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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky 

z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou 

formulovány návrhy a doporučení, které společnost může využít ke zlepšení stávajícího stavu.  

Abstract 
The bachelor´s thesis deals with analysis of selected company. It includes theoretical 

knowledge of selected methods, analysis of internal and external business area. On the basis 

of individual analyses there are formulated proposals and recommendations, which could 

improve the current situation. 
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ÚVOD 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil analýzu podniku, která je součástí rozsáh-

lé problematiky strategického řízení. V dnešní době podniky po celém světě čelí stále rostou-

címu konkurenčnímu tlaku ze strany domácích konkurentů i ze strany konkurentů mezinárod-

ních, proto je na strategické řízení kladen mnohem větší důraz než dříve. Strategické řízení je 

proces, ve kterém se vrcholový management věnuje výběru a formulace vhodné strategie, 

která je základem dlouhodobé efektivity podnikatelské činnosti. Formulace strategie vyžaduje 

pečlivý přístup k analýze mnoha vnějších faktorů, které na podnik působí a jejich porovnání 

se zdroji a schopnostmi podniku.  

Tomuto tématu se v rámci celkového řídícího procesu přikládá nemalá důležitost a dle 

mého názoru zcela oprávněně, protože každý podnik by se měl věnovat zpracování dílčích 

analýz, které mu poslouží k vytvoření obrazu o celkové situaci podniku. Jednotlivé analýzy se 

dotýkají mnoha oblastí podniku, především finanční, výrobní, personální, marketingové a 

dalších. Výsledky analýz pak slouží zejména vedení podniku ke kvalitnějšímu a pružnějšímu 

rozhodování o současném vývoji podniku a také k predikci vývoje budoucího. Vyhodnocení 

klíčových aspektů zjištěných z výsledků analýz může podnik využít k zhodnocení strategic-

kých variant, definici strategických cílů a výběru vhodné strategie pro jejich naplnění.  

 

V teoretické části bakalářské práce se věnuji shrnutí informací získaných studiem od-

borné literatury, které je rozděleno do několika samostatných částí. První část je zaměřena na 

analýzu makrookolí pomocí metody PESTLE. Druhá část se zabývá analýzou mikrookolím, 

která využívá Porterova modelu konkurenčního prostředí. Finanční situaci podniku lze shr-

nout prostřednictvím QUICKTESTU a závěr teoretické části práce je věnován SWOT analý-

ze.  

Pro aplikaci zjištěných poznatků jsem si vybral společnost MEZ, a.s., kde pracuji a mo-

hu tedy načerpané znalosti zužitkovat v praxi. V úvodu praktické části práce krátce předsta-

vím samotnou společnost MEZ, a.s., její historii i současnost. Dalších několik kapitol se pak 

zabývá jednotlivými analýzami, které vždy samostatně vyhodnotím a navrhnu případné změ-

ny, které jsou pro společnost realizovatelné.  
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1. CÍLE PRÁCE 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je uvedení znalostí, které jsem získal studiem od-

borné literatury, a zjištěných poznatků z jednotlivých analýz do konkrétního prostředí vybrané 

společnosti.     

 

Dílčím cílem práce je objektivní zpracování dat nezbytných jako vstupy pro vybrané 

analýzy. Výstupy z těchto analýz poslouží k potřebným rozhodnutím, doporučením, k udržení 

potřebného rozvoje firmy, ke zvýšení prodejního podílu na trhu a k odstranění případných 

nedostatků vhodnými nástroji. 

 

1.1 Metody zpracování 
Potřebná data pro analýzy budou získána jak z externího prostředí (odborná literatura, 

internet, informace od zákazníků), tak z interního prostředí, z mé zkušenosti ve firmě a ze 

zkušeností mých kolegů. Analýza bude sloužit pro interní potřebu firmy zejména pak jeho 

vedení. 

V bakalářské práci jsou použity analýzy, které zkoumají jak vnější, tak i vnitřní prostře-

dí podniku. K analýze vnějšího prostředí je použita PESTLE analýza, která zkoumá faktory 

makrookolí podniku ovlivňující jeho činnost. Rozboru mikrookolí se věnuje Porterův model 

konkurenčního prostředí. Finanční situace je zhodnocena pomocí Kralickova Quicktestu a 

závěrečné shrnutí silných a slabých stránek podniku, hrozeb a příležitostí je provedeno pro-

střednictví SWOT analýzy.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Analýza makrookolí 
 

2.1.1 PESTLE analýza1

PESTLE analýza slouží jako metoda zkoumání různých vnějších faktorů působících na 

organizaci. Metodu využíváme pro strategickou analýzu vnějšího prostředí na základě fakto-

rů, u kterých předpokládáme, že mohou ovlivňovat organizace a jako podklad pro vypracová-

ní prognóz o důsledcích pro další rozvoj. Účelem PESTLE analýzy je odpovědět na tři zá-

kladní otázky: 

 

• Které z vnějších faktorů mají vliv na organizace nebo její části? 

• Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

• Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Metodou PESTLE analyzujeme faktory vnějšího prostředí, které by mohly znamenat 

budoucí příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou organizaci, přičemž vnější prostředí tvoří 

faktory: 

• Politické, tj. existující a potencionální působení politických vlivů. 

• Ekonomické, tj. působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky. 

• Sociální, tj. působení sociálních a kulturních změn. 

• Technologické, tj. dopady nových a vyspělých technologií. 

• Legislativní, tj. vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy. 

• Ekologické (environmentální), tj. místní, národní a světová ekologická problematika a 

otázky jejího řešení. 

 

Politické faktory: 2

1. Hodnocení politické stability jako např.: 

 

• forma a stabilita vlády 

• klíčové orgány a úřady 

• existence a vliv politických osobností 

• politická strana u moci 

                                                 
1 GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza v rukou manažera. 2010. s. 178-179 
2 SLEPT analýza. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2152 
 

http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2152�
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2. Politicko-ekonomické faktory jako např.: 

• postoj vůči privátním a zahraničním investicím 

• vztah ke státnímu průmyslu 

• postoj vůči privátnímu sektoru 

3. Hodnocení externích vztahů jako např.: 

• zahraniční konflikty 

• regionální nestabilita 

4. Politický vliv různých skupin 

 

Ekonomické faktory:3

5. Základní hodnocení makroekonomické situace: 

 

• míra inflace 

• úroková míra 

• obchodní deficit nebo přebytek 

• rozpočtový deficit nebo přebytek 

• výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a jeho vývoj 

• měnová stabilita 

• stav směnného kursu 

6. Přístup k finančním zdrojům jako např.: 

• náklady na místní půjčky 

• bankovní systém 

• dostupnost a formy úvěrů 

7. Daňové faktory jako např.: 

• výše daňových sazeb 

• vývoj daňových sazeb 

• cla a daňová zatížení 

 

1. Demografické charakteristiky jako např.: 

Sociální faktory: 

• velikost populace 

• věková struktura 

                                                 
3 SLEPT analýza. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2152 
 

http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2152�
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• pracovní preference 

• geografické rozložení 

• etnické rozložení 

2. Makroekonomické charakteristiky trhu práce 

• rozdělení příjmů 

• míra zaměstnanosti – nezaměstnanosti 

3. Sociálně-kulturní aspekty jako např.: 

• životní úroveň 

• rovnoprávnost pohlaví 

• populační politika 

4. Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost jako např.: 

• dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnosti a dovednostmi 

• existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání 

• diversita pracovní síly 

 

Technologické faktory:4

1. Podpora vlády v oblasti výzkumu 

 

2. Výše výdajů na výzkum (základní, aplikovaný) 

3. Nové vynálezy a objevy 

4. Rychlost realizace nových technologií 

5. Rychlost morálního zastarání 

6. Nové technologické aktivity 

7. Obecná technologická úroveň 

 

1. Existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako např.: 

Legislativní faktory: 

• obchodní právo 

• daňové zákony 

• deregulační opatření 

• legislativní omezení (distribuce, ekologická opatření…) 

• právní úprava pracovních podmínek (BOZP…) 

                                                 
4 SLEPT analýza. [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2152 
 

http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2152�
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2. Nehotová legislativa 

3. Další faktory jako: 

• funkčnost soudů 

• vymahatelnost práva 

• autorská práva 

 

Ekologické faktory:5

• přírodní a klimatické vlivy 

 

• globální environmentální hrozby (čerpání neobnovitelných zdrojů energie, úbytek ozó-

nové vrstvy, zvyšování emisí skleníkových plynů, globální oteplování, klimatické změ-

ny, apod.) 

• legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí 

 

Využití metody PESTLE pro analýzu a jako podklad pro predikci budoucího vývoje 

strategického prostředí v procesu rozhodování o budoucím směřování rozvoje organizace s 

podporou kvantitativních modelů je žádoucí a časově a na znalosti zpracovatelů náročný pro-

ces. Významnou determinantou je dostupnost využitelných datových souborů, které by měly 

být vytvářeny systematicky v dostatečně dlouhém časovém úseku s využitím softwarového 

informačního systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza v rukou manažera. 2010. s. 180 
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Obr. 1 - Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: STŘELEC, J. Porterův model konkurenčních 
sil [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-marketing/porteruv-
model-konkurencnich-sil/ 

 

2.2 Analýza mikrookolí 
 

2.2.1 Porterův model konkurenčního prostředí 

Velmi užitečným a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Model vychází z předpokladu, že stra-

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

působením pěti základních činitelů (faktorů): 

• Vyjednávací silou zákazníků. 

