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1. Úvod 

Bakalářská práce byla vybrána po přezkoumání mnoha témat, která se naskytla. Tento 

podnik leţí blízko mého rodného města a stojí zde uţ mnoho let. V České republice existuje 

mnoho pivovarů, ať uţ to jsou velké pivovary nebo malé soukromé pivovárky. Ani  

v Moravskoslezském kraji není jen jeden pivovar, který by zde vládl a restaurační zařízení se 

snaţí nabídnout zákazníkům to, co většinou preferují. 

 

Strategické řízení zejména s pomocí strategické analýzy, která je jedna z pomocných 

nástrojů, můţe pomoct zlepšit efektivitu podniku, dobře poznat okolí, v němţ se nachází, 

objevit skryté hrozby a získat výhodu oproti konkurenci v podobě příleţitostí. Musí se zde 

k této problematice přistupovat velmi zodpovědně uţ u výběru techniky nebo metody, která se 

bude uplatňovat. Výsledky vyplývající z analýz mohou ovlivnit vývoj podniku. Strategická 

analýza se aplikuje na velké firmy se statisíci zaměstnanci, ale také na drobné soukromé 

podnikatele, kteří mohou vyuţít mezeru na trhu a zaplnit ji.  

 

Tématem mé bakalářské práce je nalézt příleţitosti a ohroţení ve vnějším makrookolí 

firmy, které na podnik působí.  Byl vybrán pivovar Radegast, neboť je součástí 

Moravskoslezského kraje a jehoţ zkoumání bude zajímavé, zejména v rámci jeho existence, o 

které se diskutuje, ale také o nahlédnutí do fungování takového podniku. Jako hlavní metody 

byly vybrány analýza PEST a analýza SWOT, které budou popsány v následující teoretické 

části bakalářské práce. 

 

Zhodnotím zde současný stav pivovaru a vybraných faktorů a na základě metod 

popisovaných v části teoretické, navrhnu pouze teoretická doporučení do budoucna. Zaměření 

bude na eliminaci vnějších hrozeb, které podnik můţe postihnout, ale také příleţitosti, které 

pomohou pomoci k moţnosti většího rozvoje podniku.   

 

Hlavním cílem bakalářské práce je zmapování vnějšího makrookolí, vytyčení 

nejvýznamnějších faktorů v podobě hrozeb a příleţitostí a poté jen lehce naznačit návrhy, 

na řešení jednotlivých situací.  
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Ekonomika se v České republice začíná probouzet z recese a je důleţité poznat, kde 

nastávají ohromné příleţitosti. Na druhou stranu se blíţí volby do poslanecké sněmovny, kde 

strany uţ připravují předběţné plány. 
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2. Vymezení metod a technik 

2.1. Klíčové pojmy 

Strategie 

Slovo strategie pochází ze starého Řecka a znamenala umění vést vojsko. Podle 

Dedouchové (2001) se tradiční definice strategie podniku rozumí jako „dokument, ve kterém 

jsou zadány dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění 

zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů“. 

Moderní definice strategie je chápána jako připravenost podniku na budoucnost. Jsou 

zde stanoveny dlouhodobé cíle, průběh kaţdé strategické operace a dislokování podnikových 

zdrojů nutných pro splnění určených cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, 

brala v ohledu změny jeho zdrojů a byla schopna reagovat na změny v okolí podniku viz. obr. 

2.1 Vztah mezi posláním a cíly podniku, podnikovými zdroji a schopnostmi a okolím 

podniku. 

 

Obr. 2.1 Vztah mezi posláním a cíly podniku, podnikovými zdroji a schopnostmi 

a okolím podniku 

 

Vlastní zpracování dle: Dedouchová (2001) 
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Strategické řízení 

Strategické řízení má za úkol zachovat nebo získat výhodu oproti konkurenci a také 

určit dlouhodobé cíle podniku a čas, v kterém mají být dosaţené. Souvisí to s plánováním 

dlouhodobých cílů a určení úplné strategie pro celou firmu, aby se správně vyuţily zdroje 

firmy s moţnostmi, které má na trhu a také dostat podnik do situace, ve které můţe očekávat 

zvrat, reagovat na něj, ba dokonce jej zapříčinit a těţit z něho ve svůj prospěch (Košťan, 

Šuleř, 2002). 

 

Termín strategické řízení zdůrazňuje úlohu manaţerů, kteří o strategii rozhodují a 

především uskutečňují. Jsou to právě oni, kteří mají osud firmy ve svých rukách, neboť 

strategie sama od sebe nikdy nenastane. 

Na operativní úrovni se řeší problémy, jako jsou efektivní výroba zboţí nebo řízení 

odbytu. Pro tento typ úloh je zde operativní management. Úlohy tohoto typu jsou důleţité, ale 

v podstatě jsou zainteresovány s efektivním řízením zdrojů, které jsou obsaţeny v jedné části 

existující strategii organizace. 

Strategické řízení zahrnuje daleko větší rozsah neţ u operativního, protoţe se týká 

sloţitosti vyplývající z nejednoznačných a nepravidelných situací zahrnující celý podnik. 

Operativní řízení má specifičtější důsledky (Johnson, Scholes, Whittington, 2008) 

 

Proces strategického řízení je rozdělen do pěti hlavních kroků: 

- první krok má za úkol identifikovat současné mise, vize a cíle firmy, to znamená 

odhalit skutečný stav strategického řízení ve firmě a určit to, čeho chceme 

dosáhnout, hlavní důvod za jakým byl podnik vytvořen. 

- druhý krok se zabývá strategickou analýzou vnějšího a vnitřního prostředí: 

o analýza vnějšího prostředí – makrookolí 

o analýza vnějšího prostředí – mikrookolí 

o analýza vnitřního prostředí – zjišťuje se zde stav všech aktivit uvnitř 

podniku 

- třetí krok formuluje strategie, na základě souboru odůvodněných opatření. 

Snaţíme se zde upravit jiţ zavedené cíle a strategie podniku tak, aby byl podnik 

úspěšnější.  

- čtvrtý krok je implementace strategie, která má za úkol sladit strukturu podniku a 

procesy v něm se zvolenou strategií. 
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- pátý krok je hodnocení a kontrola, který se zabývá monitorováním strategie a 

případně dělat nápravné opatření, pokud jsou nutné (Srpová, Řehoř, 2010). 

 

Strategická analýza 

Strategická analýza slouţí k dosaţení konkurenční výhody na trhu, kde je potřeba 

nalézt souvislosti mezi podnikem a vnějším okolím, správně je identifikovat, aby se tyto 

souvislosti mohly prozkoumat. Hlavním jejím úkolem je připravit podnik do budoucna a to ve 

všech moţných situacích, které mohou s velkou pravděpodobností nastat. Analýza se skládá 

z výsledků jednotlivých metod a technik, které se vyuţívají pro identifikaci vztahů mezi 

okolím podniku, ať uţ v mikrookolí nebo makrookolí. 

Analýza, jako základ a zároveň jedna z nejdůleţitějších součástí vědecké metody. 

Začínáme ji na určitém celku, který se pak rozkládá na dílčí části. Tedy od celku k částem, 

z kterých se skládá a cílem je odkrýt jednotu a diference. 

 

 „Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie 

podniku“ (Sedláčková, Buchta, 2006, str. 9). 

 

Základem pro posouzení vhodnosti současné strategie nebo o moţnosti zavedení nové 

strategie závisí na vzájemných vztazích a souvislostech, které mezi faktory existují. Musíme 

rozlišit jevy krátkodobé povahy od dlouhodobé, sledování trendů za poslední dobu, získávání 

informací o moţném budoucím vývoji, který v průběhu strategie můţe nastat. Určíme zde 

faktory, které se významně podílejí na vývoji podniku a také jaký mají vliv na podnik. Lze je 

kvantifikovat, tedy i eliminovat negativní nebo vyuţít pozitivní pro vlastní konkurenční 

výhodu.  

Spoléhat jen na budoucí prognózy jen nestačí, strategie by se měla snaţit aktivně 

vytvářet budoucnost ve svůj prospěch. Vytváření takovéto budoucnosti závisí na pochopení 

faktorů, které ovlivňují budoucnost.  

 

Univerzální strategie neexistuje. Podniky působí na různých trzích, segmentech a 

s rozdílnými zdroji, včetně odlišných cílů, které nemohou přesahovat moţnosti podniku. 

Jednoduchým přístupům by se mělo vyhýbat a naopak by se měly rozšiřovat znalosti a 

informace, s kterými se dá pro danou firmu pracovat a dosáhnout tak optimálních výsledků 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Strategická analýza by nám měla dát odpověď na otázku „Kde jsme nyní?“ a pomocí 

odhadu budoucího vývoje by nám měla určit jakým směrem jít, proto zahrnuje analýzu 

okolního prostředí, analýzu konkurence a analýzu vnitřních zdrojů a schopností společnosti 

viz Obr. 2.2  Prvky strategické analýzy (Košťan, Šuleř). 

