný vliv na firemní prostředí. Makroprostředí se skládá 

z několika prvků, které mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na jednotlivé procesy. 

Aby byl podnik úspěšný, měl by si držet krok s tím, co se děje v jeho vnějším prostředí 

a správně reagovat, aby si udržel svoji konkurenceschopnost. [19]    
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Obr. 5: Faktory ovlivňující vnější prostředí podniku 

 

Zdroj: KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Příbram: Grada Publishing, 2004, s. 176 

 

Jedná se o faktory, které firma velice složitě ovlivňuje, nebo jsou složitě 

kontrolovatelné. Mohou nabídnout nové příležitosti, na druhou stranu jej mohou 

ohrozit.  

Makroprostředí zahrnuje faktory demografické, ekonomické, přírodní, technologické, 

politické i faktory kulturního prostředí. Pro analýzu makroprostředí používáme analýzu 

SLEPT.  

2.4.3 SLEPT analýza 

SLEPT analýza se používá především na určení současné situace, ale také na 

odhadnutí budoucího vývoje vnějšího prostředí společnosti. Zejména jaké změny 

v okolí můžeme v budoucnosti předpokládat. Zaměřuje se na zkoumání společenských, 

právních, politických, ekonomických a technologických faktorů ve firmě. Představuje 

komplexní pohled na prostředí státu, regionu, které se neustále mění.   

 

Demografické prostředí 

Mezi demografické prostředí patří skupiny lidí, populace, hustota obyvatel, 

osídlení, podíl městského a venkovského obyvatelstva a další charakteristiky. 

Demografické prostředí je velmi důležité pro marketingovou strategii firmy, protože 

spotřebitelé vytvářejí dílčí trh. Marketéři musejí brát ohledy na demografické trendy, 

vývoj jak na domácích, tak i na zahraničních trzích. Firma musí sledovat geografické 

pohyby obyvatelstva, vzdělanost a změny ve věkové struktuře a ve složení domácností. 
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Ekonomické prostředí   

Chceme-li být úspěšní výrobci, musíme hledat trhy, kde je zájem nakupovat a 

zároveň je na daném trhu dostatečně velká kupní síla obyvatelstva tzn., lidé mají 

potřebné peníze na nákup statků. Objem a rozdělení příjmů se v různých zemích může 

značně lišit. Jsou země, které spotřebovávají převážně výrobky, které si samy vytvořily 

a nabízejí minimum odbytových příležitostí. Na druhé straně máme vyspělé státy, které 

jsou bohaté a vytvářejí trhy s různými druhy zboží.  

 

Přírodní prostředí 

Zahrnuje zejména surovinové zdroje, které jsou danými vstupy výrobního 

procesu. Mají vliv na marketingové aktivity firmy. Z pohledu marketingu se vývoj 

přírodního prostředí ubírá několika směry. Prvním směrem jsou zdánlivě 

nevyčerpatelné zdroje, jako je voda či vzduch. Přitom dnes má mnoho měst určité 

problémy se znečištěným ovzduším. Druhým směrem je čím dál větší znečištění, které 

vytváří průmyslové odvětví nebo jaderný odpad. Posledním směrem je růst vlivu státu 

do této problematiky. Některé státy kladou velký důraz na přírodní prostředí a jiné se 

příliš o tyto problémy nezajímají. Zejména se jedná o chudší státy, kde není politická 

vůle (a ani prostředky) něco měnit. Všichni doufají, že se firmy budou snažit o zvýšení 

ochrany životní prostředí.  

 

Technologické prostředí    

Technologie je nejdůležitější faktor, který má vliv na náš život. Věda a technika 

nám pomohla ulehčit život. Do technologického prostředí řadíme různé druhy léků, 

počítače, internet, ale i zbraně hromadného ničení. Postoj člověka k technice, závisí 

zejména na tom, zda má blíže k dobru či zlu. Toto prostředí se mění neustále, proto 

umožňuje vznik nových trhů a příležitostí.  

 

Politické prostředí 

Politické prostředí má zásadní vliv na marketingová rozhodnutí. Politickým 

prostředím rozumíme orgány státní správy, legislativu, nátlakové skupiny, které svými 

aktivitami ovlivňují činnosti firem či společnost.  
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Kulturní prostředí      

Kulturní prostředí je tvořeno společenskými hodnotami, jejich vnímáním, 

chováním společnosti a preferencemi. Lidé vyrůstají v různých společenstvích, jež 

utvářejí jejich názory, postoje a hodnoty, které pak určují vztahy k okolí. Kulturní 

faktory, proto mohou mít zásadní vliv na marketingovou strategii. [9] 

2.4.4 SWOT analýza 

Souhrnné hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí označujeme jako SWOT analýzu. 

Jedná se o hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb firmy. 

 

Analýza silných (Strenghts) a slabých (Weaknesess) stránek, příležitostí (Opportunities) 

a hrozeb (Threats) se skládá z počátečních písmen anglických slov. První dvě písmena 

SW nám sdělují, které jsou hlavní přednosti a slabiny uvnitř firmy. Poslední dvě 

písmena OT jsou příležitosti a hrozby firmy, kterým čelí z vnějšího okolí. 

 

Při této analýze bychom měli vždy začít příležitostmi (O), které se firmě 

nabízejí. Minimálně musíme nalézt pět významných příležitostí, s jejichž pomocí máme 

velkou pravděpodobnost úspěchu a dosažení vytyčených cílů. 

 

Velmi podobně budeme postupovat při analýze hrozeb, kterým firma čelí. Jestli 

nenacházíme žádnou z hrozeb, čekají firmu vážné potíže. Nejvíce nebezpečná hrozba 

pro firmu je ta, kterou neočekávala či nečekala. Hrozby jsou nepříznivé situace v okolí 

firmy a znamenají překážky pro její činnost. 

 

Důvody pro SWOT analýzu a vytvoření určitého seznamu jsou ty, že firma musí 

znát, kterým podnikovým přednostem a slabinám musí být věnována pozornost, chce-li 

být úspěšná. Firma se musí rozhodnout, které přednosti má rozvíjet, a které slabiny je 

nutné odstranit. Přednosti a slabiny firmy určují schopnosti dělat strategické posuny.  

 

Máme tři fáze postupu analýzy:  

 sběr informací 

 sestavení možných způsobů řešení problémů a jejich možnosti řešení 

 shrnutí současné situace a navrhnutí změn 
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Silné stránky firmy přispívají k úspěšné firemní činnosti, naproti tomu slabé 

stránky znamenají nedostatky a jsou určitým brzdným systémem firmy. 

Výsledkem této analýzy by mělo být omezení slabých stránek, zvýšit silné 

stránky, využít příležitostí v okolí a předvídat hrozby. Výsledky analýzy nám slouží 

k získání konkurenční výhody a stanovení konkurenční pozice firmy, které slouží firmě 

pro stanovení strategií a cílů. [23] 

2.4.5 Porterův pětifaktorový model 

Maximální možný zisk v daném segmentu je závislý na počtu existujících konkurentů 

v odvětví. Model, který sleduje tyto možné konkurenty, se nazývá Porterův 

pětifaktorový model. Zvolený model nám sděluje, že strategická pozice podniku, která 

působí v daném odvětví je určována působením pěti základních sil: 

 hrozbou konkurence 

 hrozbou nových podniků 

 hrozbou substitučních výrobků 

 hrozbou rostoucí kompetence dodavatelů  

 hrozbou rostoucí kompetence zákazníků 

 

Mezi těmito silami existují určité vazby a jejich vzájemné změny mohou ovlivnit další 

síly v modelu.  

  Obr. 6: Porterův pětifaktorový model 

 

Zdroj: KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006. s 30 
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Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

Přitažlivost trhu je menší, pokud se na něm vyskytuje velký počet silných a 

agresivních konkurentů nebo dochází k poklesu a zastavení tempa růstu prodejů v tomto 

segmentu. Podnik nemůže plně využít svoje výrobní kapacity, nepřímé náklady jsou 

vysoké. Jestli jsou bariéry vstupu příliš vysoké, vede to k cenovým válkám na trhu.  

 

Hrozba nově vstupujících podniků 

Jsou-li bariéry vstupu a výstupu nízké, je zisk podniku nízký a naopak, jsou-li 

bariéry vstupu a výstupu vysoké, podnik dosahuje zpravidla vysoké rentability. Jsou-li 

bariéry vstupu do odvětví nízké a výstupní bariéry vysoké, dochází k nevyužitým 

výrobním kapacitám a ke stagnaci příjmů podniku.  

 

Hrozba substitučních výrobků     

Konkurenční výrobky, které nahrazují naše výrobky, způsobují snižování našich 

cen na trhu, což vede k poklesu zisku. Podnik musí pečlivě sledovat konkurenční ceny 

produktů či služeb a včas na tyto ceny reagovat.   

 

Hrozba rostoucího vlivu dodavatelů 

 Dodavatelé mohou ovlivňovat do určité míry naše ceny, a tím i zisky podniku. 

Jejich síla roste v případě, pokud neexistují substituty a jsou- li organizovaní a 

koncentrovaní tito dodavatelé. Pro podnik je rizikem, pokud je změna dodavatele složitá 

či nemožná.  

 

Hrozba rostoucího vlivu zákazníků  

Pokud zákazníci tlačí na vyšší kvalitu, nižší ceny produktů a větší objem 

dodávek, způsobují na trhu v rámci konkurence určité napětí. Pokud jsou zákazníci 

koncentrovaní, organizovaní a existují-li substituty, potom jejich vyjednávací síla na 

podniky roste. [11] 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Stručná charakteristika 

Obchodní firma: J.P. PLAST s. r.o.  

Sídlo: Kyjov, Svatoborská č. 988, PSČ 697 01 

Identifikační číslo: 469 71 696 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

 

3.1 Představení společnosti J.P. PLAST  s.r.o. 

Firma J.P. Plast s.r.o. byla založena v roce 1992 v Kyjově. Od počátku firma 

zaznamenala úspěšný rozvoj především v oblasti výroby plastů technologií vyfukování. 

Dominantní postavení na tuzemském trhu tvoří i dnes původní sortiment, mezi který 

patří plastové obaly od 0,5l do 60 l. Velká část z uvedených obalů splňuje certifikaci pro 

přepravu nebezpečných látek dle mezinárodních norem. Od roku 1993 se společnost 

prosazuje i v oblasti technických výlisků jako např. díly pro hračky, zahradní technika, 

dopravní značky, dětské autosedačky atd.  

 

Dalším významným mezníkem společnosti je rok 2003, od kterého firma vyrábí 

díly pro automobilový průmysl. Produkty firmy v současné době nalezneme ve vozech 

značky Škoda, Opel, Avia a ve vozech továrny TPCA v Kolíně. K budoucím cílům 

firmy patří zvyšování poměru technických dílů a dílů pro automobilový průmysl. Dále 

rozvíjení technologii vstřikování tak, aby bylo možné plně uspokojit veškeré požadavky 

zákazníků ve středoevropském regionu i v ostatních částech Evropy. Za klíčové firma 

považuje zaměření se na složitější výrobky s vysokou přidanou hodnotou a zavádění 

nových, vyspělých výrobních technologií. Firma má od roku 2001 certifikaci dle ISO 

9001 a ISO 14001 (Systém řízení ochrany životního prostředí). 

 

Obr. 7: Administrativní budova 

Zdroj: Interní materiály společnosti J.P. Plast s.r.o. 
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Areál firmy se rozkládá na více než 3 ha v jihozápadní části Kyjova 

v Jihomoravském kraji. Areál byl postaven v roce 1998 a později rozšiřován přímo pro 

potřeby plastikářské výroby. Je plně ve vlastnictví firmy. 

3.1.1 Historie podniku 

Společnost J.P. Plast s.r.o. byla založena v roce 1992 v Kyjově. Od roku 1993 

společnost vyrábí a dodává na trh technické výlisky. V roce 1994 vstupuje do 

společnosti Šroubárna Kyjov s.r.o., která se podílí na dalším rozvoji společnosti až do 

roku 1998. V roce 1995 společnost J.P. Plast s.r.o. zakládá za účelem proniknutí na 

nový trh firmu na Ukrajině. V roce 1998 byla započata výstavba vlastního areálu firmy, 

kde dodnes společnost sídlí a rozšiřuje svoji výrobu. Od roku 1998 do roku 2001 

vstoupila do společnosti J.P. Plast s.r.o. společnost Velvana a.s. V roce 2001 získala 

společnost certifikace ISO 9001 a ISO 14001, týkající se systému řízení ochrany 

životního prostředí. Pro další rozvoj byl důležitý rok 2003, kdy společnost vstoupila na 

trh s automobilovými díly, které tvoří v současnosti hlavní příjmy podniku. V roce 2005 

vstupují do společnosti dva noví společníci ze Slovenska, čímž došlo ke spojení 

společností J.P. Plast Slovakia a českého J.P. Plastu, který se stává majoritním 

vlastníkem. Z důvodu nenaplnění očekávaných plánů dochází v roce 2007 k ukončení 

spolupráce na Ukrajině. 

3.1.2 Vlastnická struktura  

Společnost J.P. Plast s.r.o. má nyní čtyři jednatele. Obchodní podíly ve společnosti jsou 

rozděleny následovně: Ing. Jiří Šušák má 30% obchodního podílu, Petr Holeček 30% 

obchodního podílu, Ing. Robert Matiaško 20% obchodního podílu, Ing. Ladislav Beer 

20% obchodního podílu. V minulosti byly součástí podniku i jiné společnosti. Od roku 

1994 do roku 1998 měla 49% obchodní podíl ve společnosti J.P. Plast s.r.o. Šroubárna 

Kyjov s.r.o. Další změna vlastnické struktury proběhla od roku 1998 do roku 2001, 

v této době měla 49% obchodní podíl ve společnosti J.P. Plast s.r.o. společnost Velvana 

a.s. [7] 

3.1.3 Organizační struktura 

Generální ředitelkou společnosti je paní Ing. Karla Henčlová, obchodním ředitelem pan 

Ing. Lukáš Koller, finančním ředitelem pan Bc. Kamil Škrobala, výrobním ředitelem 

pan Štěpán Macuch, technologem pan Ing. Josef Lunda a manažerem kvality podniku 

pan Robert Hanák. 
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Obr. 8: Organizační struktura J.P. Plast s.r.o. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti J.P. Plast s.r.o. 

 

Certifikace a normy  

Firma je certifikovaná dle ISO 9001 a ISO 14001 (Systém řízení ochrany životního 

prostředí). Systém je v organizaci zaveden od roku 2001.  Pro všechny důležité činnosti 

výroby jsou stanovená jasná ekologická pravidla.  

3.1.4 Personální politika 

V současnosti je zaměstnáno v podniku J.P. Plast s.r.o. celkem 168 zaměstnanců. 

Management (technicko-hospodářští pracovníci) je tvořen 21 zaměstnanci, ve 

složení 13 mužů a 8 žen. V dělnické profesi pracuje 147 zaměstnanců, v počtu 87 mužů 

a 60 žen. Obor, ve kterém společnost působí, byl postihnut finanční a hospodářskou 

krizí, která měla vliv na zaměstnanost ve společnosti. Před krizí v roce 2008 pracovalo 

v podniku v Kyjově celkem 184 zaměstnanců, poté došlo k poklesu na současných 168 

k roku (2012). [16] 
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Graf. 1: Počet zaměstnanců v letech 2008- 2012 

 

Zdroj: Interní materiály J.P. Plast s.r.o. 

3.1.5 Rozložení výrobkového portfolia 

J.P. Plast s.r.o. vyrábí produkty, které následně dodává svým odběratelům zejména ve 

strategii Business to Business (B2B). Všechny produkty společnosti můžeme rozdělit na 

vyfukované a vstřikované. Technologie vyfukování plastu pracuje na takovém principu, 

že roztahuje ohřátý plastový polotovar v dutině formy. Polotovarem je předlisek nebo 

parizon (ohřátá plastová tavenina). Naopak technologie vstřikování plastu je proces, kde 

je tuhý termoplastický materiál ohříván, dokud není tekutý, a poté je vstřiknut do 

uzavřeného prostoru (formy). Poté dojde k ochlazení, dokud není převeden na tuhý stav 

a přizpůsoben tvaru dutiny formy.  

 

Plastové vyfukované a vstřikované produkty 

Podnik vyrábí vyfukované plastové obaly z HDPE o objemu 0,5 l až 60 l v různém 

barevném provedení dle potřeb a přání zákazníka s možností barevného potisku obalu. 

Produkty splňují certifikaci pro přepravu nebezpečných látek dle mezinárodních norem 

nebo potravinářské atesty. Další část produktů tvoří zakázková výroba pro 

automobilový průmysl, obaly a technické výlisky. [8] 

Výroba plastových, vyfukovaných a vstřikovaných produktů je rozdělena na standardní 

a zakázkovou výrobu.  

 

Vyfukované produkty: 

 vyfukované láhve 1l - 2l v barevném provedení, kulaté láhve, hranaté 

 láhve s uchem  
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 plastové kanystry, kanystry na pohonné hmoty 

 výroba plastových kanystrů o objemech 3l - 5l a 10l - 25l, lehčené

 kanystry, stohovatelné kanystry, kanystry na pohonné hmoty 

 velké obaly, plastové sudy 

 výroba velkoobjemových plastových obalů (20l - 50l), dvouhrdlé sudy, 

 širokohrdlé konve 

 

Mezi hlavní zákazníky vyfukovaných standardních produktů patří podniky Banchem, 

Bochemie, Brigma, Benefeed, Colorlak, Elasti, Spolchemie a TBA. 