• Vyjednávací silou dodavatelů. 

• Hrozbou vstupu nových konkurentů. 

• Hrozbou substitutů. 

• Rivalitou firem působících na daném trhu.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2006. s. 53 
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2.3 QUICKTEST 
Kralickův Quicktest patří do skupiny soustav ukazatelů sestavených za účelem posou-

zení finanční situace podniku i její predikce. Představuje rychlou možnost s poměrně dobře 

vypovídací schopností ohodnotit analyzovanou společnost. Při jeho sestavení byly použity 

ukazatele, které nesmějí podléhat rušivým vlivům a navíc musí vyčerpávajícím způsobem 

zastoupit celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Z tohoto důvodu byl 

z každé ze 4 základních oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, rentability a výsledku hospoda-

ření) vybrán jeden ukazatel tak, aby byla zajištěna vyrovnaná analýza jak finanční stability, 

tak i výnosové situace podniku. Kralickův Quicktest pracuje s následujícími ukazateli:7

 

 

 
 

Kvóta vlastního kapitálu poskytuje informace o kapitálové síle podniku. Charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost a udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt 

své potřeby vlastními zdroji. 8

 

 

 
 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouhé časové období je podnik schopen uhradit své 

závazky. Bilanční cash flow použité ve jmenovateli je možné získat z výkazu zisků a ztrát.  

Výše uvedené ukazatele charakterizují finanční stabilitu sledovaného podniku a infor-

mují o jeho solventnosti.9  

 
 

 
 

Oba tyto ukazatele analyzují výnosovou situaci zkoumané firmy.  

                                                 
7 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. s. 105 
8 tamtéž, s. 106 
9 tamtéž, s. 106 
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Bonita se pak stanoví tak, že výsledky rovnic se převedou do bodového hodnocení a vý-

sledná známka se pak určí jako jednoduchý aritmetický průměr známek získaných za jednot-

livé ukazatele.  

Největší výhodou Quicktestu je především jeho jednoduchost a rychlost.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. s. 106 
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2.4 SWOT analýza 
Završením strategické analýzy je diagnóza silných stránek, slabin, hrozeb a příležitostí. 

V této fázi je nutno odhadnout a ocenit silné a slabé stránky, budoucí příležitosti a hrozby 

podniku a určit jeho hlavní konkurenční výhody a klíčové faktory úspěchu. K této diagnóze se 

nejčastěji používá SWOT analýza. Její podstatou je to, že se při ní identifikují faktory a sku-

tečnosti, které pro objekt analýzy představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí.  

Fakta pro SWOT analýzu lze shromáždit pomocí nejrůznějších technik, například pře-

vzetím z již uskutečněných dílčích analýz, porovnáním s konkurenty, metodou interview, pří-

padně řízené diskuze expertů.11

SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. SWOT je tedy akronym pro vnitřní 

silné a slabé stránky organizace a příležitosti a ohrožení identifikované ve vnějším prostředí 

organizace.

 

12

 

 

2.4.1 Silné a slabé stránky 

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní 

hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). 

 

• patenty 

Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku: 

• speciální marketingové analýzy 

• exkluzivní přístup k informačním zdrojům 

• nové inovativní produkty a služby 

• umístění podniku 

• nákladová výhoda 

• jedinečné know-how 

• kvalitní procesy a postupy 

• nové technologie 

• silná značka a reputace 

 

                                                 
11 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2006. s. 120  
12 GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza v rukou manažera. 2010. s. 295 
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Na rozdíl od silných stránek podniku (pravidlo MAX) platí pro slabé stránky pravidlo 

MIN, neboli snažíme se o minimalizaci jejich vlivu. 

 

• špatná marketingová strategie 

Základní faktory ovlivňující slabé stránky podniku: 

• nediferencované produkty a služby (v závislosti na konkurenci) 

• umístění podnikání 

• konkurence má lepší přístup k distribučním kanálům 

• špatná kvalita produktů a služeb 

• slabá reputace a značka 

• vysoké náklady a nízká produktivita 

 

2.4.2 Hrozby a příležitosti 

Příležitosti a ohrožení jsou faktory vnějšími, které podnik nemůže tak dobře kontrolo-

vat. Ale může je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí analýzy de-

mografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních 

faktorů působících v okolí podniku. 

 

Stejně jako v případě silných stránek podniku se snažíme tuto oblast maximalizovat. 

Tak aby nám přinášela co nejvíce možností jak se odlišit od konkurence a zároveň se co nej-

více přiblížit přáním zákazníka.13

 

     

• rozvoj a využití nových trhů a mezinárodní expanze (Čína) 

Příklady možných příležitostí: 

• rozvoj a využití nových distribučních cest (internet) 

• oslovení nových zákaznických segmentů 

• odstranění mezinárodních obchodních bariér (například otevření trhu v Iráku) 

• vývoj nových produktů a odvětví (iPod, MP3 přehrávače) 

• strategické aliance, fúze, akvizice, joint venture, venture capital, strategické partnerství 

• outsourcing podnikových procesů (outsourcing účetnictví, lidských zdrojů, atd.) 

 

                                                 
13 Economic Wizard, SWOT analýza [online]. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 

http://www.ewizard.cz/logistika-slovnik.php?detail=22  

http://www.ewizard.cz/logistika-slovnik.php?detail=22�
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• konkurence na trhu 

Příklady možných hrozeb: 

• změna či fáze životního cyklu výrobku, služby nebo odvětví (mechanické pokladny jsou 

v dnešní době nahrazeny elekronickými a proto se už téměř ani nevyrábí) 

• cenové strategie a války (například odvětví leteckých společností) 

• příchod konkurence na trh s novým řešením, produktem nebo službou 

• regulace trhu (znárodnění) 

• tržní bariéry (zavedení cla, zvýšení daní) 14

 

 

Principy, které je vhodné při zpracování SWOT analýzy dodržovat: 

1. Princip účelnosti 

Při analýze musí být neustále brán v potaz její účel, nelze mechanicky kopírovat postu-

py a výsledky pro jiný problém. 

2. Princip relevantnosti 

Je nutné zaměřit se pouze na podstatná fakta, pokud budeme zahlceni informacemi, ná-

sledná formulace strategie bude komplikovaná. SWOT jako součást strategické analýzy má 

identifikovat pouze „strategická“ fakta, teda zjednodušeně jevy s dlouhodobým trváním. 

3. Princip kauzality 

Je nutné soustředit se na příčiny, nikoliv na důsledky. Například při velkém počtu iden-

tifikovaných slabých stránek je několik z nich příčinami špatného stavu a další slabé stránky 

jsou pouze důsledky. Při řešení slabých stránek musíme klást důraz na řešení příčin, nikoliv 

pouze důsledků. 

4. Princip objektivnosti 

Analýza musí být objektivní, čehož můžeme dosáhnout participací více lidí na její tvor-

bě. Objektivnost je zabezpečena také využíváním metod a nástrojů především pro hodnocení 

důležitosti faktorů, například využitím bodových škál (stupnic).15

 

 

SWOT analýza ztrácí svůj smysl, pokud se klade důraz pouze na sestavení čtyř seznamů 

(S-W-O-T) bez navazujících opatření, která vyplývají z definovaných strategií. Základní stra-

tegie lze vyjádřit například ve formě matice (viz obr. 1), která ukazuje základní vazby mezi 

jednotlivými prvky, a na jejímž základě lze přímo generovat potenciální určující strategie pro 
                                                 
14 Středoevropské centrum pro finance a management, SWOT analýza [online]. [cit. 2012-01-03]. Do-

stupné z: http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59&X=SWOT+analyza  
15 GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza v rukou manažera. 2010. s. 300 
 

http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59&X=SWOT+analyza�
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další rozvoj organizace. Na základě tohoto vodítka je možné upravovat a postupně konkreti-

zovat strategická rozhodnutí, záměry a formulovat konkrétní cíle a opatření pro jejich naplně-

ní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Matice SWOT (Zdroj: SWOT [online]. 2011[cit. 2012-01-03]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

3.1 Představení společnosti 
 

3.1.1 Základní údaje 

Název:  MEZ, a.s. 

Sídlo:  Nedvědice 

592 62 Žďár nad Sázavou 

 

IČ: 25309331 

DIČ: CZ25309331 

Právní forma: Akciová společnost 

 

3.1.2 Historie společnosti 

Společnost MEZ, a.s. byla založena v Nedvědici v roce 1925. V této době vystupovala 

pod jménem RADIOMOTOR. Tato firma soustředila svoji výrobu převážně na rotační měni-

če pro galvanizovny, kroužkové motory, stolní a stojanové dílenské brusky a další výrobky. 

Ve 40. letech překonal Nedvědický Radiomotor i dobu hospodářské krize s omezenou výro-

bou. V průběhu druhé světové války je na majitele vyvíjen tlak, aby se věnovali dodávkám 

pro německou armádu – Wehrmacht. V zájmu nabídky pracovních míst pro mladé lidi, kteří 

by jinak museli nastoupit na práce pro „Říši“ v Německu, je přijata do výroby omezená série 

vysoce speciálních motorů pro německé ponorky řady „U“. Po roce 1948 byla firma začleně-

na do národního podniku MEZ – Moravské elektrotechnické závody. V průběhu let 1980 – 

1990 byl závod zmodernizován, přestavěn a technologicky vybaven. Celková výrobní plocha 

byla rozšířena na 4800 m2. V roce 1998 byla firma zprivatizována a stala se soukromým sub-

jektem s formou akciové společnosti. Jediným akcionářem firmy MEZ, a.s. je pan RNDr. Pa-

vel Horký.  