 

Obr. 2.2  Prvky strategické analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní zpracování dle: Košťan, Šuleř (2002) 

 

2.2. Analýza okolí 

Budoucí strategické postavení podniku ovlivňují hlavně faktory, které působí v okolí 

podniku a na které se analýza okolí zaměřuje. Tato analýza zkoumá prvky makrookolí– 

všeobecné prostředí a mikrookolí – specifické prostředí zvlášť, avšak také vazby mezi nimi, 

jak se ovlivňují navzájem. Do výsledků jakéhokoli podniku se promítá veškeré dění na světě, 

neboť je tento svět aţ příliš úzce propojený. 

Objem dat a informací potřebné k ţádoucí analýze podniku záleţí na charakteristice a 

velikosti podniku. Budoucí analýza vývoje by měla vţdy navazovat na analýzy minulé nebo 

současné. Průběh a vývoj všech ovlivňujících faktorů se musí zkoumat, mohou totiţ ovlivnit 

chování a vývoj podniku v budoucnu. Faktory, které ještě nebyly objevy, musí také 

prozkoumat, neboť je tam pravděpodobnost, ţe by mohly nastat. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

Analýza okolí je důleţitá pro manaţery, neboť jim ukazuje, jak se okolí v jejich 

podnikání mění a musí se o jejich změnách a situacích neustále informovat. Potřeba 

porozumění vlivů prostředí se nejeví jako jednoduchá, neboť vším se zabývat a nic 

Analýza okolního 

prostředí 

Analýza  

konkurence 

Analýza vnitřních 

zdrojů a schopností 

ATRAKTIVITA  

TRHU 

KONKURENČNÍ 

POZICE 
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neopomenout je riskantní, protoţe v důsledku se můţe ztratit nadhled nad situací a 

neidentifikování nejdůleţitějších strategických sil. (Košťan, Šuleř, 2002) 

 

Analýza okolí tedy předvídá budoucí vývoj jednotlivých faktorů a jejich následky. Je 

to jeden základ pro určení cílů a následné tvorby strategie. Toto je důvod na identifikaci okolí 

a určení základních faktorů. Podle Sedláčkové a Buchty „jedna strana určuje strategické 

postavení firmy a druhá otevírá prostor pro nové příleţitosti“ (Sedláčková, Buchta, 2006, str. 

14). 

 

Prvky z vnějšího okolí jsou například státní orgány, finanční situace, zákony, ale také 

zákazníci nebo dodavatelé. Pro vstup do odvětví jsou toto důleţité faktory, které ovlivňují 

řadu věcí jako je výběr dodavatelů, moţnost nového výrobku nebo sluţby, ale také podmínky 

pro provozování podniku. Často riziko a náhoda hrají velkou roli. Proto tyto faktory se musí 

analyzovat, aby se ukázalo, co okolí umoţňuje, zakazuje nebo naopak potřebuje. 

Vývoj okolí a faktorů je velmi proměnlivý. Změny nastávají stále rychleji a změny 

nastávají i v průběhu času, ale také se mohou objevit další nové faktory, které se neočekávaly. 

Většinou se berou na velkou váhu faktory, které byly v minulosti důleţité a ovlivnily nejenom 

jednu firmu, avšak bývá opomenuto to, co se můţe ukázat jako zásadní. V rychle 

proměnlivém prostředí si úspěšnost udrţí jen ty podniky, jenţ jsou přizpůsobiví na tento druh 

změn a dokáţí se s tím srovnat. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

Mikrookolí ovlivňují faktory přímo a mají okamţitý vliv na rozhodování manaţerů. 

Kaţdá firma nebo organizace má své jedinečné mikrookolí měnící se v souvislosti na 

okolnostech, neboť působí na rozdílných trzích, ale přesto mají společné skupiny. Analýza 

makrookolí se provádí například metodou 4C nebo Porterovou analýzou pěti sil (Robbins, 

Coutler, 2004). 
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Metoda „4 C“ 

Tato metoda slouţí k analýze jak globálních aspektů, tak i lokálních. Kaţdý podnik 

musí brát na vědomí, ţe na něho působí globalizace a naopak, na globalizační firmy působí 

jednotlivé lokální trendy. Podle názvu 4 C jsou jednotlivé oblasti zkoumání rozděleny 

následovně: 

C – Costumers – Zákazníci 

C – Country – Národní specifika 

C – Costs – Náklady 

C – Competitors – Konkurence (Košťan, Šuleř, 2002) 

 

Zákazníci – podstatou této oblasti se stává, poznání svých zákazníků, jestli mají stejný 

vkus a ţivotní styl, a zda-li je výrobek uspokojí. Stává se to proto, neboť stejný výrobek 

nemusí uspokojit kaţdého zákazníka a cílem podniků bývá uspokojení v podobě produktu, 

který si ţádají. Zde se nachází mnoho rozdílů mezi kraji na republikové úrovni, nebo jestli 

podnik vyváţí produkt i do zahraničí, kde rozhodně nastává konflikt těchto zákazníků. 

Jednotný marketing je méně nákladný a tak se můţe stát, ţe uspěje na většině trhů. 

 

Náklady – nejvýznamnější poloţkou, kterou podnik v oblasti nákladů ovlivňuje jsou 

jednoznačně inovace a náklady na vývoj a výzkum, který spolu s ním úzce souvisí. Doba 

ţivotnosti produktu se sniţuje a náklady na tyto inovace jsou potřeba. Tyto vlivy málo 

ovlivňují velké podniky, které jsou schopny na tyto vlivy flexibilně reagovat. Avšak u malých 

podniků je toto nemoţné, proto velké podniky pohlcují malé nebo dochází k jejich spojování. 

 

Národní specifika – tento faktor by se měl zkoumat jako první, neboť chybné 

pochopení těchto faktorů můţe mít neskutečně špatné následky. Celní bariéry, dovozní kvóty, 

ekologie, rozlišnost norem, poskytování zakázek pouze lokálním podniků a mnoho dalších 

podobných faktorů má za to, ţe firma v dané lokalitě není schopná konkurence. Velká 

pozornost by měla také být v nepsaných pravidlech, kterými mohou být kulturní zvyky nebo 

jiný ţivotní styl. Přehlednutí těchto faktorů by také mohlo vést k nekonkurenceschopnosti 

podniku.  

 

Konkurence – velké podniky konkurují malým podnikatelským subjektům, a nebude 

tomu jinak. Díky svým vysokým kapitálům a velkému objemu produkce mohou inovovat 

mnohem rychleji neţ malé podniky. To vede k nabízení nových a dokonalejších produktů. 
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Faktem také zůstává, ţe k větší objem produkce sniţuje jejich náklady neţ je u malých 

podniků, kteří jsou tímto pod tlakem a díky velkým podnikům mohou zkrachovat. 

(Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

Porterův model pěti sil 

Tento model určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Tato rivalita na trhu závisí na 

působení a interakci základních sil a společné působení udává výsledek v podobě ziskového 

potenciálu v odvětí. Základní síly jsou charakterizovány následovně: 

 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty 

3. smluvní síla odběratelů 

4. smluvní síla dodavatelů 

5. hrozba substitučních výrobků 

 

Jako 6. síla, která bývá někdy uváděná, je vláda, která má velký vliv na další aspekty a 

to včetně působení i na jiţ zmiňovaných 5. sil (Střelec, 2011) 

 

Makrookolí určuje jednotný rámec, který je pro všechny subjekty podnikaní na 

homogenním trhu stejný a ovlivnitelnost jednotlivých faktorů se stává nemoţné. (Šiman, 

Petera, 2010) 

 

Existuje zde několik sloţek, které jsou důleţité. 

Makroekonomické okolí se popisuje stavem ekonomiky, které ovlivňují podniku 

dosáhnout určité produktivity. Nacházejí se zde čtyři hlavní makroekonomické indikátory: 

míra ekonomického růstu, úroková míra, směnný kurz a míra inflace. 

 

Technologické okolí, které se od 2. světové války neustále mění a přichází s novými 

výrobními procesy. Touto technologickou změnou se způsobuje zastarávání současných 

výrobků, ale dává moţnost pro vytvoření nových a lepších výrobků. Současné výrobky se dají 

vyrábět novým způsobem, pokud to tyto technologie umoţňují. Zde přicházejí příleţitosti, ale 

také hrozby od nových procesů. 
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Sociální okolí, kde trend udává nový směr, kam se ubírat. Snaha o zdravý ţivotní styl 

a zároveň o ţivotní prostředí se stalo nejvíce diskutovaným tématem posledního století. Pro 

mnoho podniků se toto stává hrozbou v podnikání.  

