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3  Okolí ekonomického subjektu

Tato kapitola je vzhledem ke svému zaměření přínosná pro obchodníky s cenný-
mi papíry (zabývá se vybranými faktory fundamentální analýzy), úvěrové analytiky 
(analýza klíčových faktorů okolí podniku, které mají vliv na výkonnost a stabili-
tu podniku), investory se zájmem o vstup na zahraniční trhy (analýza zahraničních 
trhů), startup podnikatele, pro znalce oceňující podniky či akademickou obec zabýva-
jící se stabilitou ekonomiky a financí. Jejím cílem je zmapovat specifičnost podnikání 
a financí v ČR a objasnit nové metody a „trendy“ měření vztahu mezi organizací 
a okolím podniku. Ekonomický subjekt nemůžeme chápat jako izolovanou veličinu 
bez vztahu ke svému okolí. Tento vztah může být pojat v užším nebo širším pojetí. 
Užší pojetí zahrnuje okolí ekonomického subjektu, s nímž je podnik bezprostředně 
spjat. Jedná se nejčastěji o trh, na kterém podnik působí. Může jít o mezinárodní trh 
nebo národní trh, který je definován uvnitř národního hospodářství. Národní hospo-
dářství lze chápat jako sumu ekonomických subjektů působících na území daného 
státu. Národní hospodářství se skládá z odvětví. Odvětví představuje soubor firem se 
stejným ekonomickým zaměřením. Pod odvětvím nalezneme obor, tj. soubor firem 
s ještě užším ekonomickým zaměřením, než je tomu u odvětví, a pod oborem se 
ukrývá skupina firem, tj. soubor firem s ještě užším ekonomickým zaměřením, než 
je tomu u oboru. Z okolí podniku je možné získat obecné ekonomické informace, 
které nám pomohou při vstupu do podnikání nebo nám zprostředkují správný obraz 
o hybatelích trhu, kteří mají dopady na stabilitu a výkonnost podniku. Při získává-
ní obecných finančních informací z ekonomického okolí podniku můžeme použít 
postup tzv. Top down Approach: „,Top down Approach‘ analýza probíhá ve více 
hladinách, které na sebe navazují. Fungují jako kaskáda filtrů, která propouští jen 
vyhovující subjekt. Přechází z nadřazené hladiny státu (country risk – riziko státu) 
na nižší hladiny odvětví, podniku a typu služby, pro kterou se analýza provádí (např. 
typ úvěru atd.). Sleduje se funkceschopnost a struktura národního hospodářství pře-
devším země výrobce, ale i jeho hlavních dodavatelů/odběratelů. Ve většině případů 
je riziko země působení hodnoceného subjektu limitní hranicí možného ohodnocení 
(ratingu bonity) – Sovereign Ceiling. Cílem je posouzení schopnosti a pohotovosti 
zemí včas a bez omezení dostát platebním závazkům v cizí měně (převodní riziko). 
Vývoj hodnocení země současně ukazuje na možnosti uskutečnění podnikatelského 
záměru subjektu, jehož produkty se v daném národním hospodářství realizují“ (Sů-
vová, Knaifl a kolektiv, 2008, s. 42).
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Před začátkem analýzy Top down Approach si však musíme položit dvě základní 
otázky:
■ Jaký význam má okolí, zvláště makroekonomika, na ekonomický subjekt?
■ Jak stabilní a proměnlivé je okolí v závislosti na vývoji v zahraničí?

Na tyto otázky nám může dát odpověď zařazení dané ekonomiky do následujících 
kategorií:

Otevřená ekonomika – tato ekonomika nemá žádné vstupní limity (např. import, 
přímé zahraniční investice) ani žádné výstupní limity (export, podnikání v zahraničí, 
přelévání kapitálu). Za takovouto ekonomiku můžeme považovat Českou republiku 
v rámci EU. U otevřených ekonomik lze předpokládat vysokou citlivost na dění v za-
hraničí a silné dopady tohoto dění na makroekonomické veličiny zejména u malých 
a středních otevřených ekonomik. Opatření, která provádějí otevřené ekonomiky 
v reakci na dění v zahraničí např. prostřednictvím centrálních bank k zmírnění ne-
gativních vlivů, se mohou vzhledem k malé ekonomické síle dané ekonomiky jevit 
jako neúčinná nebo nedostačující. Jak ovšem můžeme měřit míru otevřenosti? „Mírů 
otevřenosti ekonomiky udává poměr vývozu a dovozu k HDP. Tato míra bývá v men-
ších ekonomikách větší“ (Švihlíková, 2015, s. 117).