 

3.1.3 Charakteristika společnosti 

Firma zaměstnává 98 zaměstnanců a díky svému technologickému vybavení, tradici a 

velikosti v sobě skrývá obrovský potenciál pro její budoucí rozvoj. 
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3.1.3.1 Předmět podnikání a výrobní sortiment 

V současné době patří mezi hlavní produkty společnosti výroba elektromotorů pro po-

hon válečkových tratí, výroba výtahových motorů, elektro hydraulických přístrojů, generáto-

rů, ponorných kalových čerpadel a míchadel používaných v čistírnách odpadních vod, země-

dělství a jako technologie bioplynových stanic.  

 

Předmět podnikání:  

• Výzkum, vývoj, výroba, montáž, prodej a opravy elektrotechnických a strojírenských 

výrobků. 

• Práce mechanizačními prostředky 

• Ubytovací služby 

• Zemní práce 

• Hostinská činnost 

• Truhlářství 

• Silniční motorová doprava nákladní 

 

3.1.4 Organizační struktura 

Obrázek 2 - Organizační struktura společnosti MEZ, a.s. (Zdroj: autor) 
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3.2 PESTLE analýza 
Pro analýzu vnějšího prostředí společnosti využijeme metodu PESTLE, kdy faktory, 

které vnější prostředí ovlivňují, jsou rozděleny do několika částí. 

 

3.2.1 Politické faktory:  

Vláda České republiky je vytvořena na podkladě voleb do Parlamentu ČR, je vrcholným 

orgánem výkonné moci a skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda 

je odpovědna Poslanecké sněmovně a rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásad-

ních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, 

jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům.16 Poslední volby do 

Poslanecké sněmovny ČR se konaly v roce 2010. O vítězství svedly boj dvě nejsilnější poli-

tické strany a to Občanská demokratická strana (ODS) a Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD). ČSSD s 22,08% nad ODS s 20,22% velmi těsně zvítězila, třetí v pořadí se umístila 

strana TOP 09 s 16,70%. Na dalších pozicích se umístila Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM) a Věci veřejné (VV)17. I přes vítězství levice vládne zemi pravicová koalice, kterou 

tvoří ODS, TOP 09 a Věci veřejné. Politická situace je v současné době v naší republice velmi 

nestabilní. Během svého dosavadního počínání se vládní koalice dostala do několika krizí 

plných korupce a mediálního rozruchu nejen okolo poslanců Věcí veřejných, díky nímž byla 

vláda v ohrožení. Po stabilizaci této obtížné situace přišla na řadu vlna výměny mnoha minist-

rů, která byla provázena mnoha kauzami a skandály.18

Navzdory koaličním krizím, nedůvěře mezi koaličními partnery a personálním výmě-

nám více než poloviny ministrů se současné vládě daří prosazovat slibované reformy, mezi 

něž patří například reforma zdravotnictví, která se dočkala největších změn za poslední desít-

ky let. Mezi nejvýznamnější změny ve zdravotnictví patří například právo pacientů zvolit si 

jakoukoli nemocnici nebo ordinaci, možnost konzultace zdravotního stavu s více lékaři, 

umožnění přítomnosti rodičů při léčbě ve zdravotnickém zařízení, povinnost lékařů vysvětlit 

pacientům navrženou léčbu, stanovení záchranným službám limitu dvaceti minut pro příjezd 

k pacientovi a mnohé další.  

 

                                                 
16 Vláda České republiky [online]. [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/clenove-

vlady/postaveni-vlady/postaveni-vlady-ustava-15263/  
17 Poslanecká sněmovna 2010 [online]. [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ  
18 NOVÁČEK, P. Česká politika v roce 2011 [online]. [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/ceska-politika-v-roce-2011?page=0,0  

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/postaveni-vlady/postaveni-vlady-ustava-15263/�
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/postaveni-vlady/postaveni-vlady-ustava-15263/�
http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ�
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/ceska-politika-v-roce-2011?page=0,0�
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Změn se dočkal i sociální systém, který díky sociální reformě mění například podmínky 

čerpání rodičovského příspěvku, dále umožňuje rodičům střídat se v péči o dítě, zpřísňuje 

pobírání podpory v nezaměstnanosti, zvyšuje pokuty za nelegální zaměstnávání a nově zavádí 

pojem Karta sociálních systémů.   

U daňové reformy stojí za zmínku především zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 

procent a zavedení zdanění hazardu. 

Postupně se snaží vláda prosazovat i body ze své rozsáhlé protikorupční strategie, dů-

chodové reformy, snižuje schodek státního rozpočtu, prosadila nový občanský zákoník, a 

mnoho dalších změn. Za velmi zlomový považuji návrh přímé volby prezidenta, která je pro-

zatím projednávána sněmovnou.19

 

 

3.2.2 Ekonomické faktory: 

Analýza ekonomického prostředí slouží podnikatelským subjektům ke zjištění, do jaké 

míry ekonomické faktory národní i světové ekonomiky ovlivňují jejich podnikatelskou čin-

nost. Od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 je česká ekonomika úzce spja-

ta s ekonomikou eurozóny a celkově jejím vývojem. 

Posledních několik let je celosvětová ekonomika zasažena krizí, která započala v USA v 

roce 2007 poklesem cen nemovitostí, komodit a akcií. Nástupu krize předcházel velmi rychlý 

růst ekonomiky díky nízkým úrokovým sazbám, což vyvolalo neúměrné zadlužování firem i 

domácností.  Krize se rozšířila do celého světa a ovlivnila tak všechny zahraniční trhy. Nejví-

ce zadlužené státy jsou v dnešní době následkem této krize na pokraji bankrotu a jen velmi 

těžko se z tíživé ekonomické situace vzpamatovávají.  

Mezi nejčastěji sledované ekonomické faktory se řadí míra inflace, hrubý domácí pro-

dukt, vývoj míry úrokových sazeb, nezaměstnanost, daňové sazby a mnohé další. 

 

Míra inflace  

Jedna z velmi důležitých veličin při zkoumání ekonomických faktorů je vývoj míry in-

flace a to především díky jejímu vlivu na ceny vstupů. Inflace představuje zvyšování všeo-

becné hladiny cen zboží a služeb a snižování kupní síly peněz. V České republice se měří ob-

vykle indexem spotřebitelských cen.20

                                                 
19 Rok vlády ODS, TOP 09 a VV [online]. [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

 Je považována za negativní výsledek ekonomické ne-

rovnováhy a proto by sledování jejího vývoje nemělo být podceňováno.  

http://www.vlada.cz/scripts/file.php?id=95970  
20 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 2002. s. 435 

http://www.vlada.cz/scripts/file.php?id=95970�
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Míra inflace v letech 2000 - 2011 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

Tabulka 1 - Míra inflace v letech 2000-2011 (Zdroj: Míra inflace [online]. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace)  

 

Křivka inflace v posledním desetiletí je poměrně kolísající. V roce 2003 se přiblížila 

téměř k nule a naopak v roce 2008 se vyšplahala až k 7%. Tento prudký nárůst inflace byl 

zapříčiněn nástupem světové krize do české ekonomiky. Díky měnové politice České národní 

banky a dalších faktorů však v následujícím roce došlo opět k poklesu a v dalších letech je 

míra inflace poměrně stabilní.  

 

Úroková míra 

Mezi další významné veličiny, které jsou při analýze ekonomického prostředí sledová-

ny, patří i úroková míra, která má vliv například na získávání úvěrů. Česká národní banka 

stanoví základní úrokovou sazbu, od které jsou poté odvozovány ostatní úrokové sazby. Mezi 

hlavní funkce úrokových sazeb patří především regulace peněz v oběhu.  

 

Graf 1 - Vývoj inflace v letech 2000-2011 (Zdroj: Míra inflace [online]. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace�
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace�
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Graf 2 - Vývoj  2T repo sazby v letech 2001-2011 (Zdroj: Měnověpolitické nástroje [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné 
z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/) 

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt je jedním z ukazatelů charakterizující výkonnost národního hos-

podářství. Představuje objem statků a služeb, které byly vytvořeny na území České republiky 

za daný rok.  

 

ROK HDP HDP na 1 obyva-
tele 

Meziroční změna 
reálného HDP v % 

2000 2 270 220949 4,2 

2001 2 449 239487 3,1 

2002 2 568 251700 2,1 

2003 2 688 263497 3,8 

2004 2 929 286979 4,7 

2005 3 116 304478 6,8 

2006 3 353 326553 7,0 

2007 3 663 354808 5,7 

2008 3 848 368986 3,1 

2009 3 739 356405 -4,7 

2010 3 775 358957 2,7 

2011 3 809 362949 1,7 
Tabulka 2 - Vývoj HDP v letech 2000-2011 (Zdroj: HDP, národní účty [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty)  

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/�
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Graf 3 - Vývoj HDP v letech 2000 – 2011 (Zdroj: HDP, národní účty [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty) 

 

 

Graf 4 - Meziroční změna reálného HDP v % (Zdroj: HDP, národní účty [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty) 

 

U vývoje hrubého domácího produktu došlo na počátku sledovaného období k mírnému 

poklesu, který ale netrval příliš dlouho a v roce 2003 již došlo k růstu HDP. Rostoucí trend 

vydržel až do roku 2006, poté začal HDP opět mírně klesat a v roce 2009 došlo k zásadnímu 

meziročnímu poklesu pod vlivem celosvětové hospodářské krize. Po pozvolném oživování 

ekonomiky zaznamenal v roce 2010 hrubý domácí produkt nárůst, který po mírném zpomale-

ní ekonomiky v roce 2011 opět poklesl.  
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Zahraniční obchod 

Zahraniční obchod představuje v ekonomice možnost směny statků či služeb mezi Čes-

kou republikou a ostatními zeměmi. Sledujeme jak vývoz, tak i dovoz a pokud je vývoz vyšší 

než dovoz, považujeme tento jev za příznivý.  