 

Politické a legislativní okolí, ve kterém se nachází mnoho faktorů, které jsou pro 

podnik příleţitostí nebo hrozbou. Působí zde mnoho legislativních omezení, ale také povolení, 

jeţ mohou omezovat jejich potenciální moţnosti, nebo k nim naopak přispívat. (Dedouchová, 

2001) 

 

2.3. Analýza PEST 

PEST analýza posuzuje specifické faktory, které se mění v čase a jsou důleţité pro 

vývoj vnějšího okolí. Poté se posuzuje jejich důleţitost, a do jaké míry ovlivní firmu.(Veber, 

2009) 

 

P – politicko-právní faktory 

E – ekonomické faktory 

S – sociální faktory 

T – technické prostředí 

 

Kaţdá z těchto skupin pod sebou zahrnuje mnoho makroekonomických faktorů, které 

ovlivňují kaţdý podnik, některé méně a některé více při jejich změnách. Důleţitost se pro 

podniky liší v oboru nebo i segmentu, v kterém podniká. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

Politicko-právní faktory zdůrazňují úlohu vlády, která tvoří a upravuje různé 

předpisy podle norem evropské unie. 

Faktory na této bázi vymezují prostor pro podnikání, ale také můţe ovlivnit i samo 

podnikání. Mnohé z nich představují hrozby pro podnik nebo ohromnou výhodu. Jako 

příkladové uvedu: stabilita zahraniční a národní politické situace; členství země v EU; daňové 

zákony; protimonopolní zákony; regulace exportu a importu; cenová politika; ochrana 

ţivotního prostředí; ochrana domácích podnikatelských subjektů; sociální politika; legislativa 

bezpečnosti práce (Sedláčková, Buchta, 2006; Veber, 2009). 
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Pro analýzu bakalářské práce budou analyzovány tyto faktory: 

- Celní předpisy 

- Politická situace 

- Daně 

- Certifikáty 

- Ekologie  

 

Ekonomické faktory odkazují na makroekonomické trendy, které podnik nesmírně 

ovlivňují a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Přímý makroekonomický vliv na 

podnik mají indikátory, jako jsou míra ekonomického růstu; úroková míra; míra inflace; 

daňová politika; směnný kurz; míra nezaměstnanosti; průměrná mzda; dostupnost a ceny 

energií. Konkrétními propočty dopadů zmíněných faktorů se zabývá finanční analýza 

(Sedláčková, Buchta, 2006; Veber, 2009). 

Pro analýzu bakalářské práce budou analyzovány tyto faktory: 

- Finanční krize 

- HDP 

- Inflace 

- Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji 

- Směnný kurz 

- Přijetí EURA v ČR 

- Ceny pohonných hmot 

 

Sociální vlivy se pojí s postoji a ţivotem obyvatelstva, nevyjímaje i strukturu 

obyvatelstva. Těchto tendencí si podnik musí všímat a reagovat na něj. Jsou nuceny pro 

potřeby zákazníků, co nejlépe vypadat na povrchu firmy. Například změny v demografické 

struktuře; ţivotní styl; zájem o vyšší kvalitu osobního ţivota; ţivotní prostředí; emisní 

povolenky; míra vzdělanosti; sociální legislativa; mobilita pracovní síly; přístupy k práci. 

Poznání v předstihu zmíněné trendy, vede podnik vpřed k získání zákazníka před 

konkurentem (Sedláčková, Buchta, 2006; Veber, 2009). 

Pro analýzu bakalářské práce budou analyzovány tyto faktory: 

- Ţivotní styl 

- Spotřeba nealkoholického piva 

- Minipivovary 

- Lokální působnost 
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Technologické vlivy vedou podnik dopředu v inovaci a vyhýbání se zaostalosti. 

Podnik, který chce prokazovat účinnější činnost, se musí o neustálých nových technických a 

technologických změnách informovat. Tento faktor se můţe stát významných činitelem, kdyţ 

je přesně předvídán. Například: technologie chránící ţivotní prostředí; vládní podpora vědy a 

techniky; trendy v inovacích produktů; trendy ve vývoji technologií; zvyklosti patentoprávní 

ochrany v daném produkčním segmentu (Sedláčková, Buchta, 2006; Veber, 2009). 

Pro analýzu bakalářské práce budou analyzovány tyto faktory: 

- Certifikáty 

- Ceny surovin 

- Odrůdy chmele 

- Transport surovin 

 

Není v teoretické části účelem vypsat veškeré vlivy PEST analýzy, avšak pro uvedení 

příkladu jich pár naznačíme. Pod jednotlivými kapitolami jsou uvedeny ty, které se budou 

v aplikační části vyskytovat a budou analyzovány. Pro podnik jsou důleţité jen některé 

faktory, které musíme dobře rozpoznat a některé, které při jakékoliv změně nebudou mít 

ţádný vliv na podnik. 

 

2.3.1. Další varianty PEST 

STEP 

V různých publikacích se zmiňovaná metoda značí PEST nebo také STEP. Pouze se 

zaměnily písmena, avšak význam jednotlivých písmen zůstal nezměněný. 

S – sociální faktory 

T – technické prostředí 

E – ekonomické faktory 

P – politicko-právní faktory 

 

PESTEL 

Je to rozsáhlejší metoda PEST, která řeší další dva faktory, kterými jsou E – 

environmentální a L – legislativní. Legislativní se v analýze PEST řeší spolu s politickými, 

tahle rozšířená metoda je řeší zvlášť. Environmentální zastává hlavně „green“ otázky ohledně 

znečišťování přírody a plýtvání zdroji (Johnson, Scholes, Whittington, 2008). 
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2.4. SWOT 

Analýza SWOT je extrémně uţitečný nástroj pro pochopení a vytváření rozhodnutí na 

celou škálu situací v podnikání. Jednotlivé písmena jsou počáteční písmena anglických slov, 

která vyjadřují následující: 

 

S – Strengths – silné stánky 

W – Weaknesses – slabé stránky 

O – Opportunities – příleţitosti 

T – Threats – hrozby 

 

SWOT analýza nám zobrazí velmi dobrý základní rámec pro přípravu vhodné 

strategie, ukáţe nám, kde se podnik zrovna nachází a také směr, kterým by se měl ubírat, nebo 

se dá vyuţít pro cokoli, co nás napadne. (SWOT analysis, 2008) 

 

S – W 

V této analýze se musí vycházet jak z hrozeb makrookolí tak i mikrookolí.  Následuje 

přehled uvádějící typické hrozby, které jsou většinou odvozeny z Porterovy analýzy pěti sil. 

Vysoká diferenciace v odvětí, státní regulace, velký počet konkurujících firem, pomalý růst 

v odvětí. 

Příleţitosti jsou chápány ve smyslu regulace hrozeb a také jako příleţitosti růstové 

v rámci okolí, v kterém se podnik nachází a na charakteru trhu, zda se dá dále do něho 

prostupovat. 

 

O –T 

Nejdůleţitějším faktorem pro volbu strategie je bez pochyb okolí podniku, avšak 

nemůţe se ohlíţet jen na vnější okolí, ale také vnitřní zdroje a moţnosti firmy. Tyto stránky 

mohou být hledány především v těchto oblastech: výzkum a vývoj; výrobní kapacity; úroveň 

managementu; image firmy nebo výrobku.  

Kombinací silných a slabých stránek a příleţitostí a ohroţení vznikají různé predikce 

budoucího vývoje a tedy strategického chování. Musí se brát na vědomí, ţe budoucnost se 

můţe vyvíjet i jinak, neţ se určilo a to z důvodu stále měnících se podmínek, zejména ve 

vnějším okolí. Vyuţití SWOT analýzy při určování strategie můţeme vidět v Příloze č.1 při 

koncipování strategie (Veber, 2009). 
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Řadí se skupiny souhrnných analýz. Skládá dohromady různé metody, pouţité při 

strategické analýze, například 4C analýza, Porterův model pěti sil, PEST analýzu, 

brainstorming. Téma bakalářské práce bylo zvoleno nalezení příleţitostí a hrozeb, které 

vycházejí z jiţ zmiňované PEST analýzy (kapitola 2.3.). Silné a slabé stránky podniku 

v tomto případě budou zcela vynechány. 
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3. Charakteristika firmy 

3.1. Vymezení firmy 

Název sám o sobě napovídá, ţe podnik se zabývá výrobou a distribucí piva. Tento 

moderní pivovar je situován v obci Nošovice v Moravskoslezském kraji. Pivovar zaměstnává 

průměrně 310 zaměstnanců v provozní činnosti a jejich organizační struktura je znázorněna 

v Příloze č. 2.  