 

Zakázková výroba: 

 plastové obaly, technické plastové výlisky pro širokou oblast průmyslového 

využití - technologie vyfukování i vstřikovaní plastů, technické plastové 

výlisky pro automobilový průmysl  

 

Mezi hlavní zákazníky automobilové zakázkové výroby patří Faurecia a Magna.  

Vstřikovaná výroba: 

 zakázková výroba plastových výlisků, plastové výlisky pro automobilový 

průmysl  

Hlavní zákazníci jsou Benefeed, Bochemie, Colorlak, Penta, Kovostal, TBA, Yazaki. 

[22] 

Graf 2: Poměr typů produktů 

 

Zdroj: Interní materiály J.P. Plast s.r.o. 
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Z grafu vyplývá, že největší segment ve výrobě zaujímají v roce 2012 standardní 

vyfukované výrobky a to 49 %. Dále je to v roce 2012 automobilový průmysl s 25 % a 

vyfukování technických dílů s 26 %. Cílem podniku je snižovat tento poměr 

vyfukovaných výrobků a zvyšovat vliv vyfukovaných technický dílů a automobilového 

segmentu.   

3.1.6 Technologie výroby  

Podnik používá technologii extruzního vyfukování a vstřikování. Mezi extruzní 

vyfukování patří kontinuální vyfukování obalů do 10 l, vyfukování menších 

technických dílů a drobných dílů pro automobilový průmysl. Strojový park pro tuto 

technologii výroby je reprezentován stroji Automa a Battenfeld. Společnost využívá i 

vyfukování s použitím zásobníkové hlavy. Na těchto strojích jsou vyráběny velké obaly 

nad 10 l, velké technické díly a díly pro automobilový průmysl. 

 

V technologii vstřikování je možnost výroby přesných a technicky náročných 

plastových výlisků s maximální hmotností výlisku do 900 gramů. Produkci těchto 

výrobků zajišťují stroje Battenfeld 1500/630 (150 tun), Battenfeld 1000/500 (100 tun), 

Kausy 410 / 100 a další. [8] 

3.2 Strategická analýza 

Analýza současné situace firmy na ekonomickém trhu vyžaduje použití některých 

standardních metod strategické analýzy. Při ní se zaměřujeme na faktory obecného 

okolí, faktory oborového okolí a vybrané faktory vnitřního charakteru. V úvahu je nutné 

brát rovněž současnou situaci firmy. 

 U obecného okolí jsem použil metodu SLEPT, která zkoumá tyto ukazatele: 

sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické.  

 

3.2.1 Ekonomické faktory 

Z ekonomických vlivů hraje dominantní roli zejména stadium hospodářského cyklu, 

monetární politika ČNB, fiskální politika, inflace a stav na kapitálovém trhu.  

 

 Ekonomická rizika nemalou měrou ovlivňují schopnost firmy dosáhnout 

vytyčených cílů. Na konečný hospodářský výsledek nebo zisk má vliv spousta faktorů. 

Výraznými faktory jsou výše daně, sociální, zdravotní pojištění, nezaměstnanost, 
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inflace, úroková míra, směnné kurzy, HDP a další. Rok 2012 byl pro Českou republiku 

rokem recese, HDP klesl o - 1,2 %. Oproti stejnému sledovanému období roku 2011, 

kdy HDP bylo na úrovni + 1,7 %. Došlo k citelnému poklesu HDP, které mělo vliv na 

celkovou výkonnost ekonomiky a nálady obyvatelstva k výdajům. Dle ČNB čeká v roce 

2013 pokles české ekonomiky o 0,3 %. [1]     

 

 Hlavní příčinou recese v ČR byly nízké výdaje domácností na konečnou 

spotřebu, kdy v posledním čtvrtletí roku 2012 byly nejhlubší za poslední léta. 

Obyvatelstvo ze strachu ze zhoršení ekonomické situace dále odkládalo svoji spotřebu.  

Také zpočátku roku byly výdaje vládního sektoru nízké navzdory růstu na konci roku 

2012. Dle ČNB dojde až na konci roku 2013 a přespříštího roku k pozvolnému oživení 

české ekonomiky. Je to díky negativním zprávám, které přicházejí ze zahraničních trhů. 

Příkladem může být španělská a řecká ekonomika, kde si státy musejí půjčit na vlastní 

provoz. Je zde také jedna z nejvyšších nezaměstnaností v EU, zejména absolventi se 

potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí. Dle poslední srpnové prognózy roku 

2013 ČNB bude konečné HDP na úrovni -1,5%,  a to zejména kvůli hlubokému 

propadu v 1. čtvrtletí. Další příčinnou jsou přetrvávající negativní zprávy o výhledu 

ekonomiky v EU.  Navzdory zvýšení obou sazeb by letos průměrná míra inflace měla 

dosáhnout pouze 1,6 %. V roce 2013 by se růst spotřebitelských cen mohl zastavit na 

úrovní 1,4 %. Rizikem prognózy je vychýlení směrem dolů, nízká důvěra lidí v českou 

ekonomiku a malá konkurenceschopnost firem v zahraničí.  

 

 Velkým rizikem následujících roků je častější turbulence, velké změny a různé 

druhy krizí (finančních, hypoteční). Stabilní roky růstu jsou minulostí. V budoucnu 

musí podnik být schopen pružně reagovat na ekonomické změny vlivem států či trhu. 

Rizikem české ekonomiky je velmi vysoká závislost na zahraničních trzích v EU, okolo 

75 % zboží a služeb se exportuje. Nutností naší ekonomiky je zaměření se na země 

BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika). Zejména mít s těmito státy 

zajištěny politicko-právní záležitosti. Jedná se o rychle rostoucí státy a populačně silné 

ekonomiky. Pro české podniky se současně vytváří podnikatelská příležitost a rozšíření 

výrobkového portfolia v zemích, kde proběhlo tzv. arabské jaro. V posledních letech 

zájem o obchod s těmito státy roste. Exportéři by se měli zaměřit na oblasti 

vodohospodářství a investice do infrastruktury.  
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 V roce 2012 se průměrná míra inflace pohybovala na úrovni 3,3 %, což znamená 

navýšení některých položek na výdajové stránce. Na zvýšení inflace oproti roku 2011, 

kdy byla 2 %, se podílela změna dolní sazby z přidané hodnoty z 10 % na 14 %. Poté 

v roce 2013 došlo znova ke zvýšení dolní sazby z přidané hodnoty na 15 %. Dotklo se 

to knih a novin, vodného a stočného, veřejné dopravy, dodávek tepla, ubytování 

v hotelích, energií atd. Současně dochází v roce 2013 k navýšení základní sazby z 20 % 

na 21 %. Hlavním důvodem změn je udržet státní rozpočet na plánované úrovni 

k poměru výkonu ekonomiky. Výrobci či poskytovatelé služeb se snažili přenést část 

těchto nákladů na sebe. Hlavní surovinou v podniku J.P. Plast s.r.o. při výrobě je 

granulát, který je složen z ropy. Proto změna ceny ropy na světových trzích markantně 

ovlivňuje cenu konečného materiálu. Rizikem je neustálé zvyšování konečné ceny, 

v důsledku nepokojů na arabském poloostrově, ale i vlivem OPECu (organizace 

většinou arabských zemí, která ropu vyváží). Dalším negativním faktorem pro J.P. Plast 

s.r.o. je zejména  navýšení ceny elektřiny (zvýšení ceny materiálu a pohonných hmot), 

změna vodného a stočného o 6 % + zvýšení základní sazby DPH, vše musí podnik 

promítnout do konečných cen svých výrobků.  

 

Cena ropy je v České republice ovlivněna několika možnými vlivy. Jedná se o cenu 

ropy, která je určována cenou na světových trzích, změnou výše nepřímé daně a změnou 

spotřební daně, vývojem měnového kurzu (kurzu dolaru vůči koruně) a konkurencí. 

V letošním roce vláda neplánuje žádné změny nepřímých daní, které by ovlivnily 

konečnou cenu pohonných hmot. Světové ceny ropy (severomořská Brent) se v 

současnosti pohybují na úrovni 110 USD/barel (9. 10. 2013).   

 

Dle prognózy ČNB počítá po zbytek roku 2013 s kurzem české koruny na úrovni 25,80 

EUR/CZK. Politická situace, která může ovlivnit změnu české koruny, zatím 

nezpůsobuje velké problémy. Na druhou stranu se mnohé může změnit ve chvíli, kdy 

nová vláda přijde s výraznou nižší fiskální disciplínou. Intervence (tedy nákupy EUR do 

devizových rezerv) ze strany ČNB se zatím neočekává. [2] 

   

3.2.2 Sociální faktory  

V demografickém vývoji se v posledních dekádách projevuje nejenom růst populace, na 

zemi v současné době žije cca 7 miliard lidí, ale i stárnutí obyvatelstva. Největší počet 
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obyvatelstva žije v Číně, Indii a USA. Nejrychleji roste populace v asijských zemích, 

kde se očekává přeskočení Číny Indií.  

 

 Pozitivním faktorem je prodlužování délky života obyvatelstva, které je 

způsobeno zlepšením životní úrovně obyvatel. (zdraví životní styl, cvičení, dostupnější 

léky pro všechny, lepší pomoc mezi jednotlivými státy – humanitární pomoc atd.). Na 

druhou stranu prodloužení věku vyvolává větší spotřebu, tedy větší růst potřeb. 

Čerpáme větší rychlostí naše přírodní zdroje (voda, ropa, plyn) a výsledkem je větší 

množství odpadu na zemi. Příkladem je Čína, která už nyní trpí nedostatkem vody a 

snaží se vodu získávat odsolováním vody z moře. Proto je dnes kladen větší důraz na 

ekologii a snižování počtu obyvatelstva ve světě. 

 

Kvalifikační struktura obyvatelstva je charakteristická vysokým podílem osob se 

středním a vyšším vzděláním. Pozitivním trendem je snižování podílu obyvatelstva se 

základním a středním vzděláním bez maturity a růst podílu obyvatel se středním 

vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Na druhou stranu se objevují 

nedostatky na trhu práce s technickým vzděláním a současně nedostatek 

kvalifikovaných dělnických profesí, jelikož je česká republika průmyslovou zemí. 

Nedostatek je zejména ve strojírenství a stavebních firmách.   

 

 Dle Českého statistického úřadu žije celkem na území Jihomoravského kraje 

1 168 975 obyvatel. Jihomoravský kraj a Česká republika se v příštích letech budou 

muset přizpůsobit situaci, kdy počet vycházejících absolventů technických oborů 

klesne. Na pracovním trhu v následujících letech vznikne nedostatek obyvatel 

(technických profesí), kteří by měli nahradit pracovníky odcházející do důchodu. Okres 

Hodonín patří jako jeden z mála okresů do těch, kde je vysoká míra nezaměstnanosti, 

která dosahuje výše 11 %, je jedna z nejvyšších v ČR. Zejména absolventi a mladí lidé 

se přesouvají do měst, kde je pracovních příležitostí více. Současně v posledních letech 

roste ochota obyvatel cestovat za prací.  

 

 Mnohé vyspělé země se potýkají s přistěhovalci ze zemí třetího světa. Díky 

tomuto faktoru podniky využívají této pozitivní (bavíme-li se o pracovním prostředí) 

situace a zaměstnávají levnější pracovní sílu k získání konkurenční výhody. Strategií 
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J.P. Plast s.r.o. je ovšem zaměstnat občany žijící v okrese a snižovat tak míru 

nezaměstnanosti v místě působení. 

 

 Velkým rizikem v plastikářském průmyslu je nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků v oboru. Na území České republiky se vyskytují pouze dvě vysoké školy 

s plastikářskými obory a to na Ostravské univerzitě a na Technické univerzitě v Liberci. 

Podnik musí své zaměstnance rekvalifikovat či vzdělávat, chce-li si udržet konkurenční 

výhodu tak, aby byli přínosem.   

3.2.3 Technologické prostředí    

Pro Českou republiku je důležité, aby její společnost měla přístup k vyspělým 

výrobkům, technologiím a vynálezům. Umět je správně používat, než je pouze znát, tak 

abychom zvýšili produktivitu a prosperitu českého průmyslu. Technologické prostředí 

je spojeno s vytvářením inovačních technologií a jejich aplikací do praktického života. 

V rámci konkurenceschopnosti se umístila Česká republika v období 2011 na 46. místě 

ze 148 zemí. Za příčinu nižší konkurenceschopnosti ČR je považováno špatné 

fungování státu (nedůvěra k politikům) a jeho institucí. Mezi návrhy pro posílení 

tuzemské ekonomiky patří zlepšení kvality vzdělávání, posílení některých oborů ve 

školách, vytvoření stabilního daňového prostředí a pružnější trh práce. Na druhou stranu 

českou konkurenceschopnost táhnou sofistikované a inovativní podniky. [22] 

    

 V Česku se v  roce 2010 z veřejných i ze soukromých zdrojů investovalo nejvíce 

peněz od roku 1993 do vědy a výzkumu. Polovinu investovaných peněz investovaly 

soukromé firmy. Výdaje na výzkum a vývoj patří k investicím do činností, kde může 

docházet k multiplikačnímu efektu v produktivitě práce a dalším ekonomickým 

aktivitám. Vyspělost země a snaha o její budoucí konkurenceschopnost je často měřena 

podílem peněz, které jsou vydávány na výzkum a vývoj. Do vědy a výzkumu bylo 

investováno 60 miliard korun. V roce 2011 investovala ČR do výzkumu a 

vývoje nejvíce ze všech nových zemí EU po Slovinsku a Estonsku. Avšak v posledních 

letech můžeme vidět pokles investic z veřejných zdrojů. Naopak investice do 

soukromého sektoru rostou. Je to způsobené snížením státního deficitu. Na druhou 

stranu se stát snaží motivovat malé a střední podniky k investicím do vývoje a 

výzkumu, které mohou zahrnout do nákladů běžného roku. Hlavním problémem je, že 

investice do výzkumu a vývoje jdou hlavně do automobilového průmyslu. Financování  
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jiných oblastí, kde zpravidla z logiky věci participuje především stát, jsou stále více 

limitovány omezováním rozpočtových prostředků. [3] 

3.2.4 Právní prostředí 

Stát ovlivňuje fungování ekonomiky pomocí daňových zákonů, cenovou politikou, 

ochranou životního prostředí, změnami ve výdajích a mnoha dalšími činnostmi. V 

určitých oblastech stát kontroluje fungování trhu pomocí regulací cen a činnostmi 

státních institucí (např. Úřad pro hospodářkou soutěž, Státní obchodní inspekce). Do 

právních podmínek můžeme zahrnout normy, předpisy, práva a povinnosti výrobců, 

ochranu spotřebitelů, zákon o obalech, zákon upravující vztahy mezi dodavatelem a 

odběratelem.  

 

 Pro J.P. Plast s.r.o. je prioritní zákon o obalech, který ukládá podniku povinnost, 

aby se postaral o obaly tak, aby byly znovu využity a chránily životní prostředí. A to 

zejména předcházením vzniku odpadů z obalů, snižováním hmotnosti, objemu a 

škodlivosti obalů. V Evropské unii situaci řeší zákon č.477/2001, ve znění pozdějších 

předpisů zákon č. 94/2004 Sb. a zákon č. 66/2006 Sb. To znamená, že obal uvedený na 

trh se musí někde odebrat, a pak následně recyklovat. Povinnost dala vzniknout novým 

společnostem, které se zabývají recyklací plastového odpadu. Do konečných celkových 

nákladů vstupuje náklad pro tuto recyklaci, tzn. že J.P. Plast s.r.o. odvede určitou výši 

částky do státního fondu, který je pak odvádí jednotlivým recyklačním společnostem. 

Podnik akceptuje toto stanovisko a současně usiluje o snižování škodlivosti jeho 

výrobků na životní prostředí např. zpětnou recyklací vadných produktů a jejich zpětným 

využitím.   

 

 Z pohledu daňové politiky nás hlavně zajímá výše daní a jejich vliv na naše 

podnikání. Od 1. 1. 2013 došlo k navýšení dolní sazby DPH z 14% na 15 % a současně 

základní sazba se zvýšila z 20 % na 21 %.  V roce 2013 se předpokládalo, že dojde ke 

spojení těchto dvou sazeb DPH v jedinou, která měla být 17,5 %, tato situace nakonec 

nenastala. Tato navýšení zvedly konečné ceny některých položek. Zejména zdražení 

tepla, vodného, stočného, stavebních prací. Došlo ke zdražení silové elektřiny 

v průměru o 3,5 %, jelikož dochází k odklonu Německa od jaderné energie. Dobrou 

zprávou pro rok 2014 je snížení ceny silové elektřiny až o 15 %, kdy mohou lidé a 

podniky ušetřit statisíce. Plastikářský průmysl je velmi citlivý na změny ceny ropy, 
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protože je jednou ze základních výrobních surovin. Dle posledních zpráv dojde 

k mírnému snížení ceny ropy a následnému snížení ceny materiálu.     

3.2.5 Politické prostředí 

Jedná se o orgány státní správy, zájmové skupiny, odbory, nátlakové organizace a 

legislativu, které ovlivňují podnik svými kroky. 

 

České politické prostředí je v posledních letech spojeno s politickou nejistotou a 

turbulencí. Od roku 2006 vláda nevydržela ani jedno funkční období, v roce 2007 a 

2009 nebyla vyslovena důvěra Topolánkovy vládě a nastoupila vláda Jana Fishera. 