 

Rok Vývoz Dovoz Bilance 
Změna proti předcho-

zímu roku v % Krytí dovozu 
vývozem v % 

vývoz dovoz 
2000 1 121,1 1 241,9 -120,8 23,4 27,6 90,3 

2001 1 268,6 1 385,6 -117,0 13,2 11,6 91,6 

2002 1 254,9 1 325,7 -70,8 -1,2 -4,3 94,7 

2003 1 370,9 1 440,7 -69,8 9,3 8,7 95,2 

2004 1 722,7 1 749,1 -26,4 25,7 21,4 98,5 

2005 1 868,6 1 830,0 38,6 8,5 4,6 102,1 

2006 2 144,6 2 104,8 39,8 14,8 15,0 101,9 

2007 2 479,2 2 391,3 87,9 15,6 13,6 103,7 

2008 2 473,7 2 406,5 67,2 -0,2 0,6 102,8 

2009 2 138,6 1 989,0 149,6 -13,5 -17,3 107,5 

2010 2 532,8 2 411,6 121,2 18,4 21,2 105,0 
Tabulka 3 - Zahraniční obchod ČR v letech 2000-2010 (Zdroj: Zahraniční obchod [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné 
z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-vzo) 
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Graf 5 - Zahraniční obchod ČR v letech 2000-2010 (Zdroj: Zahraniční obchod [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-vzo) 

 

Graf 6 - Zahraniční obchod ČR v letech 2000-2010 (Zdroj: Zahraniční obchod [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-vzo) 

 

Zahraniční politika České republiky se v první polovině posledního desetiletí pohybova-

la v záporných hodnotách, což znamená, že dovoz zboží a služeb ze zahraničí převyšoval vý-

voz tuzemského zboží a služeb. Tato situace je v ekonomice považována za negativní. V roce 

2005 však došlo ke zlomu, tuzemského zboží a služeb se vyvezlo více, než dovezlo a saldo 

obchodní bilance se tak dostalo do kladných hodnot. Tento trend vývoje pokračuje i v násle-

dujících letech. 
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3.2.3 Sociální faktory: 

Sociální prostředí, které má na podnik také svůj vliv, je charakterizováno především 

demografickými charakteristikami obyvatelstva, sociálně-kulturními aspekty a dalšími veliči-

nami, vystihujícími tuto oblast.  

 

Obyvatelstvo 

V současné době žije na území České republiky přibližně 10,5 milionu obyvatel. Demo-

grafické chování obyvatelstva se po přechodu na tržní hospodářství se všemi sociálními dopa-

dy podstatně změnilo. Mladí lidé dnes více studují a využívají možností cestování, snaží se 

získat vyšší postavení, větší příjem a obavy ze ztráty zaměstnání se staly důležitým faktorem 

při rozhodování o založení rodiny. Mezi další faktory patří také možnost získání finančně 

dostupného bydlení.  

 

 Počet obyvatel (v tis. osob) Věková struktura (v tis. osob.) Věková struktura (v %) 

 Celkem Muži Ženy 0 - 14 15 - 64 65 a více 0 - 14 15 - 64 65 a více 

2000 10 267 4 997 5 270 1 664 7 179 1 423 16,2 69,9 13,9 

2001 10 206 4 968 5 238 1 622 7 170 1 415 15,9 70,2 13,9 

2002 10 203 4 967 5 237 1 590 7 196 1 418 15,6 70,5 13,9 

2003 10 211 4 975 5 237 1 554 7 234 1 423 15,2 70,8 13,9 

2004 10 221 4 981 5 240 1 527 7 259 1 435 14,9 71,0 14,0 

2005 10 251 5 003 5 248 1 501 7 293 1 456 14,6 71,1 14,2 

2006 10 287 5 026 5 261 1 480 7 325 1 482 14,4 71,2 14,4 

2007 10 381 5 083 5 298 1 477 7 391 1 513 14,2 71,2 14,6 

2008 10 468 5 136 5 331 1 480 7 431 1 556 14,1 71,0 14,9 

2009 10 507 5 157 5 350 1 494 7 414 1 599 14,2 70,6 15,2 

2010 10 533 5 169 5 364 1 518 7 379 1 636 14,4 70,1 15,5 
Tabulka 4 – Vývoj obyvatelstva ČR v letech 2000-2010 (Zdroj: Zahraniční obchod [online]. [cit. 2012-04-21]. Dostupné 
z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-vzo) 

 

Složení obyvatelstva a jejich změny jsou stále významnějším faktorem ovlivňující cel-

kový sociálně ekonomický vývoj. V důsledku dlouhodobě nízké úrovně plodnosti a rostoucí 

střední délky života se rozvíjí proces demografického stárnutí, při kterém se mění zastoupení 
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hlavních věkových skupin v populaci. Klesají počty a podíly dětí, postupně ubývá počet oby-

vatel v produktivním věku a jedinou početně rostoucí skupinou populace se stávají osoby star-

ších věkových skupin. Zastoupení produktivní složky obyvatel se v posledním desetiletí po-

hybuje okolo 70%.  

 

Území, kraj, okres Rozloha (km2) 
Počet obyvatel 

Celkem Muži Ženy 

Česká republika 78 865 10 467 542 5 136 377 5 331 165 

Hlavní město Praha  496 1 233 211 599 038 634 173 

Středočeský kraj  11 015 1 230 691 608 114 622 577 

Jihočeský kraj 10 057 636 328 313 867 322 461 

Plzeňský kraj 7 561 569 627 281 627 288 000 

Karlovarský kraj 3 314 308 403 151 498 156 905 

Ústecký kraj 5 335 835 891 412 462 423 429 

Liberecký kraj 3 163 437 325 214 020 223 305 

Královéhradecký kraj 4 759 554 520 271 803 282 717 

Pardubický kraj 4 519 515 185 253 973 261 212 

Kraj Vysočina 6 795 515 411 255 773 259 638 

Jihomoravský kraj  7 195 1 147 146 559 211 587 935 

Olomoucký kraj 5 267 642 137 313 721 328 416 

Zlínský kraj 3 964 591 412 288 609 302 803 

Moravskoslezský kraj 5 426 1 250 255 612 661 637 594 
Tabulka 5 - Rozloha území a počet obyvatel České republiky podle krajů a okresů k 1. 1. 2009 (Zdroj: Demografická 
příručka 2009 [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4032-10) 
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Graf 7 - Rozloha území a počet obyvatel České republiky podle krajů a okresů k 1. 1. 2009 (Zdroj: Demografická pří-
ručka 2009 [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4032-10) 

 

Česká republika je rozdělena do 14 krajů, které se dále dělí na okresy. Jihomoravský 

kraj, který je pro danou analýzu rozhodující, je rozlohou i počtem obyvatel čtvrtým největším 

krajem. V Jihomoravském kraji převažuje počet žen nad muži a celkový počet obyvatel je 

téměř 1 500 tis. obyvatel. Poloha kraje je z geografického hlediska poměrně výhodná díky 

jeho postavení na historické spojení mezi jihem a severem Evropy. V rámci EU kraj sousedí 

se Slovenskem a Rakouskem. Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomic-

kým potenciálem. Vytvořený hrubý domácí produkt kraje představuje 10,5% HDP České re-

publiky. Vzhledem k průmyslové tradici Brna a jeho okolí má stále dominantní postavení v 

ekonomice kraje zpracovatelský průmysl, který se na celkové hrubé přidané hodnotě kraje 

podílí 21,2 %, na další tradiční odvětví především jižních oblastí kraje, zemědělství, připadá 

pouze 2,7 %. Rozvíjející se stavebnictví se podílí 8,7 % a nelze opomenout ani obchod a 

opravy spotřebního zboží se 14,9 % a tzv. komerční služby (16,2 %). Na nadprůměrné vzdě-

lanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl i kvalitní systém vysokého školství. Potřebné vzdě-

lání poskytují studentům civilní i soukromé vysoké školy v Brně, Znojmě a Lednici, opome-

nout nelze ani význam Univerzity obrany v Brně.21

 

 

 

 

                                                 
21 Charakteristika Jihomoravského kraje. [online]. [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: 
http://www.brno.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/F50030FCE2/$File/64101110ccz.pdf.  

http://www.brno.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/F50030FCE2/$File/64101110ccz.pdf�
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Průměrná mzda 

Vzdělání Zaměstnanci v NH 
(v tis. osob) 

Podnikatelé v civilním 
sektoru NH (v tis. osob) 