Název Radegast dostal po pohanském bohu Radegast, který byl povaţován za Boha 

ohně, slunce, sklizně a pohostinnosti. Pivovar Radegast patří pod společnost Plzeňský 

prazdroj a. s., který je největší pivovar v České republice a je součástí SABMiller plc., coţ je 

jedna z největších společností, jenţ sama vaří pivo a sdruţuje pivovary z celého světa  

a působí jako distributor zejména v Evropě, Asii, Africe, Severní Americe, Latinské Americe 

a Jiţní Americe. Centrála SABMilleru je situována ve Spojeném Království a to v hlavním 

městě Londýn. Plzeňský Prazdroj, tedy i Radegast patří v této pivovarnické skupině na 

úctyhodném 14. místě z celkového počtu 80 pivovarů z celého světa (Historie, 2013) 

 

3.2. Historie 

O výstavbě nového moderního pivovaru na Moravě, aby jeho celá velkokapacitní 

výroba byla na jediném místě, bylo rozhodnuto v 60. letech 20. Století. Byla vybrána obec 

Nošovice, která se nachází poblíţ města Frýdku-Místku. První základní kámen byl poloţen 

v červenci roku 1966 a tím začíná celá éra pivovaru Radegast. První várka piva Radegast se 

uvařila 3. prosince 1970 a od té doby se výroba piva nezastavila a stále jen rostla. Svého 

prvního více neţ jednomilionového hektolitru vyrobeného piva za rok se dočkali uţ v roce 

1988. Společnost Pivovar Radegast a. s. vznikla po privatizaci v roce 1991, kdy se stala 

samostatným státním podnikem a nová éra mohla začít. Do té doby byl pivovar Radegast 

jedním ze závodů Severomoravské pivovary Přerov. Dvoumilionová hektolitrová meta 

uvařeného piva za rok byla pokořena roku 1998, o 10 let později neţ jednomilionová a roku 

1999 dosáhl trţního podílu na tuzemském trhu celých 14 %. Tohoto roku se stal součástí 

největší pivovarnické skupiny v České Republice společností Plzeňský Prazdroj a. s. a tím do 

druhého největšího výrobce piva na světě SABMiller plc. 

Za celou historii vaření piva v pivovaru se uvařilo deset miliard piva do roku 2008.  

K 40. výročí pivovaru Radegast byla otevřena 1. etapa návštěvnického centra – Radegastovou 
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svatyni, kde nadšenci piva se mohou pokochat krásným interiérem inspirovaný krajinou 

Beskyd a dozvědět se o lahodném chmelovém pití více. Součástí je samozřejmě i obchod se 

suvenýry a promítací plátno a v neposlední řadě prohlídka pivovaru. Roku 2012 byla 

dokončená i druhá etapa návštěvnického centra, díky kterému se pivovar Radegast stal 

součástí projektu Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji (Historie, 2013). 

 

3.3. Výrobky 

Název pivovaru sám o sobě vypovídá, ţe se zde vaří pivo Radegast. Jelikoţ tento 

pivovar patří pod Plzeňský Prazdroj, který seskupuje více pivovarů, vaří se zde i jiné pivo, 

neţ jenom Radegast. Samozřejmostí jsou i jiné výrobky, jako jsou sklenice, podtácky, 

otvíráky a další věci, které souvisí s pivovarem, avšak vyrábějí se v extérních firmách 

(Radegastův obchod, 2013). 

 

Radegast Original 

Druhé nejoblíbenější pivo v České Republice. Je to světlé výčepní pivo s osvěţující 

hořkou chutí viz Obr. 3. 1 Radegast Original. U tohoto piva je procento alkoholu 4%, tento 

stupeň alkoholu označuje 10° pivo. Toto pivo získalo mnoho ocenění a cen například v roce 

2005 zlatou medaili v Monde Selection 2005, která probíhá v Bruselu. Nejnovější certifikát 

kvality má z roku 2012 (Naše pivo, 2013) 

 

Obr. 3.1 : Radegast Original  

 

Zdroj: www.radegast.cz 
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Radegast Premium 

 Světlý leţák s plnou hořkou chutí a výrazným chmelovým aroma. Obsah alkoholu  

u tohoto piva je 5% a je to 12° pivo. V moravskoslezském kraji patří k nejoblíbenějšímu pivu 

viz Obr. 3.2 Radegast Premium. I toto pivo si zaslouţilo mnoho ocenění a certifikátů, 

kterými je oceňována od roku 1992 a to téměř pravidelně kaţdý rok jednou. Nejúspěšnějším 

rokem pro Radegast byl rok 2004, kdy Radegast Premium vyhrál hned tři soutěţe  - Czech 

Beer 2004, Monde Selection 2004 v Amsterdamu a The Australian 2004 International Beer 

Awards, která se koná v Melbournu. Tento rok získal také certifikát kvality (Naše pivo, 2013) 

 

Obr. 3.2 Radegast Premium 

 

Zdroj: www.radegast.cz 

 

Birell 

 Nejoblíbenější a nejprodávanější nealkoholické pivo v České Republice. Jeho obsah 

alkoholu je zanedbatelný, kdyţ se v něm nachází maximálně 0,49 %. Birell se vyrábí, jako 

světlé nealkoholické viz Obr. 3.3. Radegast Birell nebo jako polotmavé nealkoholické pivo, 

které kombinuje hořkost světlých piv a zároveň sladkou karamelovou chuť černých piv. 

Speciální kvasinky zde produkují minimum alkoholu. Existují zde dvě varianty ochuceného 
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birellu. První a starší varianta, s kterou přišel Radegast uţ v roce 2012 je malina a limetka. 

Novinkou v letošním roce 2013 citrón a granátové jablko (Příchutě, 2013) 

 

Obr. 3.3 Radegast Birell 

 

      Zdroj: www.birell.cz 

 

Gambrinus 

Jeden z příkladových piv, které se také vyrábí v pivovaru Radegast a také patří pod 

společnost Plzeňský Prazdroj (Výčepní pivo Gambrinus 10°, 2012). 

 

Obr. 3.4 : Pivo Gambrinus 

 

Zdroj: www.gambrinus.cz 
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Žubr 

Polské pivo, které se také vyrábí v pivovaru Radegastu, a tím pomáhají zahraničním 

sousedům s produkcí piva. Objem výroby piva pro Polsko za jeden rok se rovná výrobě piva 

za jeden měsíc, co vyrobí Radegast pro celý náš trh (Dokumentace Radegast) 

 

3.4. Marketing 

Radegast 1. května 2013 začal s novou marketingovou kampaní, která do měsíce 

nahradila stávající. Nová marketingová kampaň mění své logo, které do té doby bylo 

z lehkého úhlu na sochu Radegast a nyní bude přímo z profilu. Toto nové logo bude 

aplikováno na všechny etikety piva Radegast. Billboardy také procházejí změnou, kde nyní 

stojí socha Radegastu, která drţí chmel, vodu nebo ječmen. Natáčí se i nová reklama, která se 

bude vysílat v televizi. Od začátku května jsou i nové internetové stránky, které jsou zdaleka 

více přehledné neţ staré. 

Další dobrou marketingovou strategii mají v podobě podpory koncertů a akcí, které 

byly významnou reklamou. Akce jako Kabát Tour nebo také koncerty kapely Citron, na 

kterých se účastní tisíce lidí. Stali se partnery pro oblíbený sport v tomto kraji a tím je hokej. 

Od této hokejové sezóny budou součástí extraligové hokejové soutěţe a to pro významný 

Ostravský klub Vítkovice. Samozřejmostí je největší Moravskoslezský festival Colours of 

Ostrava, na kterém se také vysoce podílejí a akci podporují. Vlastní akci je Radegast Líheň, 

kterou plně podporuje a ta má za úkol hledat nové neobjevené kapely a dát jim příleţitost 

dostat se do světa známých.  

Největší marketingovou akcí je Radegast den, který se koná kaţdoročně v září 

k příleţitosti zaloţení pivovaru. V tento den se v Nošovicích čepuje speciální nefiltrované 

pivo. Návštěvníci si zde mohou zcela zdarma prohlédnout celý pivovar, zúčastnit se různých 

soutěţí a zkusit si zajímavé disciplíny. Po celou dobu tohoto dne zde vystupují slavné kapely, 

kde kaţdoročním hostem je band Ivana Mládka a večer hraje a zpívá jedna z nejlepších 

kape  České Republiky (Konzultace s p. Kupčou, 2013). 

 

3.5. Distribuční faktory 

Také je důleţitá distribuce výrobků z pivovaru. Vlastní automobily, včetně 

nákladních, pivovar nevlastní, nýbrţ si je propůjčuje u externí firmy Škofin. Řízeno je vše 

z centrály z Plzně, která určuje, kolik nákladních aut, menších nákladních aut a také 
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automobilů na určitý rok dostane. Tyto auta se po najetých 150 tisíc kilometrů vracejí 

Škofinu, a jsou jim propůjčené nové.  Nachází se zde dva typy dopravy – primární a 

sekundární. 

Primární doprava má za úkol přepravovat velké mnoţství výrobků. Většinou se jedná 

o rozvoz piva do různých supermarketů a hypermarketů v Moravskoslezském kraji. Pro tyto 

rozvozy jako dopravní prostředky slouţí výhradně kamióny s velkou kapacitou na převoz. 

Sekundární doprava převáţí menší zásoby piva, které jsou určeny spíše do hospod nebo 

malých obchodů  v Moravskoslezském kraji. Kapacita v tomto nákladním vozidle je menší.  