Jednalo se o úřednickou vládu. Poté následovala vláda Petra Nečase, v níž lidé 

očekávali obrat k transparentnější ekonomice, kde nebudou politická rozhodnutí 

ovlivněna korupcí a jinými druhy skandálů. Avšak vláda se potýkala s celou řadou 

skandálů, tyto aféry daly vzniknout organizacím typu Transparency International, které 

se snaží mapovat korupci a přispívat k jejímu omezení. V současné době je v ČR u moci 

vláda Jiřího Rusnoka, která je vládou úřednickou. V říjnu se budou konat nové volby do 

poslanecké sněmovny. Charakterizovat české politické prostředí je složité, jako přiklad 

můžeme uvést rok 2013, kdy byl během roku volen prezident, proběhla aféra v ODS, 

která zapříčinila pád Nečasovy vlády. Po vládě Petra Nečase nastoupila úřednická 

vláda, která nezískala důvěru, poté se konaly volby do poslanecké sněmovny. Toto 

nestabilní politické prostředí vytváří negativní obraz České republiky u zahraničních 

politiků a subjektů. Zahraniční ratingové agentury (Moody´s, Fitch) stále drží 

hodnocení A1 se stabilním výhledem, oceňují správu a řízení financí, odolný bankovní 

systém a omezené šíření dopadů dluhové krize z eurozóny. Je to způsobeno likvidním a 

kapitálově zajištěním bankovních systémem. Významným krokem je udržení 

rozpočtového schodku a závazkem v jeho snižování. Je tedy otázkou, jak dlouhou bude 

rozpočtová kázeň udržena po volbách 2013. Levicové strany slibují zrušení poplatků 

v nemocnicích, placenou nemocenskou od prvního dne, státní banku (slibují nízké 

poplatky a zisk pro vkladatele) a další populistické kroky. V případě zvýšení schodku 

rozpočtu pravděpodobně dojde ke zhoršení ratingu ČR. Tím pádem bychom si půjčovali 

od zahraničních investorů za vyšší úrok než nyní. [14] 

 

Stálou otázkou je přijetí jednotné evropské měny euro. Po vstupu do Evropské 

unie jsme předpokládali, že bude euro přijato do konce roku 2012. S příchodem finanční 
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krize podnikatelé a politici změnili postoj k euru, z důvodu nejasné budoucnosti eura a 

neatraktivnosti. Evropská měna již není tolik lákavá jako před světovou krizí.  

 

3.3 Analýza oborového okolí   

Oborové prostředí je ovlivněno především jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. 

Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivněny atraktivností oboru a jeho strategickou 

situací jako celku. V diplomové práci použiji Porterův model konkurenčního prostředí 

jako nástroj analýzy oborového okolí.  

 

Na plastikářském trhu existuje mnoho tisíc druhů plastů. Pro výrobu se však používá 

pouze několik málo druhů. Z celkového objemu světové produkce představuje skoro 80 

% jen šest druhů plastů a 70 % výroby jen tři druhy. Plasty jsou charakteristické nízkou 

hmotností, odolností vůči korozi, lze je použít jako izolant, tlumí chvění a nárazy. 

Negativní stránkou plastových produktů je jejich ekologická zatíženost, odolnost vůči 

času. V poslední dekádě dochází v plastikářském odvětví k velkým fúzím, aby byly 

podniky schopny dodat produkt v co nejkratším čase a vysoké jakosti na kterékoli místo 

na světě. Snahou je lepší koordinace nákladu, koncentrace prostředků na vývoj a 

výzkum, lepší využití zdrojů. [13] 

 

Trendy v plastikářském odvětví 

V roce 2011 činila světová produkce plastů 280 milionů tun a narostla o 3,5 % 

oproti roku 2010. V Evropě činila produkce plastových produktů v průměru 58 milionů 

tun. V Evropě se ČR řadí na 9. místo v produkci (EU 27 + Švédsko, Norsko). Je to 

způsobeno úzkými vazbami na automobilový průmysl a jeho oddíly. V rámci Evropy se 

dle evropského statistického úřadu v recyklaci obalových odpadů držíme na špici. 

V roce 2012 bylo 607 tisíc tun využito jako druhotná surovina. Celková míra recyklace 

všech obalů za rok 2012 dosáhla 71 %. V recyklaci plastů dominuje Německo, Švédsko, 

Norsko. Mezi největší producenty plastů v Evropě za rok 2011 patří Německo, Itálie, 

Francie, Španělsko a Velká Británie. Plastové výrobky dělíme na tzv. longlife produkty 

(60 % celkové světové produkce), které jsou využity po mnoho let. Zbytek (40 % 

světové produkce) jsou tzv. shortlife produkty. Lze konstatovat, že produkce plastových 

výrobků dále poroste, ale ne v takovém tempu jako doposud a budou hrát čím dál větší 

roli v našich životech. Plastové výrobky jsou použity téměř všude, ve většině produktů, 
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nejvíce jsou zastoupeny v budovách (20 %) a obalech (40 %). Aplikací plastů 

dosahujeme významných úspor (u budov) též při snižování exhalací CO2. Pokud by 

byly plastové obaly nahrazeny jinými, tradičními materiály, několikanásobně by se 

zvýšila jejich průměrná hmotnost a o polovinu spotřeba energií. [15]  

 

Plastové výrobky zaznamenaly velký posun v konstrukčních a technologických 

postupech. Jejich hmotnost klesá, pevnost roste a ohebnost je větší. Proto jsou mnohé 

díly použity v automobilovém a leteckém průmyslu. Tím dochází k snižování hmotnosti 

automobilů a letadel. Plasty umějí snížit energetický výdej budov a pracovního 

prostředí mohou pomoci při hledání nových přírodních zdrojů. Jejich vliv je vidět a 

zaznamenán také v medicíně. Jsou využívány v protézách a implantátech.  

 

Trend ve výrobě plastových výrobků v ČR 

Od roku 2009 je plastikářský průmysl veden jako CZ NACE 22, nikoli jako OKEČ DH 

25. Člení se na CZ NACE 22.1 výrobu pryžových výrobků a 22.2 výrobu plastových 

výrobků. Firma J.P. Plast s.r.o. spadá do CZ NACE 22.2.   

  

 Výroba pryžových a plastových výrobků patří k tahounům české ekonomiky za 

poslední léta. I toto odvětví postihla hospodářská recese. Podařilo se ji však rychle 

překonat a od roku 2010 se vyvíjí velmi dynamicky. V posledních letech počet 

zaměstnanců v tomto odvětví neustále roste. V roce 2008 bylo zaměstnáno cca 65 557 

zaměstnanců v tomto odvětví. Celkem bylo 3593 podniků, které v roce 2011 působily 

na území ČR a zaměstnávaly celkem 57 087 osob. V době recese mnoho podniků 

pozastavilo svoji činnost a počet pracovníků klesl. Obrat nastal až v roce 2011, když 

ukazatel vzrostl spolu s růstem tržeb. Produktivita práce z účetní přidané hodnoty roste 

v posledních letech ročně v průměru o 8 až 11 %. Z pohledu zahraničního obchodu je 

vidět, že největším obchodním partnerem bylo Německo, Polsko a Slovensko. 

Z celkového dovozu a vývozu zboží jsme v roce 2011 dosáhli salda -15 789 mil. Kč. 

Výroba plastových výrobků postupně získala renomé klíčového odvětví, a to díky úzké 

vazbě na automobilový průmysl. Po kratší recesi lze konstatovat, že od roku 2010 

dochází k oživení aktivit výrobců. Pro roky 2012 a 2013 jsou vyhlídky poměrně 

příznivé, i když tempo růstu tržeb bude pomalejší než v roce 2011.  
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 Rizikem pro společnost J.P. Plast s.r.o. jsou nové investiční záměry některých 

společností např. automobilový výrobce součástek Rehau, začal vyrábět plastové 

komponenty pro autoprůmysl v ČR. Na konci roku 2012 otevřel podnik Caltex, 

zabývající se výrobou automobilových doplňků, výrobu v ČR v Nošovicích. Společnost 

Saar Gummi oznámila rozšíření výroby plastových dílů a tak dále. Je zřejmé, že i přes 

hospodářskou krizi je toto odvětví stále zajímavým odvětvím s velkým potenciálem 

růstu i ziskovosti. Samozřejmě vše bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet evropská a 

celosvětová ekonomika, především však EU, kam směruje 80 % našeho exportu. [15] 

 

Vývoz a dovoz s výrobky CZ-CPA 22.1,2 

Dle CZSO v roce 2011 jsme exportovali celkem 134 224 mil. Kč u CZ- CPA 22. 

s podílem 4,6 % celkového vývozu. Naproti tomu dovoz byl na úrovni 126 567 

s podílem 4,7 celkového dovozu. Saldo obchodu tedy činilo - 7657 mil. Kč. celkově za 

CZ-CPA 22. Největší exportní odbytiště bylo Německo, Polsko a Slovensko.  Celkově 

jsme se podíleli na německém dovozu 4,1 % dovezených produktů. [23] 

 

Budoucnost v odvětví 

Plastikářský a pryžový průmysl má v Česku velký podíl. Jak jsem již zmínil, výroba 

plastů patří k tahounům české ekonomiky. V ČR pracuje v tomto odvětví mnohem větší 

množství osob oproti průměru Evropské unie, okolo 7 % práceschopného obyvatelstva. 

Důvodem je zaměření na automobilový průmysl a jeho další aktivity tzn. výroba dílů a 

jeho částí pro automobilový průmysl.  

 

 Počátkem hospodářské krize v roce 2008 byla zasažena všechna odvětví 

zpracovatelského průmyslu včetně CZ-NACE 22.2. Za dosud rekordním růstem tržeb 

v roce 2007 stále ještě mírně zaostáváme. V roce 2010 došlo k vzestupu tržeb o 11,3 % 

oproti 2009, v roce 2011 tržby rostly, i když nižším tempem. V roce 2012 vzrostly tržby 

o 8 % oproti stejnému období jako v roce 2011, témže roce vzrostl vývoz o 2 %. Další 

investiční záměry společností, které byly realizované v roce 2012, by měly přispět 

k růstu tržeb v následujících letech. Celkové vyhlídky záleží na vývoji evropské 

ekonomiky, především EU-27, která hraje velkou roli v obchodní výměně.  

Vyhlídky v plastikářském odvětví jsou poměrně příznivé. Předpokládám, že 

výrobci si nadále budou muset udržovat svoji pozornost na dalším snižování nákladů, 

efektivitě práce, zvyšování či udržení ziskovosti svých výrobků, dodržovaní kvality a 
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modernizování svých výroben. Příliv zahraniční konkurence zejména z Asie (Čína, 

Indie, Rusko) způsobuje nemalé problémy domácím producentům. Někteří západní 

výrobci přesouvají své výroby do střední a východní Evropy, aby dosáhli stejných či 

podobných nákladů jako konkurence z Asie. Mzdové náklady asijských výrobců rostou, 

zejména v Číně, spolu se zvyšující se životní úrovní obyvatelstva. Především 

v plastikářském průmyslu, v CZ-NACE 22.2, by se měla výroba v ČR zaměřit na 

komplikovanější výrobu, tzn. technické díly, zmenšení závislosti na malém počtu 

odběratelů a širší specializaci.  

3.3.1 Konkurence v daném segmentu 

Současná pozice analyzovaného podniku je vůči českým konkurentům středně silná. 

V plastikářském průmyslu se nachází několik silných a agresivních konkurentů. Díky 

kvalitnímu řešení konkrétních konstrukčních a technických případů již od počátků 

projektů si podnik vybudoval stabilní postavení. Z hlediska výroby dílů pro 

automobilový průmysl a některé technické díly, jsou požadavky na kvalitu výroby 

vysoké. Zajištění certifikace je nezbytným předpokladem. Kvalifikovaní zaměstnanci 

zejména předvýrobních etap hrají významnou roli v celém výrobním procesu. 

Konkurenční boje jsou mezi podniky časté a vedou k cenovým válkám. Výsledkem jsou 

nižší marže a snižovaní kvality produktů. Tyto kroky nejsou pro J.P. Plast s.r.o. velmi 

populární a snaží se tomuto vyhnout. 

 

 Hlavními cíli podniku je vyrobit konkurenceschopný a kvalitní výrobek či 

polotovar, odpovídající potřebám a specifikacím zákazníka. Snahou je odbornost a 

jedinečnost obou technologií (vstřikování a vyfukování), vyrábět zakázkově jedinečné a 

náročné výrobky. Plastikářský segment je specializovaný a diverzifikace v daném oboru 

je složitá. Produkty jsou téměř ze sta procent určeny a definovány konečným 

zákazníkem. Velmi charakteristickým odvětvím je automobilový průmysl, kde je 

striktně definován tvar, hmotnost, materiál, ze kterého má být produkt vyroben. 

Podmínky jsou určeny i u skladování (ochrana) a dopravy výrobků. 

 

 Zde je přehled dominantních konkurentů J.P. Plast s.r.o. na poli technických 

dílů, obalů a produktů pro automotiv. Jednotlivé výrobní druhy se odlišují dle typu 

zákazníka a jeho rizika.  
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Tab. 3 Konkurence v odvětví 

  

 

Zdroj: Interní materiály společnosti. 

3.3.2 Vstup nových konkurentů 

Podnik se nemusí příliš obávat vstupu nových konkurentů, vzhledem k tomu, že 

plastikářské odvětví je technologicky a kapitálově náročné. Jedná se o náklady na vstup 

a výstup z odvětví. Budeme-li se bavit o nákladech na vstup, jedná se zejména o 

prostory pro výrobu, stroje, budovy, zařízení, materiál, výrobky na skladě atd. Mezi 

technologické bariéry patří know-how, technické dovednosti zaměstnanců, normy a 

předpisy. Výstupní bariéry jsou tvořeny nízkou likviditou hmotného majetku a 

vysokými závazky mezi věřiteli a odběrateli. Počáteční finanční náročnost je faktor, 

který odrazuje vstup nových konkurentů do prostředí.  

 

 Rizikem pro společnost je vstup zahraničních investorů. Zejména nadnárodní 

společnosti mají dostatečný kapitál pro vybudování či koupi podniku v plastikářském 

odvětví. Jsou to podniky, které mají silné a stabilní zázemí a které mají dostatek 

finančních prostředků a svoji strategii tak realizovat. Na druhou stranu realizace 

podnikatelského záměru není záležitostí na několik měsíců. Jde o dlouhodobý časový 

horizont. Je nutné sledovat tuzemský trh před rizikem a hrozbou, která zde může nastat. 

V posledních letech roste investice do rozšiřování výrobních kapacit v ČR.  

Firma Sídlo Technologie Typy výroby Web

MERGON Czech s.r.o. Evropská 865, 664 42 Brno extruzní vyfukování rozvody vzduchu - interiér (I-panel, stř.konzola, podlaha) www.mergon.com

3D vyfukování (+ suction blow-moulding) nasávání vzduchu - motor.část, potrubí plnícího tlaku

vstřikování systémy stěračů čelních skel

láhve a expanzní nádrže

plnící trubky na palivo

sedací části

palivové nádrže

tonery pro kopírovací techniku

REHAU Czech Moravská Třebová extruzní vyfukování rozvody vzduchu - interiér www.rehau.cz

vstřikování systémy ostřikovačů čelních skel (nádržky, rozvody)

Kautex Textron Bohemia s.r.o. Bakovská 36, 294 01 Kněžmost extruzní vyfukování palivové nádrže www.kautex.de

3D vyfukování systémy ostřikovačů

koextruzní vyfukování rozvody vzduchu - interiér

ABC Group mj.Německo (D64807 Dieburg) extruzní vyfukování přístrojové desky www.abcgroupinc.com

pravděpodobně i 3D vyfukování sedadla

pravděpodobně i koextruze interiérové výplně

vstřikování rozvody vzduchu

nárazníky

motorové části

palivové nádrže + rozvody paliva

Polfin Ploština Česká Republika extruzní vyfukování vyfukované obaly do 25L www.polfin.cz

Ploština potisk

Nová Valaška Česká Republika extruzní vyfukování vyfukované obaly do 10L www.nova-valaska.cz

Valašské Klobouky

Greiner Packaging Česká Republika extruzní vyfukování vyfukované obaly do 10L www.greiner-gpi.com

Slušovice vstřikování malé technické díly

termoforming výroba potravinářských obalů

Motoron a.s. Česká Republika extruzní vyfukování vyfukované obaly do 25L www.motoron.cz

Křížov

DIXI a.s. Česká Republika extruzní vyfukování vyfukované obaly do 10L www.dixi.cz

Hlohovec vstřikování kosmetický program (Obaly)

Agba v.o.s. Česká Republika extruzní vyfukování plastové kanystry PHM 5L www.agba.cz

Turnov vstřikování autokosmetika

autopříslušenství

Litoz s.r.o. Česká Republika extruzní vyfukování obaly do 25L www.litoz.cz

Liberec vstřikování kečupové obaly, kosmetické obaly

vstřikované výrobky (kýble, uzávěry)
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3.3.3 Charakteristika dodavatelů 

Při výrobě plastových výrobků je zapotřebí plastových granulí, které se v průběhu 

výroby roztaví na požadovaný tvar. Dodavatelé zabezpečují plynulý chod materiálu, ze 

kterého je vyrobena většina produktů společnosti. Ceny materiálu jsou dopředu 

domluveny, kdy se určí i plánované množství, které dodavatel vyhradí pro podnik a 

ostatní dodací podmínky.  