Relativně uzavřená ekonomika – tato ekonomika má omezené vstupy (např. 
import, přímé zahraniční investice) i výstupy z ekonomiky (export, podnikání v za-
hraničí, přelévání kapitálu). U těchto ekonomik můžeme předpokládat nižší citlivost 
na dění v zahraničí a vyšší účinnost opatření v podobě nástrojů hospodářské politiky.

Uzavřená ekonomika – tato ekonomika buď nemá žádné vstupy či výstupy, 
nebo jsou silně limitovány a centralizovány. Z hlediska efektivnosti patří ekonomika 
tohoto typu mezi nejméně efektivní a kvůli nedostatku vazby se zahraničím často 
vede k degeneraci.

Výše uvedené můžeme chápat jako základní systémové pojetí ekonomiky. V čem 
však spočívají nové trendy nahlížení na okolí ekonomického subjektu? Trend se blí-
že posouvá k organizaci a hledá nejen přímé vazby (kauzální vztahy) mezi bezpro-
středním okolím organizace a její výkonností, ale i vhodná měřítka jak pro okolí 
podniku, tak pro měření výkonnosti podniku (například socio-ekonomická situace 
klientů v odvětví a tržby podniku). V platnosti jsou nicméně stále „běžné“ analýzy 
(PEST, externí analýza atd.), které však, často kvůli nízké vypovídací schopnosti pro 
konkrétní podnik, slouží jako základní či předvstupní informace pro novou organizaci 
usilující o vstup na trh. Jejich výsledky jsou proto považovány za příliš obecné, nic-
méně jejich provedení je vyžadováno, pokud se chceme hlouběji zabývat konkrétní 
organizací a zjistit obecné předpoklady pro její úspěšnost v širším rámci.
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3.1  Externí analýza

Externí analýza se člení na analýzu makrookolí a mikrookolí: „Cílem externí ana-
lýzy je najít v okolí podniku příležitost a ohrožení. Strategie podniku by pak měla 
maximálně využít nabízené příležitosti a nalézt cestu, jak se ohrožením vyhnout nebo 
alespoň zmírnit jejich dopad na podnik. Při externí analýze je zpravidla okolí podniku 
rozděleno na dvě části: na mikrookolí, představované odvětvím, někdy také nazý-
vané jako podnikatelské prostředí, ve kterém podnik podniká, a makrookolí, které 
je společné všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro všechna mikrookolí“ 
(Dedouchová, 2001, s. 16).

Obrázek 3.1: Okolí podniku

Pramen: Dedouchová (2001, s. 16)
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3.1.1  PEST analýza ekonomiky ČR

Podle Synka (2000, s. 14) představuje PEST analýza nástroj k analyzování makro-
okolí, které zahrnuje politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní a technologic-
ké prostředí.1 Uvedené faktory nicméně dále uzpůsobíme, aby co nejlépe vyhovovaly 
cílům této monografie a poskytovaly o okolí ekonomického subjektu co nejvěrnější 
obrázek. „Jedním z možných způsobů popisu vlivů externího okolí na podnik je vyu-
žití tzv. PEST analýzy. Vycházíme z popisu skutečností důležitých pro vývoj externí-
ho prostředí podniku v minulosti a zvažujeme, jakým způsobem se tyto faktory mění 
v čase. Poté se snažíme odhadnout, do jaké míry se v důsledku těchto změn zvyšují 
či snižují jejich specifické úrovně důležitosti, respektive jak se mění míra závislosti 
vývoje externího prostředí na vývoji relevantního faktoru“ (Kovář, 2002).

Politicko-legislativní vlivy

Legislativní vlivy můžeme rozdělit na systémové a regulatorní. Systémové vlivy nám 
vyhrazují mantinely, v nichž se naše podnikání může pohybovat. Jedná se o právní 
rámec daný místní legislativou. Ve vztahu k tomuto rámci můžeme měřit stálost zá-
konů a vymahatelnost práva, které pak mají dopad nejen na cash flow ekonomického 
subjektu. K důležitým součástem uvedeného rámce náleží pracovní právo, jež se 
v různých zemích liší mírou benevolence (např. v otázce propouštění zaměstnanců 
a jejich kompenzace), normy týkající se ochrany životního prostředí, které se ná-
sledně započítávají do výrobkových kalkulací, ochrana spotřebitele, jež nám určuje 
nejzazší mez našeho podnikání ve vztahu ke spotřebiteli, daňová politika a regula-
ce v oblasti zahraničního obchodu (cla, dovozní limity atd.). Za politické vlivy lze 
považovat stabilitu, resp. nestabilitu politického uspořádání. Budeme-li se zabývat 
stabilitou země z vnitropolitického hlediska, můžeme dojít k následujícím kombina-
cím – viz obrázek 3.2.