Další distribuční faktor je balení piva. Pivo Radegast se dá koupit v mnoha variantách, 

jako například stále oblíbené lahvové pivo, na které má Radegast přepravky se svým logem a 

do jedné z nich se jich naskládá 20 ks. Další variantou jsou půl litrové plechovky, které jsou 

na dopravu, uskladnění i pouţití nenamáhavé. V poslední době se rozmohlo pivo v plastových 

láhvích, které Radegast nabízí v litrovém provedení. A v neposlední řadě to jsou sudy, které 

se rozváţejí především do hospod a jsou v provedení 50 litrovém nebo 30 litrovém 

(Dokumentace Radegast). 
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4. Aplikace metod 

V této kapitole se zaměříme na aplikaci vybraných metod analýzy vnějšího okolí, tedy 

makrookolí, a to na jiţ popsaný podnik Radegast. Pro tuto analýzu byla zvolena zmíněná 

metoda PEST a následné výsledky byly zhodnoceny pomocí SWOT analýzy. K této části 

jsem s jedním z pracovníků firmy vybrala nejdůleţitější faktory a byly mi poskytnuty 

informace z aktuálního stavu. 

 

4.1. Politické a legislativní faktory 

4.1.1. Celní předpisy 

Radegast vyváţí své pivo i do zahraničí, a to především na Slovensko, jehoţ hranice 

nejsou daleko vzdáleny. Také spolupracuje s Polskem a to výrobou jejich piva Ţubr  

a následným dovozem do Polské republiky. V Evropě a zvláště v zemích Evropské Unie se 

stále zlepšuje volný pohyb osob a také zboţí. Administrativní podmínky jsou stále mírnější  

a také zmizely problémy s přechodem zboţí přes hranice. Pro Radegast je v tomto příleţitost 

v podobě rozvozu piva do dalších zemí EU, především do Polska, Německa a Rakouska, ale 

také třeba do Belgie, kde je konzumace piva také velká.   

V rámci EU se sjednotily předpisy, které se označují souhrnně jako směrnice nového 

přístupu, v kterém jsou stanoveny poţadavky na výrobky prodávané v zemích Evropské unie. 

To znamená, jestli je pivo Radegast prodávané v ČR, pak splňuje podmínky pro prodej 

v ostatních zemích EU. V tomto ohledu pak nemusí své pivo nijak upravovat pro jinou zemi  

a bez jakýchkoliv zábran vyváţet pivo do ostatních členských zemí (Prodej zboţí, 2011). 

 

4.1.2. Politická situace 

V České Republice jsou dvě hlavní politické strany a to ODS a ČSSD. Jejich nesoulad 

negativně ovlivňuje všechny občany, podniky a především manaţery, kteří musí počítat 

s oběma variantami. Vládě České Republiky, v které je většina ODS, jsou v ní různé koalice  

a také hodně politiků, kteří nezvolili politickou stranu a o které strany bojují. Hodně často 

bývá vyslovena nedůvěra vládě, která naposled prošla v roce 2009 a ODS ztratila svoji 

konkurenční výhodu. 
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ODS má ve svých plánech sníţení ceny elektřiny a podporu ekonomického růstu. Tyto 

plány nahrávají podniku Radegast, kterému by se sníţení nákladů za energii výrazně projevilo 

v nákladech (ODS: Ekonomické plány ČSSD jsou hašením ohně benzínem, 2013). 

 V roce 2014 proběhnou volby, kde tyto dvě strany budou proti sobě stát. Kaţdá strana 

má jiné priority, které mohou významně ovlivnit budoucí chod podniku. Predikce a předběţný 

průzkum voleb 2014 značí, ţe vyhraje ČSSD. Jeho plán, co se týče firem, je zvýšení daní 

z příjmů právnických osob na 21%. Negativně by to ovlivnilo zisky Radegastu, neboť toto 

zvýšení by vedlo také ke zvýšení odvodů státu (Daňové plány ČSSD: 21% firmy, 30% velké 

banky, telekomunikace a energetiky, 2013) 

 

4.1.3. Daně 

V naší republice je mnoho daní, které musí podnik platit. Ohledně podniku zabývající 

se výrobou piva nás budou zejména zajímat daň z příjmů právnických osob, daň z přidané 

hodnoty a spotřební daň.  

 

Daň z příjmů právnických osob 

Vývoj těchto daní od roku 1999 klesá. Jak je znázorněno v Tab. 4.1 Vývoj sazeb daní 

z příjmů FO, můţeme vidět jejich vývoj od roku 1999. Vzhledem k předpokládané změně 

vlády, se očekává zvýšení daní z příjmů fyzických osob na 21 %. Vše záleţí na vládě, která 

bude v roce 2014 zvolena (Daň z příjmů právnických osob, 2012). 

 

Tab. 4.1 Vývoj sazeb daní z příjmů FO 

Rok Sazba daně Rok Sazba daně 

1999 35 % 2006 24 % 

2000 31 % 2007 24 % 

2001 31 % 2008 21 % 

2002 31 % 2009 20 % 

2003 31 % 2010 19 % 

2004 28 % 2011 19 % 

2005 26 % 2012 19 % 

Vlastní zpracování dle: Daň z příjmů právnických osob (2012) 
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Daň z přidané hodnoty 

Tato daň byla uplatňována aţ od roku 1993. Patří k jedné z nejvíce řešené dani 

v České Republice a její vývoj můţeme vidět v Tab. 4.2 Vývoj sazby DPH. Není snadné 

odhadnout, na čem se vláda v budoucnu shodne a kdo bude v čele, jelikoţ nás čekají volby a 

s velkou pravděpodobností vyhraje ČSSD. Zvýšení daní o jeden procentní bod bylo schváleno 

na rok 2013 a změny do roku 2015 by neměly nastat. Avšak to schválila vláda v čele s ODS. 

Předpoklad vítězství ČSSD vede k předpokladu dalšího zvyšování této daně. (Vesecký, 2013) 

Tab. 4.2 Vývoj sazby DPH  

Období Základní sazba DPH 

1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 23 % 

1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 22 % 

1. 5. 2004 – 31. 12. 2009 19 % 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2012 20 % 

Od 1. 1. 2013 21 % 

Vlastní zpracování dle: Vesecký (2013) 

 

Spotřební daň 

Významná daň, kterou podnik odvádí, kdyţ vyrábí pivo. Radegast počítá se základní 

daní, neboť vyrábí více neţ 200 000 hektolitrů piva za rok. Tato daň se počítá z celkového 

objemu piva, který se vynásobí koncentrací piva v procentech a následně se ještě vynásobí 

sazbou daně. Koncentrace se pak uvádí v hmotnostních procentech jako procentní obsah 

extraktu původní mladiny, který se vypočte podle Ballingova vzorce. Do roku 2009 byla tato 

sazba 24 Kč za hektolitr vyrobeného piva. Poté byla zvýšena na 32 Kč za hektolitr a tato 

sazba daně stále zůstává. Toto je pro podnik zásadní daň, neboť většina jeho výroby do této 

kategorie spadá (Spotřební daň – pivo, 2013). 

 

4.1.4. Certifikáty 

Pivovar Radegast musí a také splňuje všechny normy ISO, které jsou zásadní a jsou 

uznávány v celé EU. Těmito certifikáty splňuje mezinárodní normy, kde jednou 

z nejdůleţitějších norem je ISO 9001, která určuje řízení kvality. Jako první z oboru získal 

certifikát 9002, v jeho drţení je i ekologický certifikát ISO 14001, jehoţ příklad je v Příloze  

č. 3. Velká příleţitost pro pivovar je získání certifikátů v Americe nebo v Rusku, kde uznávají 
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jiné normy. Tyto certifikáty pomohou ve vývozu piva i do těchto států, zvýšení tak svých 

příjmů a rozšíření známosti značky Radegast (Pivovar Radegast Nošovice, 2012). 

 

4.1.5. Ekologie 

V řadě ekologických projektů uţ pivovar Radegast přispěl v oblasti Beskyd a to 

například výsadbou stromů v Beskydech nebo vytvářením různých naučných stezek na 

poznání krásy zdejšího kraje. Prohloubení spolupráce s BIC v dalších projektech, které by se 

naskytly, by zvýšily turistický ruch tohoto kraje. Tímto by podniky získaly větší zisky a 

pivovar taktéţ, jelikoţ se v okolí Beskyd čepuje výhradně pivo Radegast. 