 

Mezi hlavní dodavatele patří firma Chemopetrol a.s. se sídlem v Litvínově. Přes 

98 % materiálu pochází od této společnosti. Ostatní dodavatelé jsou pouze úpravci 

materiálu (upravují materiál pro lepší barvu a vlastnosti). Velkým rizikem jsou výpadky 

materiálu z důvodu dominantního dodavatele. Bylo velmi nákladné změnit tohoto 

dodavatele, jelikož v daném segmentu existuje celosvětově cca 5 výrobců, kteří by 

splnili nasmlouvané množství v požadované kvalitě.  

Graf 3: Spotřeba materiálu v roce 2012 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti a vlastní zpracování 

V roce 2012 bylo podnikem J.P. Plast s.r.o. spotřebováno okolo 2 943 tun 

výrobního materiálu. Cena materiálu je velmi závislá na ceně ropy typu BRENT, se 

kterou se obchoduje v Londýně. Zejména v posledních letech zaznamenala cena ropy 

BRENT obrovské cenové výkyvy za barel. Spotřeba jednotlivých druhů materiálů je 

závislá na typu vyrobeného produktu (tloušťka, druh použití výrobku). Nejvíce 

spotřebovaného materiálu za rok 2012 bylo typu HDPE. Uvedené materiály jsou 

dodávány výhradně Chemopetrolem a.s.  
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Schopnosti dodavatelů a jejich hrozby  

Cenová politika podniku zahrnuje velmi komplikované postupy a metody. Ke každému 

výrobku se musí přistupovat individuálně, a to dle množství použitého materiálu, typu 

zákazníka (stálý či nový), energetické náročnosti výrobního stroje. Chce-li podnik 

změnit prodejní cenu v krátkodobém časovém úseku, je to příliš složité, neboť vznikají 

velmi vysoké náklady na změnu. Výrobek je specifikován dle požadavků a přání 

zákazníků a proto je konečná prodejní cena téměř pevná a neměnitelná. Mění se pouze 

při změně ceny materiálů. Ceny materiálu jsou stanovovány dle pohybu ceny ropy na 

burze (BRENT). Proto podnik musí sledovat tento ukazatel, jelikož dodavatel 

neupozorní na snížení ceny materiálu sám, ale pouze na růst cen materiálu.  

 

Dodavatelem materiálu je společnost Chemopetrol a.s. Komponenty jsou 

vyráběny dceřinou společností J.P. Plast Slovakia a podnikem Berikap. Logistika je 

zabezpečována několika dodavateli (ČSAD Kyjov, AK servis, Tezet, Hanzelín, Hroza) 

dle druhu výrobku.  

3.3.4 Charakteristika zákazníků – odběratelů 

J.P. Plast s.r.o. podniká na trzích B2B, kde jsou vztahy se zákazníky velmi úzké.  

Dlouhodobá spolupráce si vyžaduje oboustrannou důvěru mezi sebou. Proto mezi nimi 

vzniká dlouhodobé partnerství a spolupráce. Plastikářský trh je charakteristický 

stlačováním ceny produktů směrem dolů, zvyšováním konkurenceschopnosti a kvality 

na lokálních trzích. Níže jsou uvedeny reference největších odběratelů podniku:  

 

   Obr. 9: Hlavní zákazníci podniku  

 

Zdroj: Internetové stránky společnosti  
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Mezi největší odběratele podniku J.P. Plast s.r.o. patří zejména společnost 

Magna, dodávající díly pro automobilový segment, následuje Walser, Cheport, 

Bochemie Flexfill, zabývající se výrobou chemických výrobků. Hlavním kritériem 

výběru největších zákazníků je celkový objem tržeb za rok 2012. Strategickým cílem 

v roce 2013 je udržet si stejný celkový objem tržeb u těchto společností a současně, aby 

i nadále byli klíčovými odběrateli podniku.  

3.3.5 Schopnosti zákazníků a jejich hrozby  

Metod, jak zaujmout zákazníka, je mnoho: odlišení se od ostatních výrobců (přinášet 

něco, co konkurence nenabízí), konkurovat rychlostí dodávek, nalézat a využívat 

nových příležitostí na trhu (objevovat nové segmenty, trhy), kontinuálně investovat do 

výrobního zařízení, a tím být konkurenceschopnějším.  

 

Většina výrobců usiluje, aby prodávaná cena byla co nejvyšší, rostla kvalita 

vyráběných výrobků a byly konkurenceschopné na trhu. Podnik J.P. Plast s.r.o. se snaží, 

aby byly splněny všechny zmiňované prvky. Vyjednávací síla odběratelů se liší segment 

od segmentu. Podnik se snaží přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně s tím, 

že vždy dodá výrobek v požadované kvalitě, termínu a ceně. Zejména v automobilovém 

odvětví je konkurenční boj velmi silný až agresivní. Jako příklad uvedu, že zákazník 

chce, aby jejich výrobky byly skladovány v krytých prostorech (v klecích či kartonech), 

zákazník sám si volí dopravce (výběr vhodného dopravce odběratelem). Jsou to 

náklady, které musí podnik vnímat, sledovat a snižovat, s cílem udržet si stanovenou 

kvalitu a zákazníka.     

 

Dnešní vítězové na trhu jsou podniky, které minimalizují celkové náklady. 

Pokud je to výhodné pro obě strany mohou využívat tzv. outsourcingu. Jedná se o 

formu, kdy je část činností a riziko přesunuto na jinou společnost (např. facility 

management, správa interního systému, opravy strojů). Dodavatel služeb dosahuje 

nižších nákladů na specializaci, než kdyby jí podniky uskutečňovaly samostatně.  

 

Možnosti substitučních výrobků 

Substituce je cesta, kdy si odběratel vybere jiný výrobek místo našeho, který lépe 

uspokojí jeho přání a potřeby. Velmi často se zde objevují cenové války mezi 

konkurencí. U těchto výrobků musí podnik lepé kontrolovat všechny procesy, zvyšovat 
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užitnou hodnotu produktů a předvídat lépe přání a požadavky zákazníka. Trh B2B je 

tvořen individuálními zakázkami a jejich potřeby jsou specifické. Zejména v 

automobilovém průmyslu jsou vyráběny díly, které musí přesně pasovat do konečného 

produktu. V některých případech jsou formy vlastněny konečným zákazníkem, nikoli 

společností. Ten je  může, téměř kdykoliv, přemístit k jinému dodavateli.  

 

 Strategií společností J.P. Plast s.r.o. je přinášet pokud možno produkt (mimo 

automobilový segment), který splňuje dle technických specifik potřeby zákazníka. 

Zaměřit se zejména na vývoj nových produktů, přinášet nové tvary, barvy, hmotnosti, 

nový design je nutností v konkurenčním boji mezi vyfukovanými díly a kanystry.  
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3.4 SWOT analýza 

 

Strengths (silné stránky) 

Diverzifikace výroby - Technologie podniku J.P. Plast s.r.o. umožňuje vytvářet široké 

spektrum výrobků. Počínaje jednoduchými plastovými výrobky, až po komplexní díly 

pro automobilový průmysl. Diverzifikace patří mezi dlouhodobé strategie podniku. 

Cílem je postupně vyrovnávat poměr mezi technickými díly, obaly a díly pro 

automobily tak, aby podnik dokázal pružně reagovat na poptávku trhu.   

 

Strojový park – stáří strojů v podniku je nízké, nyní po delším časovém úseku podnik 

nakoupí nové stroje pro nové objednávky pro segment automotiv. Podnik má 

v současné době celkem 24 strojů, z toho 16 strojů v Kyjově. Mezi nejmodernější stroje 

patří stroje pro automobilový segment, kde se požaduje investice do modernizace 

výrobního zařízení.  

 

Kvalita - Moderní výrobní postupy společně s dlouholetou zkušeností v odvětví se 

promítají do produktů a téměř nulové zmetkovitosti. Cílem je poskytovat produkty 

nejvyšší kvality jak stálým, tak budoucím zákazníkům.  

 

Procesy - Od roku 2013 podnik J.P. Plast s.r.o. vlastní vnitřní informační systém, tzv. 

ERP. Slouží k integraci a automatizaci procesů související s podnikem. Jedná se o 

výrobu, distribuci, logistiku, řízení majetku, komunikaci, fakturaci a další.  

 

Plnění norem a předpisů - Podnik dodržuje zásady politiky kvality a EMS, jelikož si 

uvědomuje důležitost dodržování těchto norem a předpisů pro úspěšné zvládnutí 

konkurenčního boje na trhu. Společnost je držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 14001.  

 

Vztah k životnímu prostředí - Od svého založení podnik usiluje přistupovat k životnímu 

prostředí co nejšetrněji a minimalizovat negativní dopady výroby, i proto je od roku 

2001 zaveden systém ochrany životního prostředí.    

 

Projekty na klíč - podnik se snaží zákazníkovi nabídnout nejen samotnou výrobu, ale 

současně je schopen vypracovat celkový projekt dle požadavků zákazníka, který 
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zahrnuje tyto etapy: návrh, design, 3D, technické řešení výrobků či forem, testování, 

certifikace, vzorkování, finální výrobek.  

 

Dobré jméno společnosti – Společnost J.P. Plast s.r.o. byla založena v roce 1992. 

Během svého dvacetiletého působení na trhu si postupně našla díky kvalitě svých 

výrobků řadu věrných zákazníků. Za jeden z hlavních cílů si společnost klade péči o 

loajální zákazníky.  

 

Skladové a výrobní haly - Podnik disponuje od roku 1998 vlastním areálem. V roce 

2010 byla postavena nová skladová hala sloužící pro produkty pro automobilový 

průmysl. Tímto krokem došlo k rychlejší manipulaci a ochraně produktů. 

 

Weaknesses (slabé stránky)  

Nevyvážený poměr typů produktů - z 60 % se podnik orientuje na vyfukování 

standardních výrobků (láhve, kanystry, velké obaly, PHM). Při větším poklesu 

poptávky může dojít k ohrožení existence společnosti, a proto podnik usiluje o 

snižování tohoto poměru, a tím zvyšování závislosti na automobilové poptávce, 

technických dílech a vstřikování. Další vyhledáváni tržních mezer, kde by se podnik 

mohl uchytit, je samozřejmostí.  

 

Ceny - na některé druhy lahví, kanystrů a obalů je dána velmi nízká marže. Vlivem 

tohoto faktoru podnik vykazuje nízkou nebo zápornou rentabilitu těchto produktů. Vše 

je vnímáno jako služba k zákazníkovi, kde některé výrobky jsou rentabilnější a některé 

méně.    

 

Nízká ziskovost některých odvětví - podnik nedosahuje u některých produktů takové 

ziskovosti, jakou by manažeři očekávali. 

 

Vyhledávání nových zákazníků - v posledních letech v podniku stagnuje schopnost 

vyhledávat nové potenciální zákazníky v České republice i v zahraničí. Obchodní 

oddělení nevyhledává aktivně nové zákazníky na veletrzích, výstavách, v odborných 

časopisech. Nižší je i aktivní spolupráce s institucemi. 
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Výzkum a vývoj -  podnik nedisponuje oddělením vývoje a výzkumu. Hlavní příčinou 

jsou vysoké náklady na realizaci oddělení. Podnik si je tohoto problému vědom. Do 

budoucna by mohl spolupracovat s některou technicky orientovanou vysokou školou v 

ČR a využít možného potenciálu absolventů v podniku.    

 

Opportunities (příležitosti)  

Business to customers strategie - společnost může prodávat své produkty přímo 

zákazníkům, čímž může nalézt nový tržní segment. V současnosti produkuje produkty 

pouze na B2B. Příležitostí je také vyrobit produkty, které by bylo možné prodávat 

konečnému zákazníkovi.  

 

Vytvoření samostatného oddělení - neexistuje oddělení, které by se zabývalo vývojem 

výrobků pro nezakázkový prodej. Podnik by měl vytvořit samostatné oddělení (vývojář, 

technolog, marketing), které se bude zabývat vznikem a vývojem produktů pro 

nezakázkový prodej.     

 

Zvýšení prodeje - podnik by mohl zvýšit svůj podíl na zahraničních trzích a především 

na trhu Evropské Unie. Dnes podnik směřuje většinu svých výrobků na tuzemský nebo 

slovenský trh. Nové trhy jsou pro podnik příležitostí k navýšení výroby. 

 

Akvizice společnosti - v stále větším konkurenčním prostředí je zapotřebí posilovat 

svoji tržní pozici. Jednou z možností je spojení podniků, a tím vstoupit na nové trhy, 

získat nové zákazníky a know-how.  V podniku se v minulosti jednalo o možnostech 

akvizic, ale nedošlo ke sjednání spolupráce.   

 

Fondy EU - v roce 2006 podnik získal dotaci na navýšení počtu zaměstnanců. Díky 

těmto finančním prostředkům bylo přijato asi 15 pracovníků na pozici THP. Avšak 

tímto krokem se podnik zavázal, že bude muset udržet po období 5 let minimální počet 

zaměstnanců. V současnosti existuje další příležitost pro čerpání dotací ze zdrojů EU.  

 

Získaní nových zakázek - podnik je schopen uspokojit vyšší poptávku po nových 

projektech (automobilky, obaly, kanystry). Má dostatek jak výrobních, tak kapacitních 

prostředků.  
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Threats (hrozby)  

Finanční a hospodářská krize - ekonomická situace jednotlivých zemí i samotné České 

republiky je v posledních letech nejistá a pro investory stále více riziková. 

V budoucnosti musíme očekávat zvýšenou turbulenci poptávky, změny v cenách 

surovin a propouštění zaměstnanců. Úkolem je pečlivě sledovat ekonomické změny, 

včas na ně reagovat, aby měly co nejmenší dopad na podnik.  

 

Levná pracovní síla – levná pracovní síla dnes přichází zejména ze zemí asijského 

kontinentu. V posledních letech můžeme sledovat zvýšenou migraci obyvatelstva 

z těchto zemí. Velkou hrozbou je, že levnější pracovní síla může vytlačit konkurenční 

zaměstnance, a tím snížit náklady na mzdy v těchto podnicích. Důsledkem by mohlo být 

snížení kvality a odbornosti zaměstnanců.    

 

Dovoz zboží - dovoz levnějšího zboží z asijských trhů může vytlačit výrobce u nás. 

Důvodem levněji vyráběného zboží v těchto zemích jsou nižší výrobní náklady. Dále 

mzdové náklady v těchto zemích nedosahují takové výše jako u nás. Proto je cílem 

podniku orientovat se na kvalitu svých produktů, nulovou zmetkovitost, včasné 

dodávky a správné posouzení reklamací.   

 

Vyspělá konkurence - na trhu existuje pro společnost J.P. Plast s.r.o. velké množství 

konkurence, proto je nutností, aby podnik tuto konkurenci sledoval. Uměl vždy včas 

reagovat na aktivity této konkurence, a tím byl výkonnější a dosáhl lepších 

ekonomických výsledků. [7] 
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3.5 Finanční analýza podniku   

Po analýze prostředí podniku se zaměříme na interní schopnosti našeho podniku. 

Informace o silných a slabých stránkách, přednostech a kompetencích jsou faktory, 

které bychom měli znát. Je nutností provést analýzu lidských zdrojů, finančních zdrojů 

a fyzických zdrojů. Finanční zdroje nám sdělují informace o poměru vlastního a cizího 

kapitálu v podniku. Právě finanční zdroje nám mohou pomoci se správně rozhodnout.  

3.5.1 Složená roční míra růstu 

Složená roční míra růstu je jednoduchá cesta k porovnání investice k jiným investičním 

příležitostem. Vyjadřuje míry výnosnosti po celé časové období a slouží k popisu 

procesů například tržeb, aktiv atd. Jedná se o výpočet, jak změřit návratnost investic 

např. akcií, protože akcie mohou jeden rok vzrůst a příští rok klesnout mnohem více. Při 

delším časovém výpočtu můžeme posoudit roční nárůst či pokles výnosů. 

 

Pro výpočet použijeme vzorec:  

CAGR: (konečná hodnota/počáteční hodnota) 1/(počet let)
 - 1  

 

Tab. 4: Složená roční míra růstu 2010-2012 

Sloupec1 2010 2011 2012 CAGR 

Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč)         

Tržby 266 000 250 000 307 000 7,0% 

Růst tržeb -1,60% -6,02% 22,80% n/a 

EBITDA 52 398 32 475 39 307 13,3% 

EBITDA marže 19,70% 12,99% 12,80% 19,40% 

Zisk 37 007 11 273 20 671 -25,30% 

Rozvaha  

   
  

Aktiva celkem  273 896 302 502 304 191 5,30% 

Vlastní kapitál  116 505 114 713 135 368 7,70% 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát a rozvaha společnosti J.P. Plast s.r.o. 

 

Jako nejdůležitější údaj považuji dle tabulky 20 to, že za poslední tři roky 

vzrostly tržby celkem o 7% a naopak celkový zisk za běžné období klesl o -25,30 %. 

Příčinou jsou klesající přidaná hodnota, tedy ziskovost některých dílů (obaly, technické 

díly). Současně důvodem je zvyšující se konkurenční prostředí (rozšiřování výroby u 
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konkurence) nebo nabízení substitutů, které plní stejné nebo podobné funkce. 

Strategickým cílem je zaměřit se technologicky složitější výrobu.  

3.5.2 Finanční analýza podniku 

Za rok 2012 činil zisk společnosti J.P. Plast s.r.o. 20 mil. Kč. Došlo ke zvýšení zisku 

oproti roku 2011, kdy činil čistý zisk 11 mil. Kč. V roce 2010 byl zisk společnosti ve 

výši 36 mil. Kč. Za rok 2012 se podařilo snížit celkové náklady společnosti tak, aby 

společnost zvýšila svůj zisk oproti roku 2011.  