1 PEST analýza může být aplikována na lokální, národní či globální úrovni. Proto se také někdy 
používá pojem LONGPEST analýza (srv. Dvořáček, 2012, str. 16).
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Obrázek 3.2: Měření vnitropolitické stability

Pramen: vlastní zpracování

Kvadrant 1

Spíše stabilní země

Ztotožnění populace s politickou reprezentací – vládou je vysoké, populace je spo-
kojena s politickou reprezentací a vyjadřuje jí většinovou podporu. Stabilita politické 
reprezentace je nízká, může dojít k častému vyslovování nedůvěry vládě parlamen-
tem nebo ke změně vlády neparlamentním způsobem (vojenský převrat) a tím k za-
mrznutí případných legislativních změn.

Kvadrant 2

Stabilní země

Ztotožnění populace s politickou reprezentací – vládou je vysoké, populace je spo-
kojena s politickou reprezentací a vyjadřuje jí většinovou podporu. Stabilita politické 
reprezentace je vysoká a je málo pravděpodobné, že dojde k vyslovení nedůvěry vlá-
dě parlamentem nebo ke změně vlády neparlamentním způsobem (vojenský převrat) 
a tím k zamrznutí případných legislativních změn.
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Kvadrant 3

Spíše nestabilní země

Ztotožnění populace s politickou reprezentací – vládou je nízké, populace není spo-
kojena s politickou reprezentací a nevyjadřuje jí většinovou podporu. Reálně hrozí 
svržení vlády lidem nebo možnost častého střídání vlád. Protože stabilita politické 
reprezentace je vysoká, nedojde s největší pravděpodobností k vojenskému převratu 
či k vyslovení nedůvěry vládě parlamentem a tím k zamrznutí případných legisla-
tivních změn.

Kvadrant 4

Nestabilní země

Ztotožnění populace s politickou reprezentací je nízké, populace není spokojena s po-
litickou reprezentací a nevyjadřuje jí většinovou podporu. Reálně hrozí svržení vlády 
lidem nebo možnost častého střídání vlád. Jelikož stabilita politické reprezentace je 
nízká, může dojít k častému vyslovování nedůvěry vládě parlamentem nebo ke změ-
ně vlády neparlamentním způsobem (vojenský převrat) a tím k zamrznutí případných 
legislativních změn.

Na dané země se dá pohlížet i z hlediska ratingových známek, jak uvádí Price 
Waterhouse (1994, s. 107):

„Kategorie A – Politicky, finančně a sociálně stabilní země. Vyhledávané oblasti 
pro poskytování úvěrů.

Kategorie B – V zásadě stabilní země, ale méně vyhledávané oblasti poskytování 
úvěrů.

Kategorie C – Nikoliv nestabilní země, nicméně politické nebo ekonomické pod-
mínky vykazují jisté rysy signalizující možnost vzniku rizika.

Kategorie D – Politická a ekonomická situace vzbuzuje obavy ohledně splácení 
závazků.

Kategorie E – Země, které provedly nebo se chystají provést odklad dluhu nebo 
vyjednávají o restrukturalizaci dluhu.“

Ekonomické faktory

V ekonomických faktorech se sledují nejen hospodářské cykly, ale i trendy v HDP 
(hrubém domácím produktu), devizových kurzech, kupní síle, úrokové míře, inflaci, 
nezaměstnanosti, průměrné mzdě, vývoji cen energií či daňovém zatížení. 
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Obrázek 3.3: Makroekonomický čtyřúhelník

Pramen: Sůvová, Knaifl a kolektiv (2008, s. 43)

Ekonomické faktory z hlediska PEST analýzy můžeme shrnout do makroekono-
mického čtyřúhelníku (viz výše).2 Šipky v čtyřúhelníku ukazují směr, kterým se má 
ubírat ekonomický vývoj v dané zemi. Z hlediska národohospodářského je někdy 
nemožné dosáhnout výše uvedených cílů, protože tyto cíle jsou v častých případech 
protichůdné.

HDP – Hrubý domácí produkt měří výkonnost ekonomiky a lze ho použít pro mě-
ření stability ekonomiky. Na výkonnost ekonomiky se můžeme dívat z dlouhodobého 
a krátkodobého hlediska. „Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přida-
ných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního 
účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kup-
ních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez 
dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn 
náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu“ (Český statistický úřad, 2005).