 ženy muži ženy muži 

základní 125,5 89,0 11,6 11,6 

bez maturity 547,1 996,0 70,2 270,7 

s maturitou 829,8 712,4 111,2 208,2 

VŠ 330,1 388,3 60,5 120,3 

celkem 1 832,5 2 185,7 253,6 610,9 

     
Vybrané kategorie OKEČ     
velkoobchod a maloobchod; opra-
vy a údržba motorových vozidel 278,4 177,9 48,0 89,5 

vzdělávání 218,6 64,9 6,2 5,8 

zpracovatelský průmysl 400,5 740,4 17,5 77,5 

zdravotní a sociální péče 249,6 60,7 21,6 8,0 

doprava a skladování 83,1 208,1 2,5 34,4 

stavebnictví 29,9 249,0 5,2 180,8 

ostatní 572,1 671,2 152,8 216,1 

celkem 1 832,2 2 172,2 253,8 612,0 
Tabulka 6 - Zaměstnanci a podnikatelé podle vybraných charakteristik, 2010 (Zdroj: Gender-Práce a mzdy, datové 
údaje [online]. [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/datove_udaje/gender_pracemzdy) 
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Graf 8 - Zaměstnanci a podnikatelé podle vybraných charakteristik, 2010 (Zdroj: Gender-Práce a mzdy, datové údaje 
[online]. [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/datove_udaje/gender_pracemzdy) 

 

 
Graf 9 - Zaměstnanci a podnikatelé podle vybraných charakteristik, 2010 (Zdroj: Gender-Práce a mzdy, datové údaje 
[online]. [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/datove_udaje/gender_pracemzdy) 

 

 

Podle výše uvedené tabulky a grafů je patrné, že v České republice je nejvíce zaměst-

nanců se středoškolským vzděláním s maturitou a u mužů převažuje vzdělání bez maturity. V 

kategoriích podle OKEČ muži i ženy nejčastěji pracují ve zpracovatelském průmyslu a ostat-

ních odvětvích.  
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Rok Průměrná hrubá měsíční mzda (na 
přepočteného zaměstnance, v Kč) 

2000 13 322 
2001 14 478 
2002 15 550 
2003 16 457 
2004 17 565 
2005 18 283 
2006 19 447 
2007 20 927 
2008 22 653 
2009 23 425 
2010 23 949 
2011 24 319 

Tabulka 7 - Počet zaměstnanců a mzdy od roku 2000 (Zdroj: Veřejná databáze [online]. [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1040CU&&kapitola_id=3) 

 

Graf 10 - Počet zaměstnanců a mzdy od roku 2000 (Zdroj: Veřejná databáze [online]. [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1040CU&&kapitola_id=3) 

 

V posledních letech se průměrná mzda v České republice pohybuje okolo 20 tisíc. 

V roce 2011 se přiblížila k 25 tisícům a potvrdila tak vzrůstající tendenci vývoje průměrné 

mzdy. Růst mezd úzce souvisí s růstem životní úrovně obyvatel České republiky, která je 
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ovlivňována ekonomickou situací dané země. Životní úroveň obyvatelstva České republiky je 

poměrně dobrá.  

 

Nezaměstnanost 

 

Pracovní 
síla (tis. 

osob) 

Zaměst-
naní (tis. 

osob) 

Neza-
městnaní 
(tis. osob) 

Ekono-
micky 

neaktivní 
(tis. osob) 

Míra za-
městna-
nosti (v 

%) 

Obecná 
míra ne-
zaměst-

nanosti (v 
%) 

2000 5 186 4 732 455 3 400 55,1 8,8 
2001 5 146 4 728 418 3 431 55,1 8,1 
2002 5 139 4 765 374 3 460 55,4 7,3 
2003 5 132 4 733 399 3 505 54,8 7,8 
2004 5 133 4 707 426 3 541 54,3 8,3 
2005 5 174 4 764 410 3 542 54,7 7,9 
2006 5 199 4 828 371 3 574 55,0 7,1 
2007 5 198 4 922 276 3 647 55,6 5,3 
2008 5 232 5 002 230 3 711 56,0 4,4 
2009 5 286 4 934 352 3 723 54,8 6,7 
2010 5 269 4 885 384 3 747 54,2 7,3 

Tabulka 8 - Zaměstnanost a nezaměstnanost v letech 2000-2010 (Zdroj: Veřejná databáze [online]. [cit. 2012-05-04]. 
Dostupné z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1010CU&&kapitola_id=3 

 

Graf 11 - Vývoj nezaměstnanosti v letech 2000-2010 (Zdroj: Veřejná databáze [online]. [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1010CU&&kapitola_id=3) 
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Obecná míra nezaměstnanosti je v naší republice jedna z nejnižších v celé unii. Podíl 

nezaměstnaných k pracovní síle, tj. k součtu zaměstnaných a nezaměstnaných dosáhl v roce 

2010 7,3 %. Postavení naší republiky příznivě ovlivnila skutečnost, že nezaměstnanost mezi-

ročně klesla více než v průměru za členské státy EU. Proti roku 2010 se nejvíce snížila v balt-

ských zemích, ve kterých však stále dosahuje vysokých hodnot. Nízká míra nezaměstnanosti 

byla v Nizozemsku a vůbec nejnižší u našich jižních sousedů v Rakousku. Nižší než u nás 

byla i v Německu, výrazně vyšší pak byla na Slovensku i v Polsku.22

 

 

3.2.4 Technologické faktory: 

V současném globalizovaném světě se pro firmy staly moderní technologie významným 

prvkem, který ovlivňuje jejich konkurenceschopnost a prosperitu. Významné jsou zejména 

informační a telekomunikační technologie (ICT), a to kvůli svému přesahu do ostatních hos-

podářských odvětví a své roli jako účinné infrastruktury pro obchodní operace a technologic-

ké postupy. Technologický pokrok v oblasti ICT vedl nejen ke snížení nákladů na komunika-

ci, ale také rozšířil množství zboží a služeb, které mohou být obchodovány v mezinárodním 

měřítku, a umožnil rozdělení produkce mezi zeměmi. Proto jsou přístup k ICT a jejich využí-

vání chápány jako základní složky úrovně technologického prostředí dané ekonomiky. Tech-

nologické prostředí je velmi úzce spjato se schopností vytvářet inovační technologie a uvádět 

je do praktického použití. Spolu se schopností inovací je to právě schopnost jejich adaptace do 

výrobního procesu, která bude základem úspěchu hospodářské soutěže v 21. století. 

Vzhledem k úzké vazbě průmyslu (zvláště zpracovatelského) a technologií, resp. tech-

nologické náročnosti, je klíčové, nakolik mají společnosti v zemi přístup k vyspělým výrob-

kům a vynálezům a do jaké míry jsou schopné je využívat. Česká republika mírně zaostává ve 

vlastním výzkumu a vývoji a je pak nucena získávat pokročilé technologie jiným způsobem, 

což je spojeno i se zvýšenou finanční zátěží.23

 

 

3.2.5 Legislativní faktory: 

Legislativní prostředí státu ovlivňuje hospodářskou činnost zcela zásadním způsobem. 

Každý podnikatelský subjekt se musí řídit mnoha zákony, vyhláškami a nařízeními. Mezi 

                                                 
22 Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR a jiných státech Evropské unie podle výsledků výběrového 

šetření pracovních sil za 2. čtvrtletí 2011 [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 
http://czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/793D0039C7C3 

23Analýza konkurenceschopnosti České republiky [online]. 2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/analyza-konkurenceschopnosti-
cr/1000431/59486/?page=9  

http://czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/793D0039C7C3�
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/analyza-konkurenceschopnosti-cr/1000431/59486/?page=9�
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/analyza-konkurenceschopnosti-cr/1000431/59486/?page=9�
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základní právní úpravu patří Ústava a Listina základních práv a svobod, kde je zaneseno prá-

vo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.  

Mezi další právní normy, které musí společnost respektovat, patří: 

• Obchodní zákoník 

• Zákon o živnostenském podnikání 

• Zákoník práce 

• Zákon o účetnictví 

• Zákon o daních z příjmu  

• Daňový řád 

• Obchodní zákoník 

• Občanský zákoník  

• a mnoho dalších zákonů, norem a nařízení. 

 

3.2.6 Ekologické faktory: 

Ekologie je v současné době stále častěji skloňovaným pojmem. V dřívějších dobách se 

v souvislosti s průmyslovou výrobou na životní prostředí příliš nedbalo, což má za následek 

dnešní závažnou situaci. Jak v České republice, tak v Evropské Unii je mnoho zákonů, vyhlá-

šek a nařízení na ochranu životního prostředí, které musí podnik respektovat. 

Mezi nejzákladnější oblasti ochrany životního prostředí patří především obnovitelnost 

zdrojů energie, snižování spotřeby energie, recyklovatelnost, třídění odpadu a další.  

Společnost MEZ, a.s. věnuje ochraně životního prostředí dostatečnou pozornost, dispo-

nuje vlastní čistírnou odpadních vod, třídí odpad a snaží se o maximální úsporu energií.  
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3.3 Porterův model konkurenčního prostředí 
3.3.1 Konkurence v odvětví 

Společnost MEZ, a.s. má díky svým specifickým produktům mezi českými firmami mi-

nimální konkurenci, což je její obrovskou výhodou, protože více než 70% celkových výnosů 

plyne právě z tuzemského trhu. Většina konkurentů je zahraničních, ze zemí jako je Itálie, 

Německo nebo Švédsko. Mezi nejvýznamnější konkurenty patří: 

• KSB  

• FLYGT 

• GRUNDFOS 

• Homa Pump Technology Inc. 

• STS Prachatice a.s. 

Kromě své mnohaleté historie a zkušeností má podnik několik zásadních konkurenčních 

výhod, díky kterým se staví na přední pozice ve svém oboru. Hlavní výhodou společnosti 

oproti konkurenci je cena nabízených výrobků v kombinaci s jejich kvalitou. Značný význam 

má také zázemí a servis v rámci České republiky, který většina zahraničních firem není 

schopna tuzemským zákazníkům nabídnout.   