 

Horizontální rozbor a vertikální rozbor podniku 

Úkolem horizontální analýzy je sledovat změny položek v časovém úseku. Umožňuje 

rychle a přehledně srovnat výsledky hospodaření podniku či porovnání dosažených 

výsledků s plánovanými. 

Tab. 5: Horizontální analýza 

. 2011 2012 2011 / 2012 

AKTIVA 302502 277699 -8,20% 

Dlouhodobý majetek 199214 156210 -21,59% 

Oběžný majetek 101945 114351 12,17% 

Časové rozlišení 1343 7138 431,50% 

PASIVA 302502 277699 -8,20% 

Vlastní kapitál 114713 120879 5,38% 

Cizí kapitál 187220 154495 -17,48% 

Časové rozlišení 569 2325 308,61% 

Zdroj: Rozvaha společnosti J.P. Plast s.r.o. 

 

Vertikální analýza zobrazuje procentuální poměr jednotlivých položek 

výsledovky k celkovým tržbám a položek aktiv a pasiv k celkové bilanční sumě. Nebere 

v úvahu změny míry inflace.  
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Tab. 6: Vertikální analýza 

. 2011 2012 2011 2012 

AKTIVA 302 502 277 699 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 199 214 156 210 65,86% 56,25% 

Oběžný majetek 101 945 114 351 33,70% 41,18% 

Časové rozlišení 1 343 7 138 0,44% 2,57% 

PASIVA 302 502 277 699 100% 100% 

Vlastní kapitál 114 713 120 879 37,92% 43,53% 

Cizí kapitál 187 220 154 495 61,89% 55,63% 

Časové rozlišení 569 2 325 0,19% 0,84% 

Zdroj: Rozvaha společnosti J.P. Plast s.r.o. 

 

Dlouhodobý majetek se za rok 2012 oproti roku 2011 snížil o 9,61 %. Oběžný majetek 

společnosti se v roce 2012 zvýšil o 7,48 %. Vlastní kapitál v podniku se za rok 2012 

zvýšil o 5,61 %.  

 

Poměrové ukazatele 

Ukazatelé rentability patří mezi poměrové ukazatele. Hodnotí ziskovost podniku. 

Obecně platí čím vyšší, tím lepší.  

Tab. 7: Poměrové ukazatele 

- Zisk Tržby celkem Výsledek 

Rentabilita tržeb (ROS) 20 671 307 111 6,73% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 20671 120 879 17,10% 

  zisk pře zdaněním     

Rentabilita celkového kapitálu 

(ROA) 26 331 277699 9,48% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel ziskovosti obecně vyjadřuje poměr zisku k částce vloženého kapitálu. 

Umět vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. V praxi 

to znamená, že rentabilita tržeb říká, kolik korun čistého zisku připadne na jednu korunu 

tržeb. Tento ukazatel měl v roce 2012 hodnotu 6,7%. Na jednu korunu tržeb podnik 

získal 6,7 % čistého zisku. Průměrná hodnota dle ČSÚ za rok 2011 (údaj za rok 2012 



65 
 

není dostupný) je 6,65 % a lze považovat hodnotu rentability tržeb za podobnou. 

V předešlých letech byla tato hodnota vyšší.  

 

Je jedním z hlavních ukazatelů, který je impulzem pro investory, majitele či 

akcionáře. Tento ukazatel nám sděluje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu 

vlastního kapitálu. V podstatě sděluje, zda vložené peníze přináší uspokojivý výnos. 

Investor, akcionář a majitel očekává, aby investovaný kapitál byl vyšší než cena, kterou 

by obdržel při jiné formě investice. Umožní nám hodnotit, zda tento kapitál přináší 

dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti investičního 

rizika. Tento faktor nebere v úvahu inflaci. Dle ČSÚ byla za rok 2011 rentabilita 

vlastního kapitálu u plastových a pryžových výrobků ve výší 18,55 %. Dle vypočteného 

ukazatele v J.P. Plast s.r.o. byl v roce 2012 ukazatel na úrovni 17,1 %. V roce 2010 byla 

rentabilita vlastního kapitálu dvakrát vyšší než za rok 2012. V časovém horizontu 

dochází k poklesu ziskovosti vloženého kapitálu během dvou let. Pro majitele a 

investory jde o jasný signál, že dochází k poklesu čistého zisku.  

 

Ukazatel celkového kapitálu nám říká, jak se daří podniku z dostupných aktiv 

(hmotného, nehmotného, oběžného majetku) generovat zisk. Za rok 2012 byl tento 

ukazatel ve výši 10,6 %. Dle ČSÚ byla průměrná hodnota za rok 2011 na úrovni 9,61%. 

Rentabilita celkového kapitálu společnosti J.P. Plast s.r.o. je mírně vyšší, než jaký je 

průměr v České republice. 

 

Ukazatelé zadluženosti 

 

Ukazatelé zadluženosti hodnotí úvěrové zatížení podniku. Vyšší zadluženost 

podniku je možná, ale jen za cenu vyšší ziskovosti.  

   

Celková zadluženost = 154 495 / 277 699 = 55,6 % 

 

Míra zadluženosti = 154 495 / 120 879 = 1,34 = 128 % 

 

Úrokové krytí = 26 331 + 3 072 / 3 072 = 9,6   

 

Používá-li podnik cizí zdroje k financování vlastních činností, mluvíme o určité 

zadluženosti. Užití cizího zdroje financování aktivit má vliv na výnosnost kapitálu pro 

investory a na míru rizika v podniku. Využití cizích zdrojů je zpravidla levnější než 
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kapitál vlastní. Důvodem je, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení tzv. 

daňový efekt. J.P. Plast s.r.o. usiluje o snižování zadluženosti, jelikož ví, že čím více je 

podnik zadlužen, tím je vyšší riziko platební neschopnosti a současně se zvyšuje riziko 

ukončení podnikatelské činnosti.  

 

Ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost a ukazuje poměr celkových 

závazků k celkovým aktivům. V roce 2010 byla celková zadluženost podniku ve výši 

57,2%. V roce 2012 byla na úrovni 55,6 %. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou 

mezi 30 – 60 %, z čehož vyplývá, že celková zadluženost podniku klesá. Situace je dána 

příznivými hospodářskými výsledky a splácením závazků. Cizí zdroje zvyšují 

výnosnost vlastního kapitálu.   

 

Měli bychom rozlišovat celkovou zadluženost a míru celkové zadluženosti. Míra 

zadluženosti ukazuje poměr mezi cizím a vlastním kapitálem. Míra celkové 

zadluženosti by měla být v podniku okolo 100 %. Čím je tato hodnota blíže k 100 %, je 

pro bankovní instituce podnik méně rizikový a jsou ochotny půjčit finanční zdroje. Za 

rok 2012 byla společnost na úrovni 128 %. Zde je vidět, že cizí kapitál je vyšší než 

vlastní kapitál. Přičemž vyšší poměr vlastního kapitálu značí vyšší stabilitu podniku.  

 

Ukazatel úrokového krytí je klíčový ukazatel. Čím vyšších hodnot ukazatel 

nabývá, tím vyšší je schopnost platit náklady spojené s využitím cizího kapitálu. Tedy 

kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Říká nám, že je-li hodnota rovna 1, na zaplacení 

úroků je potřeba celý zisk. Dle ekonomů, by hodnota měla být vyšší než 5. Za rok 2012 

byla výše úrokového krytí ve společnosti na hodnotě 9,6. Proto zde nehrozí nesplácení 

úroků finančním institucím ze strany podniku.  

 

Ukazatele likvidity   

 

Ukazatel likvidity III. stupně (běžná likvidita) 114 351 / 52 481 + 21 536 = 1,54 

 

Ukazatel likvidity II. stupně (pohotová likvidita) 114 351 – 45 064 / 74 017 = 0,94 

      

Ukazatel likvidity I. stupně (hotovostní likvidita) 4 878 / 74 017 = 0,0659 

 

Likvidita je schopnost podniku uhradit veškeré své závazky věřitelům. Porovnávají se 

závazky a disponibilní zůstatky. Běžná likvidita vyjadřuje, jaká část krátkodobých 
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závazků je krytá pohledávkami a finančním majetkem v případě, že nedojde k prodeji 

zásob. To znamená, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil svá pohotová oběžná aktiva (peníze v pokladně, BU, krátkodobé cenné papíry, 

pohledávky u odběratelů a zásob) za hotovost. Doporučené hodnoty jsou mezi 1,5 – 2,5. 

V J.P. Plast s.r.o. je vypočtená hodnota na úrovni 1,54, v doporučené hodnotě. Závěrem 

lze konstatovat, že podnik by byl schopen uspokojit veškeré své věřitele.  

 

 Ukazatel pohotové likvidity z výpočtu vylučuje zásoby, jako artikl nezbytný pro 

zachování plynulosti podniku a současně jako artikl, který nejsme schopni rychle 

přeměnit na hotovost. Doporučené hodnoty pro výrobní podniky jsou mezi hodnotami 

1- 1,5.  Hodnota pohotové likvidity nižší než 1 ukazuje  nadměrný podíl zásob ve 

struktuře aktiv. Podnik J.P. Plast s.r.o. dosahuje hodnoty 0,94, což je hodnota nižší než 

doporučená. Je to dáno velkou mírou potřeby předvyrobit velké množství výrobků a 

včas reagovat na potřeby a přání zákazníka. 

 

 Hotovostní či peněžní ukazatel nám říká, jestli jsme schopni uhradit své 

krátkodobé závazky, kdyby podnik přeměnil všechna oběžné aktiva na peněžní 

prostředky. Doporučované hodnoty ukazatele by se měly pohybovat mezi 0,2 – 0,5. 

Čím je ukazatel vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost zachování platební neschopnosti a 

neefektivní využití peněžních prostředků. Dosáhnutá hodnota společnosti je 0,06, je 

téměř na nulové hladině. Podnik by nebyl schopen v daném okamžiku dostát svých 

závazků. Podnik by měl držet více peněžních prostředků a být schopen splatit své 

krátkodobé závazky k věřitelům.  

 

 Ukazatelé běžné likvidity jsou v požadovaných hodnotách. Zbytek ukazatelů je 

na nižších hodnotách. Podnik by měl držet více peněžních prostředků. Hodnota 

ukazatele 2. stupně likvidity a 3. stupně likvidity by měla být vyšší.  

 

Doba obratu zásob v podniku 

 

Doba obratu zásob 45 064 / (307 115 / 356 dní) = 52 dnů 

   

 Doba obratu zásob nám říká, za jak dlouhou dobu (kolikrát za rok) jsme schopni 

přeměnit zásoby na tržby. Čím je počet dnů obratu zásob nižší, tím lepé podnik dokáže 
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řídit svoje zásoby a dosahovat vyšších tržeb. Dle ČSÚ je u plastových a pryžových 

výrobků průměrná doba obratu 33 dnů. Za rok 2012 činila celková doba obratu zásob 

úrovně 52 dnů. Dle ČSÚ je rozdíl 19 dnů. 

 

Při výpočtu jsou informace čerpány z účetní rozvahy k 31. 12. 2012 a mají 

pevnou povahu. Proto může management podniku nechat před koncem roku vyrobit 

více výrobků, aby předzásobil sklady a zvýšil výkony v podniku. To znamená, že 

informace v účetní rozvaze nemusí odpovídat běžným podmínkám. 

 

Závěr finanční analýzy 

Dle složené roční míry růstu vzrostly tržby o 7% za poslední tři roky (2010-

2012). Oproti tomu však klesal zisk společnosti o 25,3%. V horizontální a vertikální 

analýze podniku J.P. Plast s.r.o. jsme zjistili následující údaje. Dlouhodobý majetek v 

roce 2012 klesl o - 21,59% oproti roku 2011. Na druhou stranu oběžný majetek se 

zvýšil o 12,17%. Vlastní kapitál se v roce 2012 zvýšil oproti roku 2011 o 5,38%., tím 

podnik snížil svou zadluženost. Poměrový ukazatel rentabilita tržeb je v podniku na 

průměrné hodnotě ČSÚ, tedy 6,7%. Avšak v roce 2010 byla tato hodnota až 

dvojnásobná. Rentabilita celkového kapitálu byla v roce 2012 na hodnotě 9,48%, tedy 

podnik je schopen generovat zisk pomocí aktiv (hmotného, nehmotné, oběžného 

majetku). Bavíme-li se o míře zadluženosti jsou doporučovány hodnoty nižší než 100%. 

Celková zadluženost podniku je ve výši 55,6%. U míry zadluženosti (ve výši 128%) 

bych doporučil snížit cizí kapitál, jelikož je příliš vysoký. Pro bankovní instituce může 

být podnik více rizikový a mohou být méně ochotné půjčit podniku finanční zdroje. 

Ukazatelé běžné likvidity jsou v doporučených hodnotách ve výši 1,54, podnik by byl 

schopen uspokojit veškeré své věřitele. Pohotová likvidita nám sdělila, že podnik má 

větší množství zásob ve struktuře aktiv. Je to dáno potřebou předvyrobit výrobky a být 

schopen včas reagovat na přání a potřeby zákazníků. Doba obratu zásob je 52 dnů. 

Podniku bych doporučil tuto hodnotu snížit, minimálně na průměrné hodnoty ČSÚ.  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHU ŘEŠENÍ  

4.1 Řízení a snižování rizika  

 

Pro rizika existuje mnoho charakteristik a definic, které se měnily a upravovaly v čase. 

Obecně ho lze charakterizovat jako neurčitost výsledku, který může nastat, a 

pravděpodobnost, se kterou dané riziko nastane. Při definování rizika je zapotřebí riziko 

nejprve analyzovat pomocí analýzy rizik. Pro analýzu rizik je možné vybrat kvalitativní, 

kvantitativní či kombinované metody.  

 

Nicméně vyloučit riziko je nemožné a bez určitého rizika není možné podnikat. 

Riziko můžeme rozdělit dle různých faktorů, například podle příčin vzniku rizika  

členíme na: 

 

 Riziko tržní – dochází ke změnám v tržním prostředí. Například změny 

v cenách, rizika nákupu či odbytu. 

 Riziko inflační – změny v důsledku inflačního vývoje na trh. 

 Riziko kursové – reakce na kursové změny, týká se podniků, které 

spolupracují se zahraničím. 

 Riziko politické – jsou to zejména legislativní změny typu, nejistota ve 

změnách, daňové změny či administrativní náročnost. 

 Riziko komerční – vyplývá z chování našeho obchodního partnera. 

Nedodržení obchodních podmínek. 

 Ostatní rizika -  představují nebezpečí ztrát a jsou spojena s užitnou 

hodnotou zboží.  

 

Při rozhodování o řízení rizika je nutné sledovat i náklady spojené s řízením 

rizika. Je zřejmé, že při snižování rizika vznikají náklady s tím spojené. Nelze vyloučit 

všechny rizika, protože náklady by byly neúměrně vysoké.  

Při snižování rizika existuje několik možností, jak riziko eliminovat: 

 přesunem (transfer) 

 vyhnutí se  

 redukcí 

 pojištěním  
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Faktory rizika 

Jedná se o souhrn všech rizik a jejich celkový dopad na podnik, projekty, činnosti 

založené na vnější analýze, tedy především z externí a interní analýzy. V tabulce 

můžeme nalézt faktory rizika, které mohou ovlivnit strategický plán podniku.  

 

Tab. 8 Faktory rizika 

Riziko tržní 

 

1. snižování tržeb podniku (zisku) 

2. nejistá ekonomická situace,  

3. snížení cen konkurence (dumpingové ceny), 

4. snížení automobilové poptávky,  

5. vstup konkurence do odvětví, 

Riziko inflační 

 

1. růst cen energií,  

2. růst cen materiálu, 

3. růst cen pohonných hmot, 

Riziko kurzové 

 

1. posilování Kč 

Riziko komerční 

 

1. nedodržení obchodně dodavatelských vztahů, 

2. dodání nekvalitních surovin, 

Riziko politické 

 

1. nejistá politická situace, 

2. změna daňových podmínek, 

3. změna výše sociálního a zdravotního pojištění 

Další rizika 

 

1. vzrůst zadlužení,  

2. odcházení kvalitních zaměstnanců 

3. staré strojní zařízení a technologie 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.1 Riziko snižování tržeb podniku 

Mezi dlouhodobé cíle patří zvyšování tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

V roce 2012 byly tržby ve výši 307 mil. Kč. Podnik ve dlouhodobé strategii usiluje o 

zvyšování tržeb o 2 - 3 % ročně. Metody, jak tohoto cíle dosáhnout je zvyšování využití 

vyfukovacích kapacit, růst technických dílů na celkovém výrobním sortimentu a 

růst vstřikovaných dílů na Slovensku. Dle předběžného plánu vývoje tržeb by za rok 

2013 měly být tržby ve výši 264 mil Kč. 

 

Současně by měl podnik dostatečně diverzifikovat svoji výrobu. Dlouhodobým 

cílem podniku je stanovený poměr 30:30:30, tedy technické díly, vyfukování 

automobilky, vyfukování obaly. Úkolem je tyto hodnoty, co nejvíce k sobě, přiblížit a 

snížit obchodní riziko. Cílem je rozložit riziko na co největší množství výrobků. 

Současně dlouhodobou strategií je zvýšit podíl technických dílů s vyšší přidanou 

hodnotou a zvyšovat zakázky do automobilového průmyslu.  
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U výrobků s nízkou přidanou hodnotou v letech 2011, 2012 klesala ziskovost. 