Obdobné aktivity by pivovar měl podporovat i na Slovenku nebo Polsku, kde by 

zvýšení turistického ruchu, následných kontraktů s restauračními zařízeními pro čepování 

piva Radegast, respektive piva Ţubr, by zvýšilo vývoz piva a taktéţ produkci piva (Pivovar 

Radegast Nošovice, 2012) 

 

Výčet příleţitostí a hrozeb z Politických a legislativních faktorů 

- Rozvoz zboţí do členských zemí EU 

- Vítězství ODS 

- Vítězství ČSSD 

- Zvýšení daní z příjmů právnických osob 

- Zvýšení DPH 

- Dostání ruských certifikátů 

- Dostání amerických certifikátů 

- Investice do kultury v ČR 

- Investice do kultury na Slovensku a Polsku 

 

4.2. Ekonomické faktory 

4.2.1. Finanční krize 

Konec roku 2008 znamenal pro jakéhokoliv podnikatele v České republice okamţik, 

kterou způsobila ekonomická krize začínající v USA. Ta měla za ovlivnění mnoha faktorů, 

jakými jsou inflace nebo HDP. Pro podniky to znamenalo sníţení prodeje zboţí, neboť Češi 

přestali utrácet za zboţí a začali více šetřit. Tato krize neměla dopad na propouštění 

zaměstnanců v pivovaru Radegast, ale sníţit mzdy zaměstnancům musela. Nyní, po čtyřech 
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letech od ekonomické krize, průměrná hrubá mzda se vrátila k původní hodnotě. Při další či 

hlubší ekonomické krizi by však firma zřejmě musela propustit pár z řad zaměstnanců, aby se 

mzda nemusela sniţovat všem (Kříţek, 2011) 

 

4.2.2. HDP 

Hrubý domácí produkt určuje bohatství státu. Je to toková veličina, kterou ovlivňují 

podniky i lidé svými odvody státu. Jakoţto vévodící země ve spotřebě piva na obyvatele je to 

významný přínos, který ovlivňují samotní lidé svým nákupem a spotřebou. Minulý vývoj 

HDP můţeme vidět v Příloze č. 4. 

Prognózy budoucího vývoje na začátku roku ukazovaly, ţe letos by HDP mělo 

stoupnout o 0,5% oproti minulému roku a do budoucna by měla stále stoupat. Podle Patrie 

(2013) v roce 2014 by se mělo jednat o 1,4%, v roce 2015 o 2,4% a 2,6% v roce 2006. Tento 

nárůst je způsoben dostávání se ČR z recese, která byla vyvolána ekonomickou krizí (MF 

sniţuje odhad  růstu HDP, po mělké recesi čeká letos jen mírný růst, 2013) 

Pro pivovar Radegast to značí příleţitost, ţe lidé přestanou šetřit a začnou více utrácet 

za pivo. To vede k jednoznačnému zvýšení koupěschopné poptávky, produkce a následnému 

zvýšení zisků. 

 

4.2.3. Inflace 

Zvyšování inflace vede k tomu, ţe si reálně lze za tyto peníze koupit méně věcí, neţ 

při niţší inflaci, i kdyţ se nominální zisk ani objem nemění, stále podnik s rostoucí mírou 

inflace prodělává. Vývoj inflace od roku 1994 je vyobrazen v obrázku Obr. 4.1. Průměrná 

roční míra inflace. Podle Patrie (2013) by inflace měla z 3,3% poklesnout na 2,8% v roce 

2013 a její další sniţování by nadále mělo koordinovat s cíly ČNB, kde v roce 2014 by měla 

klesnout aţ na 1,4% (MF sniţuje odhad růstu HDP, po mělké recesi čeká letos jen mírný růst, 

2013). 

Tento vývoj inlace je pozitivní pro Radegast, neboť lidé si mohou nakupovat více. 

Příznivě to také ovlivní budoucí úrokovou míru, která při niţší inflaci bývá taktéţ niţší. 

Radegast by měl zváţít nový úvěr, který by mu pomohl s různými investicemi do ekologie 

nebo do vývozu zboţí do zemí EU. 



30 
 

Obr. 4.1 Průměrná roční inflace  

 

Zdroj: Průměrná roční míra inflace v letech 1994-2012 (2013) 

 

4.2.4. Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je na 5. místě v nejvyšší průměrné hrubé mzdě v České 

republice. Průměrná mzda roste kaţdý rok o celkem velké procento, avšak po odečtení inflace 

je niţší. Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji za rok 2012 činí 23 577,- Kč (Průměrná 

mzda v Moravskoslezském kraji v 1. aţ 4. čtvrtletí 2012, 2013) 

Podle Českého statistického úřadu (2013) odhad průměrné mzdy v celé České 

republice by se měl zvyšovat. To s poklesem inflace značí, ţe lidé budou mít reálně více 

peněz na nákup zboţí, tedy i větší konzumaci piva. 

 

4.2.5. Směnný kurz 

Jelikoţ pivovar Radegast spolupracuje s Polským pivovarem, směnný kurz velmi 

ovlivňuje celkovou jeho bilanci. Směnný kurz s polským zlotým byl za posledních pět let 

velmi nestabilní. Podle Obr. 4. 2 Graf vývoje polského zlotého, můţeme vidět rok 2008, kdy 

nákup jednoho zlotého činil 7,3 Kč. Další rok nákup jednoho zlotého činil 6,045 Kč, to je více 

neţ o jednu korunu. Svého minima polský zlotý dosáhl v září roku 2011, kde se cena 

pohybovala okolo 5,50 Kč. Nadále můţeme vidět, ţe zlotý získává svoji sílu a nadále stoupá. 
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Tento vývoj zlotého je pro Radegast výhodnější, neboť placení probíhá ve zlotých, 

které se prodávají za českou korunu, a to pozitivně ovlivňuje platební bilanci podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika, se kterou také Radegast obchoduje a to ve vývozu svého piva, 

má odlišnou měnu a to euro. Vývoj eura podle Obr. 4. 3 Graf vývoje eura, za posledních pět 

let byl také velmi nerovnoměrný. Výrazného minima dosáhl v červenci 2008, kdy jeho 

hodnota činila 22,97 Kč za jedno euro a bylo to způsobeno ekonomickou krizí v USA. Avšak 

v únoru 2009, jeho cena stoupla na své maximum 29,47 Kč. Bylo to způsobeno zmíněnou 

ekonomickou krizí, která se dostala i do ČR.  V poslední době cena eura mírně stoupá a klesá, 

ale pořád se pohybuje v hranici 25 Kč. 

Podle prognóz České národní banky (2013) by kurz měl být okolo 25,6 Kč za euro, ale 

v roce 2014 by měl klesnout na 25,3 Kč za euro. Toto by ohroţovalo podnik, neboť 

obchodování se Slovenskem, které platí v eurech a následné měnění peněz do českých korun 

by měl za následek nevyrovnanost bilance podniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2  Graf vývoje polského zlotého 

Zdroj: Polský zlotý, PLN (2013)  

Obr. 4.3 Graf vývoje eura  

Zdroj: Kurz eura (EUR) (2013) 
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4.2.6. Přijetí EURA v ČR 

Po vstupu České Republiky do EU se stále diskutuje, zdali přijmout euro nebo nikoliv. 

Podle Novinky.cz, se prezident Miloš Zeman přikloní k referendu o přijetí eura, jak uvedl 

premiér Petr Nečas. Toto potrvá minimálně pět let, neţ Česká Republika přistoupí na měnu 

euro (Se Zemanem se shoduji na referendu k přijetí eura, řekl Nečas, 2013). 

Přijetí eura pro pivovar znamená příleţitost, protoţe by zmizela překáţka změny měn 

a tedy sledování kurzovního lístku. Obchodní styky se Slovenskem a popřípadě s dalšími 

zeměmi EU, které jiţ přijali euro jako svou měnu, nezatíţí bilanci podniku, ve smyslu ze ztrát 

způsobeny kurzem měn. 

 

4.2.7. Ceny pohonných hmot 

Ceny pohonných hmot rapidně stoupají a v příštích letech tomu nebude jinak, neţ jak 

se do teď trend vyvíjel, jak lze vidět v Příloze č. 5. Pivovar Radegast rozváţí pivo 

automobilovou dopravou, kde automobily jsou propůjčovány externí společností. Další 

zvyšování pohonných hmot by vedlo ke zvyšování nákladků za pohonné hmoty.  

 

Výčet příleţitostí a hrozeb z Ekonomických faktorů 

- Změna stavu v ekonomické krizi 

- Vyšší produkce piva 

- Niţší úroková míra 

- Kurz zlotý 

- Kurz eura 

- Přijetí eura 

- Ceny pohonných hmot 

 

4.3. Sociální a kulturní faktory 

4.3.1. Životní styl 

Nejen v České Republice, ale na celém světě se lidé snaţí drţet zdravého ţivotního 

stylu. Odpouštějí si nezdravé jídla i nápoje. Avšak pivovarnictví tento trend nijak neuškodí, 

jelikoţ jsme vedoucí země ve spotřebě piva a na zdejších zábavách, plesech a venkovních 

akcích se pivo bude vţdycky čepovat, i kdyţ v posledních letech se výrazně počet vypitých 
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litrů piv na osobu výrazně sníţil, jak lze zpozorovat na Obr. 4. 5 Spotřeba piva v Česku. 

Podle prognóz má v budoucnu klesnou inflace a zvýšit se průměrná mzda, coţ předvídá i 

k větší spotřebě piva. Pro Radegast to znamená větší produkci piva. 