V níže uvedeném grafu můžeme vidět vývoj HDP v mld. CZK v letech 1997–
2015.

2 Makroekonomický čtyřúhelník bývá někdy nazýván rovněž jako magický čtyřúhelník.



NOVÉ TRENDY VE FINANCÍCH A EKONOMICE

42

Graf 3.1: HDP v mld. CZK

Pramen: vlastní zpracování na základě dat z Český statistický úřad (2005; 2016b)

Z dlouhodobého hlediska se jeví výkonnost ekonomiky stabilní, nedochází k vel-
kým výkyvům – propadům v ekonomice. Z hlediska HDP můžeme hovořit o stabilní 
ekonomice ČR.

Pokud se zaměříme na krátkodobý vývoj v letech 2006–2015, dostaneme násle-
dující graf.

Graf 3.2: Krátkodobý vývoj HDP v mld. CZK

Pramen: vlastní zpracování na základě dat z Český statistický úřad (2005; 2016b)
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V absolutní výši docházíme k následujícím údajům.

Tabulka 3.1: Vývoj HDP v mld. CZK

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HDP 
v mld. 
CZK

3 507,1 3 831,8 4 015,3 3 921,8 3 953,7 4 022,5 4 041,6 4 077,1 4 260,9 4 472,3

Pramen: vlastní zpracování na základě dat z Český statistický úřad (2005; 2016b)

Pro lepší analýzu stability krátkodobého vývoje přistoupíme k analýze za použití 
procentuální změny – viz tabulka níže.

Tabulka 3.2:  Vývoj HDP v mld. CZK, procentuální změna oproti roku předchozímu, 
2007–2015

Rok
2007/
2006

2008/
2007

2009/
2008

2010/
2009

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

2014
/2015 

Procentuální 
změna 
oproti roku 
předchozímu 

9,26 % 4,79 % -2,33 % 0,81 % 1,74 % 0,47 % 0,88 % 4,51 % 4,96 %

Pramen: vlastní zpracování na základě dat z Český statistický úřad (2005; 2016b)

Pokud budeme analyzovat vývoj v období 2007–2015, dojdeme k závěru, že růst 
v letech 2006–2008 byl vystřídán poklesem mezi roky 2008 a 2009 (v důsledku fi-
nanční krize v USA). Tento krátkodobý pokles byl následně vystřídán růstem, který 
však nepřesáhl pětiprocentní růst. Jak uvádí Řežábek (2009): „V létě 2007 v USA 
odstartovala řetězová krize na finančních trzích. První fáze přenosu krize do ČR 
nastala v srpnu 2007 – září 2008, ale s minimálními dopady na českou ekonomiku. 
Druhá fáze krize nastala v období září–listopad 2008 a zasáhla finanční systém ČR, 
regionálním poklesem důvěry‘. Růst české ekonomiky až do 3. Q 2008 plynule zpo-
maloval a ve 4. Q 2008 přišel výrazný zlom.“ Z hlediska vývoje HDP v krátkodobém 
i dlouhodobé horizontu můžeme považovat Českou republiku za relativně stabilní 
zemi, která je nicméně silně exportně závislá na německé ekonomice. To v případě 
poklesu německé ekonomiky může vést k poklesu české ekonomiky, tzn. k přelévání 
ekonomické krize. Německá ekonomika je naopak závislá na ekonomice USA.
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Inflace

Inflace je významným makroekonomickým faktorem, náležejícím mezi makroeko-
nomické veličiny. „Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny, tj. cha-
rakterizuje míru znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Míra 
inflace je měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen. Míra inflace (r/r 
průměr) vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct měsíců 
roku proti průměrné cenové hladině dvanácti měsíců předchozího roku. Tyto průměry 
jsou počítány z indexů spotřebitelských cen s indexním základem rok 2005 = 100. 
Cenovým základem je prosinec 2013“ (Český statistický úřad, 2016b).

Podíváme-li se na inflaci z dlouhodobého hlediska v letech 1997–2015, dochá-
zíme k těmto výsledkům.

Graf 3.3: Míra inflace v %, průměr

Pramen: vlastní zpracování na základě dat z Český statistický úřad (2005; 2016b)

Hodnotíme-li inflaci tímto způsobem, můžeme vidět velké výkyvy koncem de-
vadesátých let a v letech 2007–2009.

Graf 3.4: Míra inflace v %, průměr v krátkodobém vývoji 2006–2015

Pramen: vlastní zpracování na základě dat z Český statistický úřad (2005; 2016b)