 

3.3.2 Vstup nových subjektů do odvětví 

Subjekt, který by chtěl v dnešní době vstoupit jako nový dodavatel technologie bioply-

nových stanic na trh, nebude mít rozhodně jednoduchou pozici. Musel by nejprve přesvědčit 

odběratele o jeho výhodách a tím by bezesporu museli být kritéria, jako jsou cena, kvalita, 

servis, potřebné certifikáty, atesty atd. K těmto předpokladům vede dlouhá cesta, např. certifi-

kace výrobku do prostředí s nebezpečím výbuchu je zdlouhavý proces trvající několik měsíců, 

zahrnuje technické úpravy výrobku, který musí vyhovovat požadovaným normám, teprve po 

těchto změnách může být přistoupeno k testování v tzv. výbušných komorách, kde tyto vý-

robky podrobuje testům akreditovaná zkušebna. Avšak ani v případě splnění těchto podmínek 

nemá výrobce zaručen odbyt. Firmy jsou velice opatrné ve výběru dodavatele technologie 

míchání bioplynových stanic, protože se jedná o velice důležitý prvek k samotné funkci stani-

ce. Velká část těchto firem pochází např. z Číny nebo z Itálie, ale absencí těchto kritérii se 

prozatím jejich vstup velice komplikuje. 
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3.3.3 Substituční produkty 

Většina výrobního sortimentu společnosti nelze nahradit jinými substitučními produkty.  

 

3.3.4 Dodavatelé 

Všechny výrobky, které podnik vyrábí, se skládají přibližně z 5 základních vstupních 

materiálů: 

• plech 

• měď 

• hliník 

• litina 

• hutní materiál 

V případě dodávek plechu společnost úzce spolupracuje s dodavatelskou firmou, která 

má vazby na vedení společnosti MEZ, a.s. a proto je schopna díky výhodným obchodním 

podmínkám snížit materiálové náklady. Cena mědi stejně tak jako cena hliníku je dána vývo-

jem na trhu s barevnými kovy. Vyjednávací síla dodavatelů je proto minimální.  Jediný 

prostor k cenovým jednáním je v případě litiny, kde vlivem značné konkurence je možno na-

stavit výhodnější podmínky spolupráce.  

 

3.3.5 Odběratelé 

Ve většině případů jsou zákazníci společnosti MEZ, a.s. z řad firem, které se zabývají 

např. výstavbou bioplynových stanic, nikoli koncových zákazníků. Jak již bylo zmíněno, více 

než 70% výnosů plyne od zákazníků z České republiky a zbývajících 30% ze zahraničí.  
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3.4 QUICKTEST 
K analýze finančního zdraví společnosti je použito Kralickova Quicktestu. Na základě 

dat z let 2008 – 2010 je sestaveno několik poměrových ukazatelů z oblasti rentability, zadlu-

ženosti a stability podniku, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 2008 2009 2010 

Kvóta vlastního kapitálu 
7,0 4,4 7,3 

4 4 4 

Doba splácení dluhu 
-326,1 -71,1 41,4 

5 5 5 

Finanční stabilita 4,5 4,5 4,5 

Rentabilita tržeb 
1,7 5,2 -1,6 

4 3 5 

Rentabilita aktiv 
-2,1 -3,0 2,6 

5 5 4 

Výnosová situace 4,5 4 4,5 

Výsledná průměrná známka 4,5 4,25 4,5 

Tabulka 9 - přehled ukazatelů Quicktestu v letech 2008 – 2010 (Zdroj: autor) 

 

Společnost MEZ, a.s. prochází kritickým období své existence. V roce 2010 se pohybo-

vala na pokraji insolvence, kterou se nakonec podařilo odvrátit. Celková finanční situace je 

proto ve velmi špatném stavu a zjištěné hodnoty jsou v některých případech přímo alarmující. 

 

Kvóta vlastního kapitálu, charakterizující schopnost podniku pokrýt své potřeby vlast-

ními prostředky, se pohybuje mezi 4 až 8%, což je velmi málo a svědčí to o vysoké zadluže-

nosti společnosti. Podíl cizího kapitálu se pohybuje okolo 95% a to především díky krátkodo-

bým i dlouhodobým závazkům. Pozitivem je, že cizí kapitál má klesající tendenci.  
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O špatné finanční stabilitě svědčí i ukazatel doby splácení dluhu, který v prvních dvou 

sledovaných letech vykazuje záporné hodnoty vlivem záporného výsledku hospodaření, který 

se promítne do bilančního cash flow. V roce 2010 se ukazatel sice dostal do kladných hodnot, 

ale počet let je stále natolik vysoký, že je hodnocen jako nedostačující.  

 

Ukazatel rentability tržeb, který vypovídá o tom, kolik korun zisku připadá na korunu 

tržeb, má velmi kolísavý vývoj. V roce 2008 dosahuje necelých 2%, v dalším roce se vyšplhá 

až k 5% a v roce 2010 se vlivem záporného provozního cash flow dostává do záporných hod-

not. Po celé sledované období je úroveň rentability tržeb hodnocena jako špatná. 

 

 Druhým ukazatelem výnosové situace je rentabilita aktiv, která sleduje podíl aktiv na 

výsledku hospodaření. V letech 2008 a 2009 je výsledek hospodaření záporný a proto jsou i 

hodnoty ukazatele rentability aktiv záporné. V následujícím roce se hodnota pohybuje okolo 

3%, což není příliš mnoho a potvrzuje to znepokojující stav i výnosové situace společnosti.    

 

Graf 12 – Vývoj ukazatelů Quicktestu v letech 2008 – 2010 (Zdroj: autor) 
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3.5 SWOT analýza 
 

3.5.1 Silné stránky  

Společnost MEZ, a.s. má mnoho silných stránek, mezi něž patří například více jak 

80letá historie podniku. Za tuto dobu firma vešla do podvědomí mnoha odběratelů bývalého 

Československa, později České republiky, ale i mnoha zemí po celém světě, jako například 

USA, Ruska, Ukrajiny, Rakouska, Německa, Francie a Indie.  Další silnou stránkou je skuteč-

nost modernizace v r. 1980-1990 kdy byla postavena a rozšířena zcela nová výrobní budova 

včetně jejího strojového vybavení. Díky tomuto kroku podnik využívá minimální množství 

kooperací při výrobě svých produktů. Velkou výhodou je vlastní nosný program skládající se 

z 5 různých výrobků: výroba výtahových motorů, motorů pro pohon válečkových tratí, elek-

trohydraulických přístrojů, ponorných kalových čerpadel a míchadel používaných v zeměděl-

ství a jako technologie bioplynových stanic. Hlavní přednost těchto strojů spočívá v kombina-

ci výborné kvality, ceny a dlouhodobé životnosti. Na veškeré výrobky poskytuje firma odbor-

ný servis jak ve firmě, tak přímo u zákazníků. Firma MEZ, a.s. má ryze českou vlastnickou 

strukturu, což považuji také za silnou stránku firmy. Díky vazbám majitele na region, v kte-

rém firma působí, je jeho odhodlání, aby firma fungovala značné.  

 

3.5.2 Slabé stránky 

Za základní slabou stránku společnosti považuji nedostatek mladých kvalifikovaných 

odborníků zejména strojírenských oborů, kteří by měli zájem pracovat jako seřizovači obrá-

běcích strojů, frézaři a svářeči. Nedostatek kvalifikovaných odborníků je i na vedoucích pozi-

cích. Paradoxně silné stránky vstupují do slabých stránek vlivem rozsáhlého majetku firmy. 

Jeho nízkým využitím je firma zatížena velkými fixními náklady (energie, údržba budov, 

apod.) a také daněmi z tohoto majetku. Další slabou stránkou jsou interní procesy firmy. Pře-

dávání informací mezi jednotlivými středisky, kontrola plnění, hledání zodpovědnosti jednot-

livých pracovníků, zájem jednotlivců o prosperitu firmy. Zásadním nedostatkem podniku je 

také sezónní odbyt hlavních výrobků a tzv. ,,mrtvé měsíce‘‘, kdy firma i přes svoji zlepšující 

se situaci v odbytu musí držet zaměstnance v pracovním poměru po celou dobu tohoto obdo-

bí. Slabá úroveň sociální politiky a politiky práce, která má za následek odchody zaměstnanců 

ke konkurenčním podnikům, je bezesporu také nemalým problémem. Absence motivace a 

kvalitního systému hodnocení zaměstnanců na všech úrovních pak vede k nižší produktivitě 
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práce. V dnešní době elektronické komunikace je také vážným nedostatkem elektronická po-

doba většiny starší výkresové dokumentace. 

 

3.5.3 Příležitosti 

Příležitosti společnosti vidím v rozšiřování vlastního výrobního programu. Nejvýznam-

nější produkty, ponorná kalová čerpadla a míchadla, je možné rozšířit o výrobní řady a funk-

ce. 

Další možnosti pro podnik spočívají v certifikaci výrobků do prostředí s nebezpečím 

výbuchu, tzv. ,,ATEX¨. Vzhledem k vysokým energetickým nákladům firmy a znalosti v ob-

lasti bioplynových stanic je také možné výstavbou vlastní bioplynové stanice snížit náklady 

společnosti. Změna výroby komponentů pro výrobky podniku je cestou zejména k úspoře 

materiálu a způsobu výroby. Mezi odbytové příležitosti zařazuji země jako je Itálie, Sloven-

sko, Rusko, Ukrajina. Využití majetku firmy jako jsou budovy a volné plochy je také možnost 

k efektivnějšímu hospodaření společnosti.  