Obr. 4. 5 Spotřeba piva v Česku  

 

Zdroj: Výroba českých pivovarů loni vzrostla, táhly ji pivní mixy (2013)  

 

4.3.2. Spotřeba nealkoholického piva  

Birell jakoţto nejvíce prodávané nealkoholické pivo si chválí zejména sportovci a 

řidiči, kteří si nemohou dopřát alkoholické pivo. Radegast Birell nabízí i dvě osvěţující 

příchutě, ať uţ pro ţeny nebo i pro muţe. Tyto příchutě jsou zcela přírodní a neobsahují ţádné 

konzervanty, umělá sladidla a barviva. Očekává se zvýšený zájem o zmiňované produkty 

hlavně v letních obdobích, kdy léta bývají velmi horká, a zájem o nealkoholické nápoje 

stoupá (Petr, 2009). 

Pro Radegast je to významná poloţka, která pozitivně ovlivňuje celý podnik. Odlišuje 

se v jedné významné kategorii a tou je spotřební daň. Prakticky je to pivo, ale s obsahem 

alkoholu 0,49 se za něho neplatí spotřební daň, jako to je u alkoholického piva. Při pohledu na 

Obr. 4. 6 Vývoj výroby Birellu zjistíme, ţe tato výroba stále stoupá a obliba nealkoholického 

piva je stále vyšší.  
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Obr. 4. 6 Vývoj výroby Birellu  

 

Zdroj: Petr (2009) 

 

4.3.3. Minipivovary 

Stále více jsou populární malé pivovary, kterých přibývá. Výroba piva není aţ tak 

technicky náročná a malé pivovarnické potřeby se dají i celkem levně pořídit. Velký převrat 

nastal po roce 1990, kdy do té doby byl jen jeden malý pivovar. V dnešní době je kolem 150 

malých pivovarů v ČR a můţeme očekávat další nárůst tohoto trendu v podobě 200 malých 

pivovarů (Profes, 2012) 

Pro Radegast z toho vyplývá jednoznačné ohroţení těchto malých pivovarů jako 

konkurence. 

 

4.3.4. Lokální působnost 

Pivo Radegast se vyváţí do supermarketů a hypermarketů v Moravskoslezském kraji. 

Zbytek republiky je pro Radegast sice prozkoumaným trhem, ale působnost je rozdělena 

Plzeňským Prazdrojem. Poptávka po pivu Radegast je i v jiných krajích, podnik by měl 

usilovat o dováţení piva i do ostatních krajů české republiky. Uţ v hlavním městě Praze se 

v několika málo restauračních zařízeních čepuje pivo Radegast (Konzultace s p. Kupčou) 

Nesmírná příleţitost v rozvozu piva do supermarketů a hypermarketů po celé české 

republice by znamenala zvýšení uvařeného piva za rok. Nyní pivovar Radegast uvaří jeden 
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milion hektolitrů piva za rok. V příštích letech s vývozem do ostatních krajů ČR by to činilo 

asi 1,9 milionů hektolitrů za rok.  

 

Výčet příleţitostí a hrozeb ze sociálních a kulturních faktorů: 

- vyšší produkce piva, 

- vyšší produkce Birellu, 

- malé pivovary, 

- vývoz piva do ostatních krajů ČR 

 

4.4. Technické faktory 

4.4.1. Certifikáty 

V kapitole 4.1.4. Certifikace byly zmíněny certifikáty ISO, které byly Radegastu 

uděleny. Certifikáty v této kapitole budou myšleny různé ocenění jednotlivých piv, jak je 

naznačeno v kapitole 3.3. Výrobky. Jednotlivé piva mají své certifikáty, které dostaly za 

kvalitu a oblíbenost piva. Jak můţeme vidět v Příloze č. 6 jedná se o certifikát udělený Birellu 

za druhé místo v Mezinárodní soutěţi v kategorii nealkoholického piva v roce 2005. Dalšími 

významnými certifikáty jsou od Pivexu, který kaţdoročně uděluje své ceny a Radegast 

Original a Radegast Premium v něm obsazují přední pozice (Naše pivo, 2013) 

Významnými cenami se můţe taky pyšnit z jiných zemí, jako je Austrálie nebo 

Nizozemí, jiţ zmiňované v kapitole 3.3. 

Radegast by měl své propagovat i do soutěţí zemí, které pro ně znamenají příleţitost 

vývozu piva, které jsou zmíněny v kapitole 4.1.1. a 4.1.4. 

 

4.4.2. Ceny surovin 

Důleţitým faktorem jsou ceny nakupovaných surovin pro výrobu piva. Jako 

nejdůleţitější a základními sloţkami vţdycky budou voda, ječmen a v neposlední řadě chmel. 

Voda se bere z vodní nádrţe Morávka, která se nachází v blízkém prostředí Beskyd a 

má výborné charakteristiky pro výrobu piva. Voda v Beskydech je měkká a nepotřebuje ţádné 

další úpravy, které by zvyšovaly náklady. Tímto Radegast zachovává svůj výstup, ţe bere 

vodu pouze z našeho kraje a zaručuje se nad kvalitou beskydské vody. Voda neustále zdraţuje 

a tomu předpovídá i budoucí vývoj.   
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Velmi kvalitní ječmen je pouţíván pro výrobu piva Radegast. Sklízí se 

v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Tento ječmen je 

pěstován tak, aby co nejlépe vyhovoval výrobě sladu, jedná se o sladovnický ječmen. Tento 

ječmen si pivovar zpracovává sám, proces a kvalitu ječmenu, který jde do piva má pod svou 

kontrolou. Pro podnik by bylo nejlepší brát tuto surovinu pouze z Moravskoslezského kraje, 

kde by ušetřili nejvíce na dopravě ječmene do pivovaru. 

Chmel, jakoţto hlavní ingredienci piva, která nezamění charakteristickou chuť piva 

Radegast, se pouţívá nejdraţší odrůda chmele na světě Ţatecký poloraný červeňák. Tato 

odrůda se nepěstuje jen na Ţatecku, ale také v okolí obce Tršice v Olomouckém kraji, odkud 

radegast tuto rostlinu nakupuje (Suroviny, 2013) 

Pro podnik je velkým ohroţením neúroda chmele, která by zvyšovala jeho cenu  

a přechod na jinou alternativu. 

 

4.4.3. Odrůdy chmele 

Na českém trhu existuje mnoho odrůd chmele, které jsou levnější oproti té, z které 

pivovar Radegast vaří, a tím je Ţatecký poloraný červeňák, nejlepší, nejkvalitnější a zároveň 

tedy nejdraţší chmel v České republice. Podnik by mohl při stálém zvyšování ceny chmele 

přejít na jinou alternativu, například na odrůdu Saaz Late, která by byla levnější neţ 

dosavadní, ale její parametry, co se týkají, například hořkosti, výrazně neliší (České odrůdy 

chmele, 2012) 

 

4.4.4. Transport surovin 

Suroviny se dováţí především vlakovou dopravou, a to přímo do pivovaru, kde se 

suroviny se sesypávají do určených kojí. Vstup nových dopravců a prohloubení současných 

na ţelezniční dopravu můţe transport surovin zlevnit a zrychlit. Cargo, dceřiná společnost 

Českých drah, které tuto dopravu Radegastu zprostředkovává, z trhu nepatrně začíná být 

vytlačována z trhu (Konkurence dopravců v nákladní ţelezniční dopravě v Česku, 2011). 

Vstup nových nebo prohloubení současných dopravců v nákladní ţelezniční dopravě 

by znamenalo sníţení těchto nákladů a dodávání surovin v častějších intervalech. 

 

Výčet příleţitostí a hrozeb z Technických faktorů: 

- soutěţe v zahraničí, 

- větší nákup surovin, 
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- změna odrůdy, 

- levnější transport, 

- jeden dodavatel vody, 

- neúroda. 
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5. Zhodnocení a doporučení 

Veškeré faktory ovlivňující pivovar Radegast jsou přeneseny pro přehlednost do 

tabulky Tab. 5.1 Faktory Radegastu, která zhodnocuje faktory SWOT. Jelikoţ mým cílem 

bakalářské práce je identifikace pouze vnějších faktorů, coţ značí výčet příleţitostí neboli 

opportunies a hrozeb neboli threats, zbývajícími silnými a slabými stránkami podniku se 

nebudeme zabývat.  