Konkurence zejména po roce 2008 začala velmi ostře usilovat o převzetí některých 

druhů výrobků. Dle názoru podniku se vyskytli i dumpingové ceny.  

 

Cílem je zaměřit svoji výrobu na technologicky složitější a komplikovanější 

výrobu, a tím zvyšovat tržby za výrobky. Podnik musí být konkurenceschopný na trhu. 

Vyhnutí se riziku snižování tržeb je zaměřeno na výrobu automobilového segmentu a 

technologicky náročnějších dílů, kde je v posledních letech velký potenciál růstu. Růst 

v automobilovém segmentu je výzvou zejména na asijském trhu, kde roste prodej 

automobilů.  

 

S růstem tržeb je spojen i růst zisku podniku. Chce-li podnik růst, musí mít 

ziskovost výroby nad 10 % (rozšiřování výroby, prostorů). Hodnoty pod 10 % jsou pro 

podnik rizikem a nízkou možností rozvoje. Aby došlo k naplnění cílů (k růstu zisku), 

podnik musí zvýšit vyfukovací kapacity, snížit zmetkovost, snížit mzdovou a 

energetickou náročnost, zvýšit podíl technický dílů atd.  

4.1.2 Riziko snížení automobilové poptávky 

V posledních letech se trh úspěšně rozvijí a po kratším období recese a stagnace v roce 

2008 a 2010, se od roku 2011 začala znovu oživovat poptávka po plastových dílech. 

Také rozšiřováním investičních aktivit konkurence podniku roste, což se projevuje 

rozšiřováním výroby. Vyhlídky pro další období jsou příznivější, předpokládá se, že v 

roce 2013 bude pomalejší tempo než v roce 2012.  

4.1.3 Vstup konkurence do odvětví  

Vstup konkurenčních podniků na český trh je věcí, kterou nelze přehlížet. Mezi hlavní 

konkurenty společnosti J.P. Plast s.r.o. v automobilovém segmentu patří společnosti 

Mergon, Rehau, Kautex a ABC Group. Společnost Rehau, výrobce automobilových 

součástek, rozšířila výrobu na Svitavsku a začala vyrábět plastové komponenty pro 

automobilový průmysl. Společnost IAC se rozhodla obnovit výrobu plastových 

součástek, Hanwha Czech oznámila rozšíření výroby plastových dílů pro osobní vozy 

Hyundai Nošovice, kde je společnost J.P. Plast s.r.o. také dodavatelem. Jak je vidět, tak 

automobilový segment je trhem velmi perspektivním a lukrativním. Proto napojení na 

klíčové odběratele a vzájemný rozvoj a spolupráce je v dlouhodobém horizontu cílem 
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podniku J.P. Plast s.r.o. V roce 2011 bylo na území ČR celkem 3593 podniků operujích 

ve výrobě plastových výrobků. Přičemž v roce 2010 jich bylo o 123 méně, celkem 

3470. Meziročně stoupl počet podniků o 3%, současně rostl počet zaměstnaných 

v tomto odvětví. 

4.1.4 Riziko růstu cen energií, materiálu a pohonných hmot 

Snižování energetické náročnosti patří mezi dlouhodobé cíle podniku. Konečnou cenu 

silové energie je velmi složité predikovat. Cena je složena z regulované a neregulované 

části. Regulovaná část je určena obchodníkem s elektřinou, je tvořena pevnou částí za 

měsíc a cenou silové elektřiny. Neregulovaná je stanovena Energetickým regulačním 

úřadem, je složena z poplatku za distribuci, příspěvku za obnovitelné zdroje, poplatku 

za systémové služby. Nesmíme zapomenout, že do konečné ceny vstupuje daň, tedy daň 

z přidané hodnoty a daň z elektřiny. Je proto důležité, zaměřit se na všechny možné 

dodavatele a jejich cenové nabídky. Snížit růst energií, lze pomocí úspor v provozech 

(osvětlení, optimalizace časového fondu strojů- velký potenciál optimalizace, vytápění 

výrobních prostor). V roce 2012 se očekává růst silové elektřiny cca o 5 %. Ropa je 

důležitou složkou při výrobě plastových dílů, proto když dojde k růstu či poklesu ceny 

ropy na světových trzích, v podniku se to projeví změnou ceny materiálu.  

4.1.5 Riziko kurzové 

Vzhledem ke zvyšování podílu na zahraničních trzích, především na trzích Evropské 

Unie není kurzové riziko zanedbatelné. Do roku 2012 měl podnik zajištěn kurz na 28 

Kč za euro, což přinášelo určité výhody pro podnik (oslabení koruny podnik nepocítil). 

Dle posledních zpráv (letní prognózy ČNB, 2013) by měl kurz koruny mírně posilovat 

vůči Euru a měl by se pohybovat ve výši 25,8 Kč. Čím slabší bude koruna, tím lépe pro 

exportní výrobky v podniku. Na druhou stranu to zdraží importované zboží. Například 

vzrostou ceny ropy, plynu, elektřiny, tedy vstupy, které ovlivní náklady (prodejní cenu). 

Hlavním cílem ČNB je udržet inflační cíl (cenová stabilitu) na 2 % (od roku 2012) a 

v případě inflačního propadu, může centrální banka provést intervenci proti koruně, ve 

chvíli, kdy se ekonomice nebude dařit vymanit se z mírných propadů.  

4.1.6 Riziko politické 

Jak již bylo napsáno výše, v České republice je politické prostředí spojeno s politickou 

nejistotou, častými změnami vlád, představitelů a na nich napojených úředníků. Časté 

změny v politickém prostředí nepůsobí příliš důvěryhodně na zahraniční investory a na 
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tuzemské podniky. V případě nejistého bankovního systému či fiskální politiky mohou 

vzrůst úroky z vládních dluhopisů pro investory (zahraniční či tuzemské). Dle mého 

názoru je nutné, aby jakákoliv vláda udržela co nejnižší státní rozpočet či usilovala o 

jeho snižování. Časté změny v daňovém systému, zejména zvýšení přímých a 

nepřímých daní (méně populární krok) je pro podnik problémem při stanovení konečné 

ceny (klesají marže prodejců).  

 

 V posledních letech je velkým rizikem zejména velmi častá fluktuace vlád a 

zvyšující se politické korupční prostředí, čímž dochází k omezování podnikání. Na 

druhou stranu daly předchozí vlády vzniknout nezávislým organizacím zabývajícím se 

korupčním prostředím a jeho omezováním na politicko-obchodním prostředím. Existují 

různé způsoby, jak v případě exportu politické riziko eliminovat (pojištění exportních 

úvěrů - EGAP).  

4.1.6 Další rizika 

Riziko nedostatečného vytížení strojního zařízení 

Podnik J.P. Plast s.r.o. disponuje 16 různými výrobními stroji. Jejich pracovní vytížení 

je individuální, dle typu stroje a segmentu zaměření. Vytíženost se pohybuje mezi 40 až 

75 %. Dle strategického plánu podnik usiluje o 75 % maximální vytížení s ohledem na 

zmetkovitost, údržbu (snižuje budoucí poruchovost) a přehazovačky. Z  pohledu 

podniku je hodnota nižší, méně než 75 % je nežádoucí. Maximální vytíženost výrobního 

zařízení je možno zvýšit získáním nových obchodních příležitostí, také obnovou 

výrobního parku (lepší výrobní možnosti, rychlejším technologickým postupem, 

snížením zmetkovitosti). Důležité je kontinuálně provádět investice do oprav, údržby a 

koupi nových zařízení. Samozřejmostí je správné zaškolení nových a stávajících 

zaměstnanců, jak správně pracovat a manipulovat s těmito stroji.  

 

Růst zadluženosti podniku 

Zadluženost vyjadřuje vztah mezi vlastními na jedné straně a cizími zdroji na straně 

druhé. Rizikem vysoké zadluženosti podniku J.P. Plast s.r.o. je příliš velké zatížení 

podniku s splacením úvěrů, úroků, poplatků, leasingů a jiných finančních instrumentů, 

čímž se může velmi rychle dostat do nepříznivé finanční situace. Podnik by měl cizí 

kapitál využívat jenom tehdy, kdy se celkový výnos, který tím získá, je vyšší, než jsou 

náklady spojené s jeho použitím tj. úroky placené z cizího kapitálu. Na druhou stranu 
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zde platí, že použití cizího kapitálu je levnější, než použití vlastního kapitálu, tzn. 

výnosnost cizího kapitálu je vyšší než u vlastního kapitálu. Situace je způsobena 

daňovým štítem a finanční pákou, které nám snižují zdanitelnou částku, která je snížena 

o úroky (náklady pro podnik), a tím je zdanitelná částka níž, než při použití vlastního 

kapitálu, který tento základ nesnižuje. Více nám sdělila analýza zadluženosti podniku 

J.P. Plast s.r.o. 

  

Odcházení kvalitních zaměstnanců 

Odchod či výpověď zaměstnanců jsou nepříznivou situací, která je nevyhnutelná, 

neodvratitelná a podnik to musí co nejefektivněji a nejekonomičtěji řešit. Záleží však, 

jestli se jedná o odchod ukončením pracovního poměru zaměstnancem, odchodem do 

důchodu nebo ukončením pracovního poměru podnikem. Při odchodu do důchodu 

známe termín či čas odchodu a je pečlivě vybírán nový zaměstnanec jako náhrada. Je-li 

ukončení pracovního poměru ze strany podniku, je to pravděpodobně z důvodu porušení 

pracovních podmínek a povinností zaměstnancem, nebo se jedná o oboustrannou 

domluvu. Nejhorší formou je nečekaný odchod kvalitního zaměstnance a to, buď 

z nedostatečné interní komunikace, absencí motivačních a rozvojových plánů, nebo z 

nedostatečného vedení zaměstnanců. Jak si stávající zaměstnance udržet, zaujmout a 

rozvíjet jejich potenciál je otázku dlouhodobé strategie podniku J.P Plast.s.r.o.  Mezi 

hlavní aspekty udržení stávajících zaměstnanců patří dostatek důvěry mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, dostatek volnosti při řízení projektů. Dále můžeme 

uvést příjemné a pracovní prostředí (kde lidé chtějí strávit svůj pracovní čas), možný 

profesní rozvoj, adekvátní mzdu z vykonané práce (13. mzda, benefity), pochvala 

podřízených a dostatečná motivace a spokojenost všech. Při odchodu z jakéhokoliv 

důvodu ze zaměstnání je důležité vědět, že zaškolení nového zaměstnance trvá 

průměrně déle než rok. Z pohledu nákladů je pro podnik ekonomičtější udržet si 

stávající zaměstnance než zaškolovat a adaptovat zaměstnance nové. Proto by vztah 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem měl být adekvátní oboustranně.  

 

4.2 Plán prodejů – stanovení finančního plán na rok 2013 

Při sestavování finančního plánu se vycházelo z plánu tržeb, vytížení kapacit strojového 

parku a investičních akcí pro rok 2013. Získané informace vycházejí z výkazů zisku a 

ztrát a rozvahy.  
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Podnik své plány tržeb plánuje dle smluv se zákazníky, artiklů a očekávaných 

tržeb. Plány nelze vytvořit dle jednotlivých produktů, protože podnik vyrábí 

zakázkovým způsobem. Podnik si v podstatě neurčuje, jaký sortiment výrobků bude 

vyrábět. V tržbách jsou zahrnuty jak zákaznické ceny, tak skladba tržeb z pohledu 

měny. Vycházelo se z průměrného kurzu 25,50 Kč / €. Plán tržeb byl sestaven 

s přihlédnutím na kapacity jednotlivých strojů podniku.  

 

      Tab. 9: Plán tržeb 

Plán tržby 2011 2012 plán 2013 

Tržby za prodej výrobků 213 697 000 230 934 000 248 424 000 

Podíl na celkových tržbách % 85,16% 75,19% 94,03% 

Tržby za prodej zboží- ostatní 30 923 000 45 739 000 3000000 

Podíl na celkových tržbách % 12,32% 14,89% 1,14% 

Tržby za prodej majetku a materiálu  6 317 000 30 441 000 12 763 000 

Podíl na celkových tržbách % 2,52% 9,91% 4,83% 

Celkové tržby 250 937 000 307 114 000 264 187 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podnik J.P. Plast s.r.o. má největší příjmy tj. tržby z prodeje vlastních výrobků. Ve 

strategickém plánu bylo stanoveno, že si podnik přeje růst tržeb minimálně o 3 % ročně. 

Při výpočtu vycházíme dle dohodnutých smluv se zákazníky. 

 

Plán osobních nákladů 

Plán osobních nákladů byl vytvořen ve dvou částech podle skupin zaměstnanců, pro 

THP a management. Společnost neplánuje snižování počtu zaměstnanců a předpokládá 

při výpočtu 166 aktivně pracujících zaměstnanců. Při výpočtu mzdy jsem vycházel 

z průměrné mzdy za období 01 – 12 / 2012, která zohledňuje nemocnost, náhrady za 

dovolenou a případné příplatky. Součástí osobních nákladů jsou i náklady na stravenky, 

životní pojištění i úrazové pojištění. V celkovém výpočtu nejsou zahrnuty odměny na 

13. mzdy. Manažerské odměny nejsou pro rok 2013 plánovány. Podrobný plán 

osobních nákladů zahrnuje tab. 10. 

Tab. 10: Plán osobních nákladů 

Osobní náklady 2011 2012 plán 2013 

Náklady celkem 52 168 000 58 270 000 56 670 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ostatní dílčí náklady  

Mezi ně patří například leasing, poplatky, reklama, pojištění, daňové poradenství, dary a 

atd.  Lze konstatovat, že největší podíl na ostatních dílčích nákladech je leasing, kterým 

se financuje nákup nových strojů na rok 2013 a 2014. Mezi pevné částky jsou zahrnuty 

tyto budoucí výdaje. Dle předběžné kalkulace jsou jednotlivé položky znázorněny níže.   

 

     Tab. 11: Dílčí náklady 

Ostatní 

náklady  
2011 2012 plán 2013 

Celkem 6 200 000 7 600 000 9 612 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Plán investičního majetku 

Plán investičního majetku je sestaven na základě údajů podniku. Podnik v roce 2013 

plánuje celkem 43 investičních akcí, řada bude probíhat v průběhu let 2013 - 2015. 

Zahrnuje akce typu opravy, technické zhodnocení majetku a nové investice. V tomto 

období podnik plánuje investovat do oprav zařízení celkovou částku kolem 9,5 mil. 

korun. Podnik očekává zefektivnění a zvýšení produktivity výroby touto investiční akcí. 

Dlouhodobý majetek představuje největší část majetku. Převažují budovy, haly, strojní 

zařízení, pozemky. Bavíme-li se o strojním vybavení, investice vyvolá vyšší 

produktivitu výroby. Plánuje se investice do nákupu nového stroje a řídících systému 

podniku, a to v sumě cca 30 mil. korun rozmezí let 2013 – 2015. Náklad bude ve formě 

odpisů.     

    Tab. 12: Plán investičního majetku 

investiční akce plán 2013 

opravy  9 500 000 

nákup stroje formou odpisů a řídicí systémy 10 000 000 

celkem  19 500 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Plán nákladů na hlavní materiál  

Plán nákladů na hlavní materiál HDPE a plán jeho spotřeby je uváděn v kg, tvoří 98 % 

z celkového spotřebovaného materiálu. Cenová hladina materiálu je velmi podobná jako 

v roce 2012. Z důvodu existence konkurenčního boje a zneužití údajů uvedu v DP 

pouze plánovanou konečnou částku celkových nákladů za rok 2013. V roce 2013 

podnik plánuje spotřebovat materiál v celkové výši cca 97 mil. Kč. 
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Tab. 13: Plánovaný Výkaz zisků a ztrát 2011-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování a JPP 

4.2.1 Analýza citlivosti  

Jedná se o metodu zjišťování citlivosti výsledných ukazatelů hospodářského výsledku, 

na změny jednotlivých vstupních veličin. Cílem analýzy citlivosti je zjistit náchylnost 

určitého ekonomického kritéria projektu na prvcích, které toto kritérium ovlivňují. 

Jedná se o změny objemu produkce, ceny vstupních materiálů, ceny produktů, 

investiční náklady, úrokové náklady a atd.  