 

3.5.4 Hrozby 

Firma MEZ, a.s. z velké části vyváží do Spolkové Republiky Německo, tudíž možnou 

hrozbou jsou změny vývoje měnových kurzů. Další hrozbou, se kterou se potýká téměř každý 

podnik, je vstup nového konkurenta do odvětví a s tím související konkurenční boj. Velmi 

významným problémem je změna výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů v 

Německu a chystané snížení výkupní ceny v České republice. Nedostatečné zabezpečení ce-

lého areálu společnosti je také nutno považovat za hrozbu a to z důvodu zvyšujících se kráde-

ží a škod na majetku. V oblasti lidských zdrojů je také velkým problémem nedostatečná kvali-

fikace zaměstnanců v oddělení vývoje, což by mohlo ohrozit plynulý chod společnosti. Nepo-

chybnou hrozbou většiny podniků po celém světě je další vlna finanční a hospodářské krize, 

která srazila k zemi mnoho prosperujících firem.  
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

4.1 Finanční oblast 
4.1.1 Snížení osobních nákladů 

Podíl osobních nákladů na celkových provozních nákladech je velmi vysoký a namísto 

snižovaní v rámci úspor se v posledním sledovaném roce rapidně zvýšil podíl osobních nákla-

dů k počtu zaměstnanců. Počet zaměstnanců se snížil více než o polovinu, ale osobní náklady 

se snížili pouze o 40%. Navrhuji, aby společnost provedla podrobnou analýzu osobních ná-

kladů a objevila tak místa, kde je možné provést redukci.  

 

4.1.2 Redukce nákladů na materiál, energie a služby 

Další možností jak zlepšit finanční situaci podniku je redukce nákladů na materiál, 

energie a služby a to především zvýšením kvality procesů a přehodnocením vztahů 

s dodavateli. V oblasti dodavatelů jsou dvě možnosti řešení. V prvé řadě bych navrhoval jed-

nání se stávajícími dodavateli o výhodnějších podmínkách a cenách a v případě neochoty do-

davatelů navrhuji provést analýzu dodavatelského prostředí, zaměřit se na ceny, délku splat-

nosti, množstevní slevy, dopravu zdarma a jiné výhody, které by přispěly ke snížení provoz-

ních nákladů. 

 

4.1.3 Snížení nákladů financování výroby 

Snížení nákladů financování výroby spočívá v optimalizaci objemu zásob a zkrácení 

doby výroby jednotlivých výrobků. Nadměrné zásoby zabírají nejen prostor, ale především 

navyšují logistické náklady a pohlcují značné množství kapitálu, který by se dal použít 

v jiných oblastech. Zkrácení doby výroby jednotlivých výrobků urychlí obrátku finančních 

zdrojů, které jsou ve výrobě vázány, čímž dojde k jejich uvolnění pro jiné potřeby podniku, 

případně ke snížení zadluženosti. Zkrácení výrobního procesu může být přínosné i v oblasti 

zákazníků a konkurence, kdy je v mnoha případech kratší dodací lhůta vnímána jak konku-

renční výhoda, která nám udrží stávající zákazníky, případně dopomůže k získání zákazníků 

nových.  

 

4.1.4 Snížení objemu pohledávek 

Vysoký objem pohledávek je v poslední době problémem mnoha firem. Nabízí se něko-

lik způsobů jeho řešení. V první fázi by měl podnik řešit pohledávky vlastními silami a to 
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vymezením jednoho zaměstnance, který by se věnoval sledování pohledávek. V případě, že 

nedojde k úhradě ve lhůtě splatnosti, upozorní tento zaměstnanec dlužníka nejprve telefonicky 

a následně písemnou upomínkou. V případě pohledávek po splatnosti více než 60 dní, dopo-

ručuji využít služeb inkasní agentury, která přistupuje k vymáhání pohledávek v několika kro-

cích. Nejprve mimosoudním inkasem, v případě neúspěchu přistoupí k soudnímu vymáhání a 

následné exekuci. Služby agentury společnosti přinesou sice další náklady, ale v případě 

úspěšnosti agentury budou tyto náklady brzy zhodnoceny. Další možnosti jak snížit objem 

pohledávek je využít služeb faktoringové společnosti nabízející bezregresní faktoring, který je 

v dnešní době již mnohem dostupnější než dříve. Hlavní výhodou bezregresního faktoringu je 

přenesení rizika nesplacení postoupených pohledávek na faktoringovou společnost.  

 

4.1.5 Pronájem nevyužitých prostor 

Společnost MEZ, a.s. disponuje nevyužitými prostory v podobě zaměstnanecké ubytov-

ny o kapacitě dvaceti ubytovacích jednotek, které jsou využity jen ve dvou případech. Dále 

vlastní bytový dům, kde lze nabídnout k pronájmu čtyři bytové jednotky, výrobní a skladové 

prostory, které by pronájmem ostatním podnikatelským subjektům přinášely podniku v prvé 

řadě úsporu nákladů na jejich provoz a druhé řadě také zisk.  

 

4.2 Oblast marketingu 
4.2.1 Modernizace webových stránek 

Kvalitní webové stránky jsou v dnešní době naprostou samozřejmostí pro každý podnik, 

který chce úspěšně realizovat svou činnost nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Stávající 

stránky společnosti jsou zcela nevyhovující. Neposkytují stávajícím i potenciálním zákazní-

kům dostatečné informace, vzhled a struktura stránek je také velmi průměrná a celková úro-

veň tohoto způsobu propagace je mizerná. Navrhuji, aby společnost oslovila několik firem 

zabývajících se tvorbou webových stránek, popřípadě reklamních agentur, které tyto služby 

nabízí, s poptávkou na vytvoření propracované webové prezentace s kvalitním internetovým 

marketingem, zajímavým designem, sekcí pro stávající zákazníky, kde mohou sledovat své 

objednávky, faktury, technickou dokumentaci apod. Nové webové stránky představují opět 

další náklady, avšak tuto investici považuji za nutnou pro rozhýbání obchodní činnosti a zís-

kání nových zakázek a věřím v její návratnost. V případě využití služeb reklamní agentury a 

kombinace tvorby webových stránek s více nabízenými službami (zpracování a tisk produkto-
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vých katalogů, letáků, návodu apod.), které společnost také postrádá, lze získat výhodnější 

nabídku a náklady na realizaci tohoto propagačního projektu podstatně snížit.  

  

4.2.2 Posílení zahraniční propagace 

Na zahraniční trh připadá pouze třetina celkové produkce společnosti. Získání nových 

zahraničních odběratelů považuji za významný krok k řešení špatné situace podniku. 

K realizaci tohoto záměru je nutné přijmout na obchodní oddělení zaměstnance s dokonalou 

znalostí cizích jazyků, který by se věnoval pouze zahraničním zákazníkům, péči o ty stávající 

a hledáním nových. S tím souvisí i průzkum zahraničních trhů a hledání možností odbytu 

v dalších zemích, umožnění služebních cest a jednání přímo v zahraničí.  

Nový zaměstnanec představuje pro společnost další zvýšení osobních nákladů, které je 

třeba naopak podstatně snížit, navrhuji proto zvážení varianty výměny stávajícího zaměstnan-

ce obchodního oddělení bez znalosti cizích jazyků, čímž by k navýšení osobních nákladů ne-

došlo.  

 

4.2.3 Certifikace výrobků 

Certifikací jednoho druhu produktů se podařilo získat společnosti nové zákazníky, které 

certifikaci vyžadují. Navrhuji postupné doplnění certifikátů i na další výrobky a také zvážení 

zavedení systému řízení kvality dle norem ISO 9001, popřípadě jiné mezinárodní normy.  

 

4.3 Sociální oblast 
4.3.1 Zavedení systému hodnocení a motivace 

Značným nedostatkem personálního řízení společnosti je absence systému hodnocení a 

motivace zaměstnanců. Možným řešením je v první fázi zavedení pravidelných hodnotících 

pohovorů, které vedou ke zlepšení komunikace zaměstnanců s jejich nadřízenými, s cílem 

zhodnocení výkonu zaměstnance, stanovení návrhů na jeho zlepšení, získaní přehledu nadří-

zeného o problémech v pracovním procesu, bližšímu poznání zaměstnanců, jejich schopností 

a nedostatků a v neposlední řadě k jejich motivaci. Výstupem pohovorů je pak formální zápis 

z jednání, který je uchován v osobních složkách jednotlivých zaměstnanců.  

V další fázi navrhuji nastavit systém ročního hodnocení zaměstnanců jejich nadřízenými 

pomocí hodnotícího formuláře, který je sestaven tak, aby objektivně posoudil výkon zaměst-

nance po všech stránkách. Jednotlivým kritériím z oblasti pracovního výkonu, osobních dis-

pozic, odborných znalostí a způsobilostí a plnění stanovených cílů, jsou přiřazeny hodnoty 
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podle hodnotící stupnice, které se pak zprůměrují z jednotlivých oblastí do jedné výsledné 

hodnoty. Posledním krokem tohoto systému je jeho provázání s pohyblivou složkou mzdy, 

které spočívá ve stanovení intervalů dosažených hodnot a k nim odpovídající procentuelní 

vyjádření výše pohyblivé složky mzdy.  Takto nastavený systém hodnocení by podstatně zvý-

šil motivaci zaměstnanců k vyšším výkonům, čímž by se zvýšila produktivita práce.  Prová-

zanost s výkony zaměstnanců vyloučí nežádoucí jev, kdy zaměstnanci plní jen nejnutnější 

práci a zbytek pracovní doby se nevěnují svým pracovním úkolům. 