 

Tab. 5.1 Faktory Radegastu  

Oblast Faktory O - T 

Bodové 

ohodnocení 

(0-5) 

P Rozvoz zboţí do členských států EU O 2 

P Vítězství ODS O 2 

P Vítězství ČSSD T 5 

P Zvýšení daní z příjmů PO T 5 

P Zvýšení DPH T 3 

P Zisk ruských certifikátů O 4 

P Zisk amerických certifikátů O 3 

P Investice do kultury v ČR O 4 

P Investice do kultury na Slovensku a Polsku O 3 

E Změna stavu zaměstnanců v ekonomické krizi T 5 

E - S Vyšší produkce piva O 5 

E Niţší úroková míra O 2 

E Kurz zlotý O 3 

E Kurz eura T 5 

E Přijetí eura O 5 

E Ceny pohonných hmot T 4 

S Vyšší spotřeba Birellu O 5 

S Malé pivovary T 4 

S Vývoz piva do ostatních krajů ČR O 3 

T Soutěţe v zahraničí O 3 

T Větší nákup surovin O 4 
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T Změna odrůdy O 2 

T Levnější transport O 3 

T Jeden dodavatel vody T 3 

T Neúroda  T 5 

T Ječmen pouze z Moravskoslezského kraje O 2 

Poloţek ohroţení 9 

Celkem ohroţení 39 

Průměrná váha faktorů ohroţení 4,33 

Poloţek příleţitostí 17 

Celkem příleţitostí 55 

Průměrná váha faktorů příleţitostí 3,24 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.1. Zhodnocení O – T analýzy 

Z O -T analýzy vyplývá, ţe příleţitosti převládají nad hrozbami. Jak je uvedeno 

v teoretické části, tyto faktory jsou velmi proměnlivé a citlivé na jakýkoli neočekávaný vývoj 

ve světě nebo v České republice. Celkové bodové rozdělení dělali tři lidé v podniku, kteří zde 

pracují natolik dlouho, ţe se vyznají a poznají, kde podnik má své největší hrozby  

a příleţitosti. 

 

Příleţitostí pivovaru Radegast, jakoţto nejvýznamnější vyšly z výsledků podle Tab. 

5.1 Faktory Radegastu a jsou jimi: přijetí eura jako měny v České republice; zvýšení 

produkce piva a určitě zvýšení spotřeby Birellu. 

Hrozeb pro podnik je mnohem více. Je to způsobeno také tím, ţe tyto změny jsou 

významnější a jejich eliminace nesmí být opomenuta. Nejvýznamnějšími hrozbami jsou tedy 

podle Tab. 5.1 Faktory Radegastu vítězství ČSSD, spojené s vyšší sazbou dani z příjmů PO, 

změna stavu zaměstnanců v době ekonomické krize, vývoj kurzu eura a neúroda chmele. 

 

Většina faktorů se můţe v čase lišit, i jejich ohodnocení můţe být kolísavé – tedy 

v lednu na začátku roku, bude mít prognóza HDP menší bodové ohodnocení, neboť jsme 

teprve na začátku, neţ v listopadu, kdy prognózy budou stále věrohodnější. Počet poloţek 

příleţitostí převaţuje nad poloţkami hrozbami, to je určeno kladnými vyhlídkami, které jsou 

způsobené zejména dostávání se České republiky z recese.  
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Některé faktory mají na podnik velmi malý vliv a jejich změna by příliš nezměnila 

vývoj podniku. Naopak jsou zde hlavní faktory, které při malé změně mohou velmi ovlivnit 

podnik, proto se těmito faktory budeme dále zabírat a pokusíme se vytvořit plán reakcí na tyto 

změny.  

 

5.2. Návrhy a doporučení 

Návrhy, které reagují na nejvýznamnější hrozby a příleţitosti jsou pouze potenciálními 

doporučeními. Hlavním cílem této práce bylo především zmapovat vnější makrookolí. 

 

5.2.1. Příležitosti 

Přijetí eura by pro podnik znamenalo velkou úlevu v podobě neplacení transakčních 

poplatků z převodu měny a lepšího obchodování se Slovenskou republikou. Mohlo by se zde 

provádět více obchodních styků a také vaření piva pro SR. Také obchodování s jinou členskou 

zemí by bylo výnosnější a reálnější, jelikoţ jsme členy EU a splňujeme jiţ zmíněné normy, 

které usnadňují volný pohyb.  

 

Zvýšení produkce piva, kterou ovlivňuje mnoho jiţ zmíněných faktorů z praktické 

části je ohromnou příleţitostí. Vývoz piva do zahraničí nebo do celé české republiky se 

značně projeví v zisku. S dostávání se země z recese, sníţení inflace a zvýšení průměrné 

mzdy napovídá tomu, ţe pivo si bude dopřávat více občanů neţ do současnosti.  

 

Zvýšení produkce Birellu, jakoţto nejoblíbenějšího nealkoholického piva v České 

republice, se projeví v zisku, neboť pro něho neplatí spotřební daň. Zvýšení produkce Birellu 

by mohlo vést ke sníţení jeho ceny, s dodáním většího mnoţství surovin, na které by byla 

uplatňována sleva. 

 

5.2.2. Hrozby 

Vítězství ČSSD spojené s vyšší sazbou daně z příjmů právnických osob, kterou chce 

po volbách uplatnit, je největší hrozbou pro podnik, neboť se zdanění právnických osob 

pravděpodobně zvýší – tedy se sníţí disponibilní zisk. Firma by na to jiţ měla pamatovat 



41 
 

v připravovaných rozpočtech na následující období. Stejně tak můţe dojít i ke zvýšení 

spotřební daně. 

 

Změna stavu zaměstnanců v době ekonomické krize, pokud by krize nastala, i kdyţ 

k tomu není předurčení, ale jak bylo uţ zmíněno, vývoj ve světě je velmi citlivý na nenadálé 

situace, které toto mohou zapříčinit. Jako špatné rozhodnutí z minulosti bylo sníţení mezd 

zaměstnancům. Navrhovala bych spíše zaměstnance propustit, neboť i produkce piva by 

klesla a nebylo bych jich tolik potřeba. Sniţování mezd není potřeba, kdyţ v podniku nadbývá 

zaměstnanců, kteří jsou zbyteční. 

 

Hrozbou je vývoj kurzu eura, jehoţ predikce jsou klesající, tedy pro Radegast 

nevýhodné v konverzi. Přijetí eura by toto ohroţení úplně zrušilo, ale v následujících pěti 

letech toto není v plánu. Pokud by došlo k razantnímu sníţení eura, navrhovala bych podniku 

zaloţení si bankovního účtu v slovenské bance, kde by se eura ukládaly a při následném 

přechodu tyto peníze poslat na současný účet. Pokud by peníze měly být kaţdý rok převedeny 

do České republiky na současný účet v české měně, navrhovala bych také účet v Slovenské 

bance, s kterou by se písemně domluvili na fixním kurzu, v které tato konverze bude probíhat. 

 

Další hrozbou je neúroda chmele, která můţe být zapříčiněna klimatickými 

podmínkami. Výrazně by to ovlivnilo cenu Ţateckého poloraného červeňáku, která by se 

zvýšila. Můj návrh je zajištění si náhradního dodavatele alternativy, kterou je zmíněný Saaz 

Late, který je nejpodobnější současnému nebo dodavatele chmele z jiné země, kterého 

klimatické podmínky neovlivnily. 
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6. Závěr 

Tématem bakalářské práce bylo identifikovat příleţitosti a hrozby pro pivovar. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapování vnějšího makrookolí, vytyčit 

nejvýznamnější faktory v podobě hrozeb a příležitostí a poté jen lehcenaznačit návrhy, na 

řešení jednotlivých situací. Na analýzu vnějšího okolí byla pouţita metoda PEST a na 

zhodnocení faktorů SWOT analýza. 

 

Z této analýzy vyplynuly tři velké příleţitosti a to v přijetí eura, které by finančně 

nezatěţovalo podnik při obchodování s jinými zeměmi. Poté zvýšení produkce piva, která by 

zvýšila známost piva Radegast i v jiných zemích nebo krajích a třetí významnou příleţitostí 

vyšlo zvýšení produkce Birellu, neboť zájem se stále zvyšuje a podniku odlehčuje tím, ţe na 

Birell nespadá spotřební daň. 

 

Hrozeb, které je třeba správně určit, aby se zamezilo ztrátám, vyšlo výsledných 

ovlivňujících faktorů zdaleka více. První hlavní je vítězství ČSSD, s následným zvýšením 

daní, kterému se podnik nevyhne, ale můţe se na ně připravit. Znovu se opakující ekonomická 

krize, která by měla za následek pokles poptávky nebo propouštění zaměstnanců. Pokles ceny 

eura, by měl za následek rozdíly v bilanci podniku a poslední je neúroda chmele kvůli 

špatným klimatickým podmínkám. 

 

Tato doba je pro podnik nesmírně důleţitá, neboť se země dostává z recese, všechno 

oţívá a příleţitosti pro jeho rozvoj lze zpozorovat leckde. 

Zároveň hodnotím pivovar kladně, neboť mi poskytl bez jakýchkoli problémů veškeré 

informace, které vedly k vypracování úspěšné bakalářské práce. 

 

Připomínám, ţe analýzy vnějšího makrookolí je nedostačující, pro správnost a 

účinnost by měla být provedena i analýza mikrookolí a interních faktorů. 
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EU  Evropská unie 

EUR  označení měny evropské unie 

HDP  hrubý domácí produkt 

Kč  koruna česká 

Obr.  obrázek 

ODS  občanská demokratická strana 

plc.   public limited company 

PLN  označení polské měny 

PO  právnická osoba 

SR  Slovenská republika 

Tab.  Tabulka 

viz  odkaz na obrázek nebo tabulku 
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