 

 Prvním krokem analýzy citlivosti je stanovit si ekonomické kritérium a změny 

tohoto kritéria, které budou sledovány. Kritickým bodem bude v našem případě 

2011 2012 2013

Třby za zboží a ostatní 30 923 000 45 739 000 12 763 000

Tržby za výrobky a služby (včetně nedokončené výroby) 216 697 000 230 934 000 248 424 000

Tržby celkem 253 937 000 307 114 000 264 187 000

Výkony 216 697 000 240 071 000 250 330 000

Náklady na výrobky celkem 200 138 000 218 306 000 232 251 600

Spotřeba hlavního materiálu 83 956 000 92 480 000 97 395 000

Spotřeba ostatního materiálu (režíjní materiál, díly) 17 466 000 19 490 000 20 317 000

Spotřeba el. energie 14 089 000 15 165 000 16 681 000

Spotřeba energie a další (plyn, voda) 3 399 000 3 696 000 4 114 000

Celkem spotřeba energie a materiálu 118 910 000 130 831 000 138 507 000

Přidaná hodnota 84 866 000 95 542 000 89 829 000

Náklady na prodané zboží 25 946 000 36 248 000 10 210 000

Obchodní marže 4 977 000 9 491 000 2 553 000

Osobní náklady 52 168 000 58 270 000 56 670 000

Opravy a údržba 1 359 000 1 792 000 4 396 000

Spotřeba drobného majetku 115 000 25 000 212 000

Přepravné 8 284 000 6 617 000 6 927 000

Provize, poplatky (contribution fee) 276 000 520 000 714 000

Leasingové náklady 2 371 000 3 593 000 5 539 000

Reklama, reprezentace, dary 1 189 000 1 663 000 1 280 000

Účetní, daňové, právní poradenství 843 000 619 000 623 000

ISO 721 000 435 000 493 000

Pojištění 802 000 783 000 963 000

Ostatní služby 559 000 119 000 1 300 000

Ostaní náklady: najemné, ostraha, telefony, školení a atd. 1 379 000 1 722 000 2 100 000

Služby celkem 17 898 000 23 189 000 24 547 000

Tržby z prodeje majetku a materiálu 6 317 000 30 441 000 3 000 000

Zůst.cena z prodeje majetku a materiálu 4 905 000 26 094 000 2 941 200

mimořádný HV 1 412 000 4 347 000 58 800

Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 32 475 000 39 307 000 32 561 000

Odpisy DHM a DNM 11 162 000 11 317 000 12 527 600

Zisk před úroky a daní (EBIT) = provozní HV 21 313 000 27 990 000 15 580 200

Ostatní finanční výnosy 17 000 4 000 0

Finanční náklady 4 067 000 3 192 000 150 000

Úrokové náklady 4 048 000 3 072 000 2 481 300

Kurzové zisky 8 932 000 4 601 000 Nulový HV kurz 

Kurzové ztráty 0 0

finanční HV 834 000 -1 659 000 -2 631 300

Zisk před zdaněním (EBT) 22 147 000 26 331 000 12 948 900

Daň z příjmů za bežnou činnost 4 726 000 5 319 000 2 460 291

Daň z příjmů odložená 6 148 000 341 000 0

Zisk po zdanění 11 273 000 20 671 000 10 488 609

ziskovost (PHV/tržby) 8,4% 9,1% 5,9%



78 
 

výsledek hospodaření. Jedná se o takový kritický bod, kdy se výsledek hospodaření 

rovná nule, tedy rozdíl mezi celkovými náklady se rovná celkovým výnosům. 

Nepředstavují ani zisk či ztrátu podniku za účetní období. Určíme si nejmožnější 

hodnoty faktorů a spočteme kritérium. Hodnoty činitelů jsou upravovány a pro každého 

činitele spočteme novou hodnotu kritéria a jeho odchylku. Z odchylek vyplyne, které 

faktory jsou citlivější a které méně.  Použijeme vzorec pro výpočet HV po zdanění: 

Tržby za prodej zboží – Náklady vynaložené a prodej zboží + Výkony – Spotřeba 

materiálu a energie – Služby – Osobní náklady – Daně a poplatky – Odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku + Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu – Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu + Ostatní 

provozní výnosy – Ostatní provozní náklady + Výnosové úroky – Nákladové úroky + 

Ostatní finanční výnosy – Ostatní finanční náklady – Daň z příjmů za běžnou činnost  

 

Dle předběžného plánu na rok 2013 byly hodnoty vypočteny při sestavování 

plánovaného Výkazu zisku a ztrát. Analýza citlivosti byla zpracována v tab. 14. Byla 

použita hodnoty odchylky o 5 %. 

Tab. 14: Analýza citlivosti

 

Zdroj: Vlastní zpracování a JPP 

2013 (tis. Kč)
Změněná 

hodnota o 5 %

Výsledný zisk 

(tis. Kč)

Absolutní 

pokles zisku 
Pokles zisku

Třby za zboží a ostatní 12 763 11 487 11 422 1 276 12,58%

Náklady na prodané zboží 10 210 9 189 19 335 1 021 10,06%

Výkony 250 330 225 297 35 179 25 033 246,73%

Celkem spotřeba energie a materiálu 138 507 124 656 23 997 13 851 136,51%

Přidaná hodnota 89 617 80 655 19 108 8 962 88,33%

Obchodní marže 2 553 2 298 10 401 255 2,52%

Osobní náklady 56 670 51 003 15 813 5 667 55,85%

Provozní náklady a výnosy 4 608 4 147 10 607 461 4,54%

Daně a poplatky 714 643 10 217 71 0,70%

Služby celkem 24 759 22 283 12 622 2 476 24,40%

mimořádný HV 59 53 10 152 6 0,06%

Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 32 561 19 159 13 402 3 256 32,09%

Odpisy DHM a DNM 12 527 11 274 11 399 1 253 12,35%

Tržby z prodeje majetku a materiálu 3 000 2 700 10 446 300 2,96%

Zůst.cena z prodeje majetku a materiálu 2 941 2 647 10 440 294 2,90%

Zisk před úroky a daní (EBIT) = provozní HV 15 157 13 641 11 662 1 516 14,94%

Ostatní finanční výnosy 0 0 10 146 0 0,00%

Finanční náklady 150 135 10 161 15 0,15%

Úrokové náklady 2 481 2 233 10 394 248 2,45%

Kurzové zisky 0 0 0 0,00%

finanční HV -2 631 -12 514 9 883 -263 -2,59%

Zisk před zdaněním (EBT) 12 526 1 127 11 399 1 253 12,35%

Daň z příjmů za bežnou činnost 2 380 2 142 10 384 238 2,35%

Daň z příjmů odložená 0 0 10 146 0 0,00%

Zisk po zdanění 10 146
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Graf 4: Grafické znázornění analýzy citlivosti v roce 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dle předběžného plánu za rok 2013 největší pokles zisku vyvolávají tyto činitelé: 

 výkony 

 spotřeba materiálu a energie 

 osobní náklady 

 služby 

 

Výkony jsou složeny z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu 

zásob vlastní činnosti a aktivace. Tržby vycházejí ze smluv a předběžných výhledů 

jednotlivých obchodníků (dle zákazníka). Zejména kontrakty v automobilovém 

segmentu jsou založeny na dohodnutém množství a období v roce. Lze tedy 

sofistikovaně odhadnout prodejní množství a celkové tržby v segmentu. V obalovém 

segmentu je predikce založena na dlouhodobých smlouvách mezi partnery a na odhadu 

jednotlivých obchodníků. Výkyvy v těchto oblastech se příliš neočekávají. Rizika 

v oblasti spotřeby materiálu a energie je zapotřebí sledovat a umět odhadnout budoucí 

vývoj v těchto oblastech. Jednotlivý vývoj jsem rozebral v kapitole 2. Osobní náklady a 

služby jsou oblasti, které jsou pečlivě sledovány a vždy odpovídají aktuálním potřebám 

a přáním podniku.  
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Zkušenosti z analýzy citlivosti v praxi zobrazují, že značná část rizikových 

faktorů je nevýznamná, neboť jejich změny mají malé dopady na hospodářský výsledek 

podniku. Počet významných rizikových faktorů je malý (celkem 4), což usnadňuje 

přípravu a realizaci opatření pro snížení podnikatelského rizika. 

4.3 Strategické scénáře 

Strategické scénáře nám zobrazují možnosti, ke kterým můžeme dojít v budoucnosti, 

přičemž beru v úvahu informace z minulosti a současného stavu. Jedná se tedy o 

budoucí stav možného vývoje prostředí a jeho dopad na činnost podniku. Na základě 

scénářů se přijímají krizová opatření.   

  

Je to výchozí bod pro zpracování strategie. Obecně je tvořena třemi základními scénáři:  

 Realistický (kapitola 4.2) 

 Pesimistický (působící negativní činnosti na podniky) 

 Optimistický (opakem pesimistického scénáře, tedy působí pozitivní 

vlivy) 

 

V předešlých analýzách jsme vybrali největší rizika pro podnik. Jako jsou rizika změny 

kurzu, změny cen matriálu, vstup nové konkurence do odvětví a atd.  

4.3.1 Pesimistický scénář 

Pesimistický scénář vychází z předpokladu, že vnější a vnitřní vlivy působí silně 

negativně a mají vliv na výsledný hospodářský výsledek. 

 

Podle analýzy STEP a jeho části vývoje makroprostředí je pravděpodobné, že 

ceny materiálu a energie vzrostou o 1,5%. Podle poslední prognózy ČNB bude kurz 

koruny na úrovni 25,80 EUR/CZK. Zásahem ČNB je možné, že kurz koruny bude 

posilovat a celkové nákladové úroky vzrostou o 3%.  

 

 Tabulka 15. zobrazuje pravděpodobný vývoj při budoucích změnách u 

jednotlivých položek, které ovlivní celkový hospodářský výsledek po zdanění. 

Výsledkem je zvýšení nákladů, ale podnik J.P. Plast s.r.o. by byl stále v zisku.  
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Tab. 15 Pesimistický scénář 

 

Zdroj: Vlastní zpracování a JPP 

4.3.2 Optimistický scénář 

Optimistický scénář vychází ze situace, že rizikové faktory se vyvíjí mnohem lépe, než 

jsme předpokládali a ve výsledku pozitivně ovlivní výsledný hospodářský výsledek. 

 

 V tomto scénáři je předpoklad, že spotřeba materiálu a energie bude klesat o 

1,5%, díky snížení uzavření fixních dlouhodobých smluv s dodavateli na výhodných 

cenách, které sníží jejich tržní cenu. Současně kurz koruny se bude vyvíjet pozitivně, 

koruna oslabí a poklesnou finanční náklady o 3%.  

 

2013

Třby za zboží a ostatní 12 763 000

Tržby za výrobky a služby (včetně nedokončené výroby) 248 424 000

Tržby celkem 264 187 000

Výkony 250 330 000

Náklady na výrobky celkem 232 463 600

Spotřeba hlavního materiálu 97 395 000

Spotřeba ostatního materiálu (režíjní materiál, díly) 20 317 000

Spotřeba el. energie 16 681 000

Spotřeba energie a další (plyn, voda) 4 114 000

Celkem spotřeba energie a materiálu 141 277 140 zvýšení o 1,5%

Přidaná hodnota 86 846 860

Náklady na prodané zboží 10 210 000

Obchodní marže 2 553 000

Osobní náklady 56 670 000

Provozní náklady 4 608 000

Spotřeba drobného majetku 212 000

Přepravné 6 927 000

Daně a poplatky 714 000

Leasingové náklady 5 539 000

Reklama, reprezentace, dary 1 280 000

Účetní, daňové, právní poradenství 623 000

ISO 493 000

Pojištění 963 000

Ostaní náklady: najemné, ostraha, telefony, školení a atd. 3 400 000

Služby celkem 24 759 000

Tržby z prodeje majetku a materiálu 3 000 000

Zůst.cena z prodeje majetku a materiálu 2 941 200

mimořádný HV 58 800

Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 32 561 000

Odpisy DHM a DNM 12 527 600

Zisk před úroky a daní (EBIT) = provozní HV 12 386 060

Ostatní finanční výnosy 0

úrokové náklady 150 000

finanční náklady 2 555 430 zvýšení o 3%

Kurzové zisky Nulový HV kurz 

Kurzové ztráty

finanční HV -2 705 430

Zisk před zdaněním (EBT) 9 680 630

Daň z příjmů za bežnou činnost 1 839 320

Daň z příjmů odložená 0

Zisk po zdanění 7 841 310

ziskovost (PHV/tržby) 4,7%
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 Tabulka 16 zobrazuje stav, bude-li se scénář v roce 2013 vyvíjet dle 

optimistického scénáře, výsledek hospodaření bude vyšší, na úrovni 11 mil. Kč. 

 

Tab. 16: Optimistický scénář 

  

Zdroj: Vlastní zpracování a JPP 

2013

Třby za zboží a ostatní 12 763 000

Tržby za výrobky a služby (včetně nedokončené výroby) 248 424 000

Tržby celkem 264 187 000

Výkony 250 330 000

Náklady na výrobky celkem 232 251 600

Spotřeba hlavního materiálu 97 395 000

Spotřeba ostatního materiálu (režíjní materiál, díly) 20 317 000

Spotřeba el. energie 16 681 000

Spotřeba energie a další (plyn, voda) 4 114 000

Celkem spotřeba energie a materiálu 136 429 395 snížení o 1,5%

Přidaná hodnota 91 906 605

Náklady na prodané zboží 10 210 000

Obchodní marže 2 553 000

Osobní náklady 56 670 000

Provozní náklady 4 396 000

Spotřeba drobného majetku 212 000

Přepravné 6 927 000

Daně a poplatky 714 000

Leasingové náklady 5 539 000

Reklama, reprezentace, dary 1 280 000

Účetní, daňové, právní poradenství 623 000

ISO 493 000

Pojištění 963 000

Ostaní náklady: najemné, ostraha, telefony, školení a atd. 3 400 000

Služby celkem 24 547 000

Tržby z prodeje majetku a materiálu 3 000 000

Zůst.cena z prodeje majetku a materiálu 2 941 200

mimořádný HV 58 800

Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 32 561 000

Odpisy DHM a DNM 12 527 600

Zisk před úroky a daní (EBIT) = provozní HV 17 657 805

Ostatní finanční výnosy 0

Finanční náklady 150 000

Úrokové náklady 2 481 000 snížení o 3%

Kurzové zisky Nulový HV kurz 

Kurzové ztráty

finanční HV -2 631 000

Zisk před zdaněním (EBT) 15 026 805

Daň z příjmů za bežnou činnost 2 855 093

Daň z příjmů odložená 0

Zisk po zdanění 12 171 712

ziskovost (PHV/tržby) 6,7%
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4.3.3 Nepravděpodobnější scénář  

Nejpravděpodobnější scénář je nejreálnější a jeho pozice je mezi pesimistickým a 

optimistickým scénářem. Dle vyhotovených analýz makroprostředí a mikroprostředí je 

potřeba být neustále v pozoru a sledovat změny, být schopen operativně měnit a 

reagovat na změny na trzích. Na podnik J.P. Plast s.r.o. působí mnoho negativních a 

pozitivních vlivů, kterým musí čelit. Tab. 17 ukazuje, dle vyhotovených analýz, 

nejpravděpodobnější scénář v roce 2013. 

 

Tab. 17: Nepravděpodobnější scénář 

 

Zdroj: Vlastní zpracování a JPP 

2013

Třby za zboží a ostatní 12 763 000

Tržby za výrobky a služby (včetně nedokončené výroby) 248 424 000

Tržby celkem 264 187 000

Výkony 250 330 000

Náklady na výrobky celkem 232 251 600

Spotřeba hlavního materiálu 97 395 000

Spotřeba ostatního materiálu (režíjní materiál, díly) 20 317 000

Spotřeba el. energie 16 681 000

Spotřeba energie a další (plyn, voda) 4 114 000

Celkem spotřeba energie a materiálu 138 507 000

Přidaná hodnota 89 829 000

Náklady na prodané zboží 10 210 000

Obchodní marže 2 553 000

Osobní náklady 56 670 000

Provozní náklady 4 396 000

Spotřeba drobného majetku 212 000

Přepravné 6 927 000

Daně a poplatky 714 000

Leasingové náklady 5 539 000

Reklama, reprezentace, dary 1 280 000

Účetní, daňové, právní poradenství 623 000

ISO 493 000

Pojištění 963 000

Ostaní náklady: najemné, ostraha, telefony, školení a atd. 3 400 000

Služby celkem 24 547 000

Tržby z prodeje majetku a materiálu 3 000 000

Zůst.cena z prodeje majetku a materiálu 2 941 200

mimořádný HV 58 800

Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 32 561 000

Odpisy DHM a DNM 12 527 600

Zisk před úroky a daní (EBIT) = provozní HV 15 580 200

Ostatní finanční výnosy 0

Úrokové náklady 150 000

Finanční náklady 2 481 000

Kurzové zisky Nulový HV kurz 

Kurzové ztráty

finanční HV -2 631 000

Zisk před zdaněním (EBT) 12 949 200

Daň z příjmů za bežnou činnost 2 460 348

Daň z příjmů odložená 0

Zisk po zdanění 10 488 852

ziskovost (PHV/tržby) 5,9%
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4.4 Rizikové faktory podniku J.P. Plast s.r.o. 

4.4.1 Ofenzivní a defenzivní 

Podnik může podnikatelské riziko snížit či eliminovat uplatněním vhodných procesů a 

opatření tak, abychom docílili potřebného výsledku. Máme různé postupy, jak 

dosáhnout snižování rizika. Lze ho rozčlenit do dvou základních skupin: 

 

 Odstraněni, resp. eliminaci příčin vzniku rizika. 

 Snížení nepříznivých důsledků rizika. 

 

Cílem první skupiny jsou procesy, při nichž je cílem působení na příčiny vzniku 

rizika tak, že snížíme pravděpodobnost výskytu rizikových situací s negativními 

výsledky a současně se sníží množství nepříznivých dopadů na podnik. Jedná se o 

určitou prevenci rizika, někdy se označuje jako ofenzivní přístup redukce firemního 

rizika (např. přesun rizika, využívaní síly). 

 

Cílem druhé skupiny jsou procesy zacílené na snižování rizika, při nichž se 

soustřeďují především na snižování nepříznivých důsledků výskytů určitých 

rizikových situací. Nejedná se o ovlivňování vlastní příčiny vzniku rizika, ale o to, 

aby se účinky vzniku rizika na podnik snížily na ekonomicky přijatelnou míru. 