 

4.3.2 Personální posílení oddělení vývoje 

Z analýzy interního prostředí společnosti vyplynula skutečnost, že na oddělení vývoje je 

třeba personálního posílení v podobě kvalifikovaného zaměstnance s potřebnou odbornou 

způsobilostí, čímž by došlo k posílení technologického zázemí společnosti a možnému rozší-

ření výrobního programu.  
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ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo za pomocí studia odborné literatury provést 

analýzu zvolené společnosti prostřednictví vybraných metod. Vybraným subjektem analýzy je 

akciová společnost MEZ, a.s., která je tradičním českým výrobcem čerpadel, míchadel, elek-

tromotorů a dalších strojních zařízení. Tuto společnost, kde již několik let pracuji, jsem si 

vybral především z důvodu znalosti prostředí podniku a také jsem tuto práci považoval za 

výzvu, která mi umožní zhodnotit fungování a budoucí rozvoj společnosti.  

 

V první části samotné analýzy současného stavu společnosti jsem se zaměřil na okolí 

podniku, tedy vnější faktory, které jeho činnosti ovlivňují a to s použitím PESTLE analýzy. 

K dotvoření kompletního obrazu podniku je nutno znát také jeho vnitřní prostředí, které jsem 

rozebral pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí. Provedením tzv. QUICKTESTU 

jsem zjistil, jak si společnost stojí po finanční stránce a v poslední části jsem určil silné a sla-

bé stránky podniku, jeho hrozby a naopak příležitosti.  

Z výsledků analýzy finančního zdraví se ukázalo, že podnik se nachází ve špatné fi-

nanční situaci, kterou se ale velmi usilovně snaží řešit. S příchodem celosvětové hospodářské 

krize se společnost díky poklesu zakázek doslala do problémů, které vyvrcholily až k návrhu 

na insolvenci, kterou se ale podařilo zastavit. Díky specifickému portfoliu výrobků, které 

v naší zemi nemají konkurenci, má firma velkou naději na přežití a znovuzískání své celkové 

stability.  

 

V poslední části mé bakalářské práce jsem na základě provedených analýz zformuloval 

své návrhy a doporučení. Podle oblasti, které se dotýkají, jsou rozděleny do tří kategorií – 

finanční oblast, oblast marketingu a sociální oblast. Veškeré návrhy i doporučení jsou sesta-

veny s ohledem na současnou situaci společnosti tak, aby byly reálné a použitelné v konkrét-

ním prostředí analyzovaného podniku, čímž jsem naplnil cíle své práce.  
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Dlouhodobé směnky k úhradě

094

103

3. Závazky - podstatný vliv 095

096

7. 099

100

10.

6.

Závazky z obchodních vztahů 104

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093

2.

5.

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 114)

8.

3. Rezerva na daň z příjmů 090

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105

4. Ostatní rezervy 091

B.  III.      1.

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102)

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 88 až 91) 087

3. Závazky - podstatný vliv 106

A.  V. 085

261

0

0

0

0

0

0

0

5651

163278

0

163017

0

-11031

345622

29394

23743

0

0

0

493

0

5652

163510

0

163017

0

0

-7966

358677

44359

38707

0

0

4001

255140

25994

20343

0

0

5651

163071

0

163017

0

0

0

0

0

0

54

0

150808

32647

0

0

152950

26550

0

0

66075

23919

0

0



C.  I.       1.

5. Závazky k zaměstnancům 108 1257 1147 132

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 0 0 0

2. Výnosy příštích období 121

Výdaje příštích období 120

Krátkodobé bankovní úvěry 117

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118

2.

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

7. Stát - daňové závazky a dotace 110

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109

10.

9. Vydané dluhopisy 112

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111

115 0

11. Jiné závazky 114

Dohadné účty pasivní 113

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 118)

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116

0

0

0

8

0

4338

0

258

88631

0

0

0

0

8

19589

12437

Běžné 
účetní období

Minulém
účetní období

345

88227

0

0

0

0

12459

11006

4867

0

16011

15830

5009

0

331

4843

0

0

0

0

0

0



Zpracováno v souladu s vyhláškou

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ke dni

Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty společnosti MEZ, a.s.

Skutečnost v účetním obdobíTEXT            

b

Náklady vynaložené na prodané zboží

Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02)

Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07)

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10)

    II. 04

3.  07

2.  06

B. 08

    + 03

    II.      1. 05

Označení

a

Číslo 
řádku

c

     I. 01Tržby za prodej zboží

2008

731

A. 02

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

25309331
podnikání účetní jednotky

592 62 Nedvědice

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný 

(v celých tisících Kč) název účetní jednotky

MEZ,a.s.

658

73

84965

84567

398

0

42903

2009

417

376

41

45160

45638

-508

30

34583

2010

45

14

31

57474

57776

-302

0

34721

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

Ostatní provozní výnosy

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Tržby z prodeje materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24)

24

Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16)

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

9895

155

152

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Sociální náklady

G.

19301

15282

13

14 0

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

*

I. Převod provozních nákladů

    IV.

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů 28

29

30

H. 27

Provozní výsledek hospodaření

    V.

25

26

C.         4. 16

    III. 19

    III.       1 20

D. 17

E. 18

    III.       2 21

F. 22

F.          2

F.           1 23

C. 12

C.         3. 15

C.         2.

    + 11

B.         2. 10

B.         1. 09

C.         1.

33707

9196

42135

38781

28731

7356

6364

500

5864

2450

447

2003

5983

30

4395

0

0

-10588

10618

26758

20469

0

6370

-81

290

6431

1099

0

1099

731

0

731

-17095

148

10194

0

0

-15444

30081

4640

22784

15697

11855

-17132

0

3842

0

173

5256

2184

7

13619

0

0

6912

0

2184

450

0

450

30
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)

-10588 -15444 6912



Označení

a

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

32

31

    VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

Skutečnost v účetním období

     VI.

34

33

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů    VII. 2. 35

Číslo 
řádku

c

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36)

J.

    VII. 3. 36

Náklady z finančního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

TEXT            

b

    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finančního majetku

M. 41Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-)

     IX.

Výnosové úroky

L. 40Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

39Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

K. 38

Prodané cenné papíry a podíly

N. 43Nákladové úroky

     X. 42

    XII.

O. 45Ostatní finanční náklady

    XI. 44

Převod finančních výnosů

P. 47Převod finančních nákladů

Ostatní finanční výnosy

48Finanční výsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]

     *

46

0

0

0

0

142

0

0

0 0

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

0

-2339

0

0

61

485

0

0

1915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510

368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

294

0

0

-256

56

 - odložená

 - splatná

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55)

59

     **** 61Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

60

     *

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59)

S. 2. 57

T.

58

55

R.

    XIII. 53Mimořádné výnosy

S. 1.

S.

54

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57)

Mimořádné náklady

     **

Q. 2.

50

52

 - odložená

 - splatná

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49)

Q. 1.

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51)

51

Q. 49 3123260

0

0

-8673

729

22

0

0

0

707

0

-7966

-7966

26

0

-15328

4581

284

0

0

0

4297

0

-11031

-11005

3123

0

3533

468

0

0

0

0

468

0

4001

7124



Zpracováno v souladu s vyhláškou PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ke dni 

P. 

Z.

A. 1

A. 1 1

A. 1 2

A. 1 3

A. 1 4

A. 1 5

A. 1 6

A. *

A. 2

A. 2 1

A. 2 2

A. 2 3

A. 2 4

A. **

A. 3

A. 4

A. 5

A. 6

A. 7

A. *** -953

1702

0

0

-3123

468

440

6656

1856

5256

Příloha 3 - Cash flow společnosti MEZ, a.s.

0

0

-26

4297

2458

22023

16692

2134

3197

0

-1813

-14965

0

0

0

0

-23836

2008 2009 2010

1153

-15302

-8534

6431

-3400

0

0

0

0

8512

0

0

4152

1621

2134

397

0

827

-1955

-53

0

0

0

-3325

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku účetního období

1291

-8673Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

5348

7356

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

podnikání účetní jednotky

25309331 592 62 Nedvědice

Obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky

MEZ, a.s.

Změna stavu opravných položek, rezerv 

Zisk z prodeje stálých aktiv 

Výnosy z dividend a podílů na zisku

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a 
vyúčtované výnosové úroky

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k 
nabytému majetku

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 
přechodných účtů pasiv

Změna stavu zásob

Změna stavu krátkodobého finančního majetku 
nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, 
změnami prac. kapitálu a mim.položkami

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných 
účtů aktiv

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1534

Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných

Přijaté úroky

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně 
za minulá období

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským 
výsledkem včetně daně z příjmů

0

707

Přijaté dividendy a podíly na zisku

(v celých tisících Kč)

-6810

74606

-86883

5467

0



B. 1

B. 2

B. 3

B. ***

C. 1

C. 2

C. 2 1

C. 2 2

C. 2 3

C. 2 4

C. 2 5

C. 2 6

C. ***

F.

R.

0

0

0

-207

651

1091

-207

0

0

0

0

Peněžní toky z finanční činnosti

1811

0

0

1811

Peněžní toky z investiční činnosti

0

0

-232

-712

441

-232

0

0

0

0

0

-2938

0

0

-2938

1075

2366

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci 
účetního období

0

-910

0

0

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 
ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního 
kapitálu, emisního ážia atd.

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Úhrada ztráty společníky

0

0

0

-910

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 
daně

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 451

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 398

53

0

Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0
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