Máme různé přístupy pro příčiny vzniku rizika:  

 

1. Transfer rizika - jedná se o přesunutí rizik na jiné subjekty (dodavatele, 

odběratele) a jsou uplatňovány tyto formy:  

 Uzavření dlouhodobé kupní smlouvy na dodávky materiálu, energie za 

předem daných podmínek. 

 Uzavření kontraktů na prodej výrobků za předem sepsaných podmínek. 

 Leasing, využívá se ke snížení finančních rizik podniku, kdy je přenesen 

majetek na poskytovatele leasingu. 

 Oddálení termínu uzavření smlouvy do doby, kdy podnik zná skutečně 

vynaložené náklady. 

 Faktoring – odkup pohledávek. 
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Podnik J.P. Plast s.r.o. využívá dlouhodobé kontrakty na prodej výrobků a 

služeb, díky tomu může vytvořit plán budoucích tržeb na rok 2013 a na další roky. 

Dlouhodobé kontrakty jsou uzavírány i na spotřebu materiálu a energie, mohou mít 

negativní dopad při snižování cen energií. Odkup pohledávek neboli faktoring podnik 

využívá zejména u pohledávek po splatnosti, které nejsou příliš časté. Cena faktoringu 

je faktoringová provize, která je tvořena rizikovou složkou a náklady související 

s faktoringem podniku jsou sníženy faktoringovou společností o zmíněnou provizi. 

V dnešní době je samozřejmostí využívání leasingu na financování zejména 

nového strojního zařízení, automobilů a vybavení skladu.  

 

2. Diverzifikace 

Snížení rizika pomocí diverzifikací je způsob, jak snížit podnikatelské riziko. Jedná se o 

rozložení rizika na co možná největší základnu. Mezi dlouhodobé strategické cíle 

podniku J.P. Plast s.r.o. patří zvyšovat poměr u automobilových dílů, obalů a dílů 

složitější na výrobu (technické díly), které přináší vyšší přidanou hodnotu pro podnik. 

Současně rozšiřování výrobního programu, tedy rozšiřování výroby o produkci 

dalších druhů výrobků. Během své existence podnik zaznamenal několik ekonomických 

zásad jako pokles přidané hodnoty u některých produktů. Důvodem této situace je 

zvyšující se konkurenční prostředí. Úkolem je tedy tento pomět mezi technickými obaly 

a automotivu sbližovat tak, aby se poměr blížil na úroveň 30:30:30, čímž se 

diverzifikují obchodní rizika. Níže můžeme vidět, že poměr mezi jednotlivými 

segmenty se dlouhodobě zmenšuje (léty 2007-2012). Diverzifikace výrobního portfolia 

je způsob, který může s dalšími faktory přinést úspěch a nižší riziko. 

Graf 5: Poměry podle typů produktů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů podniku 
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Hlavním úkolem k udržení životaschopného podniku je zvyšovat obchodní úsilí v těchto 

segmentech, stanovit jednotlivé marže k portfoliu výrobků v podniku (přidaná hodnota), 

které jsou pro podnik pozitivním přínosem. Dále navyšovat dodávky pro automobilový 

segment vzhledem k velkému potenciálu v České republice. 

 

3.  Přenesení rizika 

Podnik měl v minulosti zajištěný kurz na úrovni 28 Kč/Euro, což nevyvolávalo obavy 

na kurzové změny. V současné době podnik disponuje eurovým účtem, kde probíhají 

platby v eurech pro automobilový segment a platby pro dceřinou společnost na 

Slovensku.  

 

4. Schopnost flexibility 

Negativní důsledky některých rizik lze snižovat pružností podnikatelské činnosti. Pak 

bude podnik schopen rychle a včas reagovat bez větších nákladů na externí a interní 

změny. Podnik by měl být schopný odhadnout směřování a vývoj v jednotlivých 

segmentech tzn. být schopen substituovat pokles automobilového segmentu zvýšením 

výroby v obalech a naopak.  

Podnik disponuje jednoduchou organizační strukturou, která je schopna 

v případě nutnosti a potřeby flexibilně reagovat na řešení negativních vlivů, čímž 

dosáhne včasného a správného řešení. 

 

5. Pojištění podniku 

Pojištění patří mezi speciální druh přenosu rizika. Negativní dopady jsou přenášeny na 

jiný subjekt (pojišťovna), která v případě škod kryje tyto škody či ztráty, buď v plné 

výši nebo částečně. Podnik J.P. Plast s.r.o. nemusí vytvářet vlastní rezervy na budoucí 

události a může disponovat těmito penězi, vhodněji je investuje do nového majetku. Za 

pojištěný majetek platí podnik pojišťovně určitou výši poplatků, které jsou pro něj 

nákladem.  

 

 Dnes existuje na trhu mnoho společností včetně EGAP, které nabízejí pojištění 

hmotného a nehmotného majetku, zahraničněobchodních rizik (pojištění proti válečným 

administrativním, sociálním rizikům), pojištění úvěrů a atd. 
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 Podnik J.P. Plast s.r.o. je pojištěn u České pojišťovny. Zejména je pojištěn 

hmotný a nehmotný majetek podniku (budovy, strojní zařízení, automobily, výrobní 

haly). Dále je podnik pojištěn za škody způsobené třetím osobám a má smluvené 

pojištění zaměstnanců proti škodám způsobené J.P. Plast s.r.o. a třetí straně. Podnik 

nejvíce čerpá zejména z pojištění výrobního zařízení, automobilů a za škody způsobené 

zaměstnancem.   

 

6.  Rezervní fondy podniku 

Podnik J.P. Plast s.r.o. má vytvořeny zákonné rezervy na opravy hmotného majetku. 

Ostatní nedaňové rezervy se tvořily k nevyčerpaným dovoleným ve výši 907 tis. Kč a 

k zásobám opravné položky ve výši 155 tis. Kč.   

  

 Všechny výše popsané metody patří mezi způsoby, jak snižovat podnikatelské 

riziko. Na druhou stranu každá metoda snižování rizika vyvolává zvýšené výdaje 

v podniku, tedy vznikají náklady a snižuje se hospodářský výsledek v podniku. 

Monitorování a ovlivňování rizika je způsob, jak dlouhodobě a úspěšně udržet 

prosperitu podniku, která přináší posun k pozitivní situaci.      
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4.5 Přínosy návrhů řešení 

Cílem diplomové práce bylo v podniku J.P. Plast s.r.o. analyzovat a zhodnotit vnitřní a 

vnější podnikové prostředí, aktuální stav a rizikové faktory. Na základě získaných 

informací následovalo nejprve určení rizik, zhodnocení jejich současného stavu, snížení 

rizik v podniku a navrhnutí dalších možných přístupů k minimalizaci rizika. Nalezl jsem 

několik možností, jak může podnik snížit vliv rizika na své činnosti. Zejména se jedná o 

navýšení výroby technických dílů, které přináší vyšší přidanou hodnotu, oproti 

obalovinám. Jedná se o díly pro automobilový segment, který po roce 2008 roste stále, 

rychleji či pomaleji. Následuje zvýšení výrobní kapacity strojů ve výrobě pomocí 

pravidelné kontroly výrobních strojů, dodržování cyklů výroby, snížení nekvality 

ve výrobě. Zavedením těchto prvků dojde ke snížení rizik spojených s výrobou 

výrobků. 

 

Automobilový segment a technicky složitější díly jsou pro podnik natolik 

zajímavé, že jejich snížení by mohlo způsobit problémy. Dlouholeté zkušenosti, 

dovednosti a znalosti jsou pro podnik úspěchem, měly by být použity jako konkurenční 

výhody. Strategií je využít silných stránek podniku ze SWOT analýzy jako např. know-

how, kvality výrobků (snižování zmetkovitosti při výrobě), diverzifikace výroby (30 

technické díly:30 automotiv:30 obaly) a dobrého jméno a procesů v podniku J.P. Plast 

s.r.o. na trhu. Podnik samozřejmě disponuje i slabými stránkami, jako jsou nevyvážený 

poměr produktů, nevyhledávání nových zákazníků, neexistence výzkumu a vývoje, jež 

jsou rizikem v budoucnu. 

 

 Mezi hlavní tržní rizikové faktory podniku J.P. Plast s.r.o. patří riziko poklesu 

tržeb (současně i zisku), snížení automobilové poptávky, vstup konkurence do 

odvětví, nejistá ekonomická situace. Růst nákladů na materiál, energie, posilování 

koruny a změny v ekonomice jsou rizika inflační a kurzové. Způsoby, jak zvýšit růst 

tržeb, jsou zvyšovat využití vyfukovacích kapacit, zvyšovat technické díly ve výrobě na 

celkovém výrobním sortimentu a zvyšovat výrobu vstřikovaných dílů v dceřiném 

podniku na Slovensku. Je strategickým cílem zaměřit se na složitější a komplikovanější 

výrobu, zejména na technické díly a automotiv. Riziko snížení poptávky po 

automobilových dílech by v následujících letech nemělo nastat z důvodu příznivé 

situace v automobilovém segmentu. Rizikem je přesun výroby automobilů do 

levnějších zemí s menšími náklady na práci. Po roce 2011 se trh začal znova oživovat a 
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poptávka po plastových dílech rostla. Dle MPO nadále poroste, ale pomalejším tempem. 

Vstup nové konkurence či rozšiřování výroby stávajících konkurentů nelze pominout. 

Následkem hospodářské krize došlo k poklesu konkurence, která začala opět po roce 

2010 růst. Konkurenti v automobilovém segmentu intenzivně rozšiřují výrobu a 

zaměstnanost v segmentu roste o 3 % meziročně. Podnik musí pečlivě sledovat dění na 

trhu, aby tak minimalizoval případné ztráty. V tomto případě musí podnik zaměřit svoje 

úsilí na kvalitu výrobků, dodací termíny, investovat do výrobní modernizace. Dalším 

rizikem je růst cen materiálu a energie. Vývoj cen energie je v posledních letech velmi 

složité predikovat. Cena je závislá na mnoha faktorech, změnách regulovaných a 

neregulovaných položek (poplatek za distribuci, příspěvek na obnovitelné zdroje, daň). 

Snížit energetickou náročnost lze úsporami v provozech. Zdražování cen vstupu 

(materiál) je zapříčiněno růstem cen ropy na světových trzích. Posilování české měny 

se projeví poklesem tržeb, ale zejména tlakem na zdražování základních vstupů pro 

výrobu. V diplomové práci je možno vidět vliv změny české měny a změna cen 

materiálu na hospodářský výsledek podniku prostřednictvím scénářů. Změny 

v ekonomice (v ČR i v EU), jakékoliv výkyvy na trhu podnik J.P. Plast s.r.o. pocítí. Po 

roce 2008 pocítili dodavatelé do automobilového průmyslu a do plastového odvětví 

pokles objemu zakázek, s tím souvisí propouštění části zaměstnanců. Na druhou stranu 

v posledních dvou letech ekonomika roste a dochází k oživení v plastovém segmentu.      

  

 V diplomové práci jsem vytvořil realistický finanční plán na rok 2013 a 

současně pesimistický a optimistický scénář, které nám nastiňuji možné budoucí stavy 

v podniku. Nepravděpodobnější scénář byl vyhotoven na základě kontrahovaných 

smluv se zákazníky, investičních akcií a vytížení výrobních kapacit výrobních strojů. 

Pokud v podniku a jeho okolí nedojde k neočekávaným změnám, měl by podnik být v 

zisku stejně jako v roce 2012. Podnik J.P. Plast s.r.o., dle jeho finanční analýzy a 

realistického plánu je v dobré kondici jak ze strany aktuálních finančních zdrojů, tak i 

z pohledu budoucího hospodářského výhledu na rok 2013.  

 

Poslední část diplomové práce se zabývá přístupy řízení a možnými návrhy 

k jejich řízení. Podnik usiluje o řízení rizika (ofenzivní přístup), tím jej eliminuje 

(defenzivní přístup). Z ofenzivních přístupů, které se snaží výskyt rizika snížit, 

jmenujme například uzavíraní dlouhodobých kontraktů formou platebních 

podmínek se zákazníky (platby předem). Další možnou cestou je diverzifikace výroby. 
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Diverzifikace přináší nové příležitosti a větší rozvoj podniku. Následuje využívání 

externího poradenství (daňové a právní) a udržení a motivace stávajících 

zaměstnanců. Spokojenost a rozvoj osobních vlastností zaměstnanců je velmi úzce 

spjata se spokojeností zákazníků.  

 

Z defenzivních přístupů, které se zaměřují na snižování nepříznivých důsledků 

výskytu rizikových situací, podnik J.P.Plast s.r.o. využívá pojištění majetku a škody 

způsobené třetí osobou u České pojišťovny. Mezi další způsoby patří faktoring a 

flexibilita podnikatelských činností. Podnik je schopen umět včas a rychle reagovat na 

změny bez větších nákladů na tyto změny. Využití těchto přístupů snižování rizika 

vyvolává vynaložení určitých prostředků, čímž se snižuje zisk podniku. Na druhou 

stranu snižují riziko a jeho vliv na podniku, což je v konečném důsledku žádoucí.  
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Závěr 

V úvodu diplomové práce byly stanoveny jednotlivé cíle s dílčími cíli ve výrobním 

podniku J.P. Plast s.r.o. Zvolené téma diplomové práce se nevztahuje pouze na základní 

příčiny rizika, zkoumá je podrobněji. Diplomová práce byla vypracována na základě 

získaných podkladů z podniku J.P. Plast s.r.o. 

 

V jednotlivých kapitolách jsem popsal podnik nejprve z interního pohledu, tzn. 

personální strukturu, portfolio výrobků, vlastnickou strukturu atd. Následovalo 

provedení STEP analýzy, kde jsem prozkoumal faktory týkající se externích vlivů na 

podnik. Jedná se o faktory, které podnik musí vnímat a znát tak, aby je využil, či snížil 

riziko působení na činnosti v podniku. Znalosti politického, ekonomického, sociálního a 

technologického prostředí přináší nižší riziko než neznalosti prostředí. Dalším krokem 

v diplomové práci byla analýza oborového okolí, tedy odvětví, ve kterém podnik 

působí. Zároveň zde musí být schopen rychle a bez zbytečných nákladů umět reagovat 

na změny. Vyhlídky v plastikářském odvětví jsou velmi příznivé. Podnik musí 

pokračovat ve snižování celkových nákladů, využívat efektivně práci zaměstnanců, 

zvyšovat ziskovost svých výrobků, dodržovat kvalitu výrobků a umět technologicky 

modernizovat výrobu. Rizikem oborového okolí je vstup zahraničních investorů se 

silným kapitálem. Zejména v posledních letech roste rozšiřování výrobních kapacit 

některých konkurentů. 

 

Současně jsem analyzoval finanční situaci podniku dle auditovaného výsledku 

podniku za rok 2012. Ze získaných údajů plyne, že roční míra růstu tržeb vzrostla v 

období 2010 – 2012 o 7%. Na druhou stranu ukazatelé poukazují na pokles zisku o 25,7 

% v roce 2012. Rentabilita celkového kapitálu byla v roce 2012 ve výši téměř 10%, tedy 

podnik byl schopen vytvářet zisk pomocí hmotného a nehmotného majetku. Celková 

zadluženost se pohybuje v doporučovaných hodnotách (55,6%).  

 

Podnik J.P. Plast s.r.o. věnuje riziku velkou důležitost. Rizika jsou sledována 

jednotlivými odděleními od technického až po nákupní oddělení. Cílem je usilovat o 

jistotu a stabilitu před možným rizikem. 
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V diplomové práci jsem se zaměřil na stanovení finančního plánu na rok 2013, 

který byl vytvořen dle kontrahovaných objednávek se zákazníky, tedy na základě 

očekávaných tržeb, dále dle plánu osobních nákladů, ostatních dílčích nákladů (leasing, 

nákup nových strojů) a plánu spotřeby materiálu. Podnik by měl v roce 2013 dosáhnout 

plánovaného zisku ve výši 10 mil. korun ze ziskovostí 5,9%. 

 

Současně jsem v diplomové práci vytvořil tři scénáře budoucího vývoje. Jedná 

se o pesimistickou, optimistickou a realistickou variantu na rok 2013. Informace byly 

získány z minulosti a ze současného stavu. Jedná se o nástin budoucího vývoje prostředí 

a jeho vlivy na činnosti v podniku. Dle pesimistického scénáře by vzrostly ceny 

materiálu a energie a kurz koruny by silně posílil o 3%, tím by vrostly finanční náklady 

podniku. Výsledek dané simulace by způsobil pokles hospodářského výsledku na výši 

7,8 mil. korun. Optimistický scénář uvažuje, že některé vnější faktory by se vyvíjely 

mnohem lépe, než v realistickém scénáři. Výsledkem optimistického scénáře je pokles 

některých nákladů, tím pádem vyšší dosažený hospodářský výsledek. 

Nejpravděpodobnější scénář vychází z provedených analýz a podnik J.P. Plast s.r.o. 

očekává zisk 10 mil. Kč  po zdanění.  

 

Závěrem bych uvedl, na co by podnik J.P. Plast s.r.o. neměl zapomenout ve 

svých strategických plánech. Je nezbytné mít na paměti, že udržení stávajícího 

zákazníka je stále levnější, než nalézt nového zákazníka. Proto by podnik neměl 

zapomínat na možná rizika ztráty stávajících zákazníků. Péče o rozvoj osobních vztahů 

by měla patřit ke krokům jednotlivých obchodních týmů. Neboť platí, raději vynaložit 

větší úsilí k udržení našich zákazníků, než hledat zákazníka nového.   
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Dětská sedačka  Hicon   Walser - podsedák 

  

 


