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Příloha 1 - Stručný přehled dotázaných organizací  

Organizace A: 15 stálých zaměstnanců a 800 externích, roční obrat do 100 mil. Kč.  

Organizace B: 38 zaměstnanců, roční obrat 80 mil. Kč. 

Organizace C: 65 zaměstnanců, roční obrat 160 mil. Kč. 

Organizace D: 55 zaměstnanců, roční obrat 100 mil. Kč. 

Organizace E: 2 zaměstnanci, roční obrat 2,9 mil. Kč. 

Organizace F: 48 zaměstnanců, roční obrat 150 mil. Kč. 

Organizace G: 21 zaměstnanců, roční obrat 50 mil. Kč . 

Organizace H: 28+12 zaměstnanců, roční obrat 25 mil. Kč. 
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Příloha 2 - dotazník Veroniky Baurové a Martina Janečka 

Vážená paní, vážený pane, 

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí průzkumu, zaměřeného na 

zjištění metod a technik, které jsou používány organizacemi v Moravskoslezském kraji k analýze jejich 

vnějšího okolí. Výsledky průzkumu budou využity v rámci projektu, který zkoumá využívání nástrojů 

strategického řízení v malých a středních organizacích v Moravskoslezském kraji, případně v mé 

diplomové práci. Dotazník je anonymní a s výsledky výzkumu budete seznámeni prostřednictvím 

Hospodářské komory. Výsledky nebudou využity pro jiné účely než výše zmíněné. K vyplnění 

dotazníku Vám postačí 15 -20 minut. Vyberte vždy jednu odpověď, není-li u otázky uvedeno jinak. 

Děkujeme        Veronika Baurová, Martin Janečko 

 

1. Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? 

o Ano, uvažujeme v perspektivě střednědobé budoucnosti (3 a více let) 

o Ano, zaměřujeme se zejména na krátkodobé plány (do 3 let) 

o Ne, je pro nás nejdůležitější současnost a řešení aktuálních problémů 
2. Sledujete dlouhodobé vývojové trendy na trhu? 

o Nesledujeme, reagujeme na okamžité vzniklé změny trhu 

o Snažíme se sledovat vývoj trendů na trhu 

o Vývoj trendů sledujeme systematicky a důkladně 

o Jiné: …………………………………………………………………………………… 
3. Jsou ve vaší organizaci prováděné odhady budoucího vývoje? 

o Ano, zpracovávají se odhady pouze krátkodobého budoucího vývoje (do 3 let) 

o Ano, zpracovávají se odhady pouze dlouhodobého budoucího vývoje (nad 3 roky) 

o Ano, zpracovávají se odhady dlouhodobého i krátkodobého budoucího vývoje 

o  Ne 
4. Zpracovává vaše organizace plán obsahující strategii? 

Pokud bude Vaše odpověď ne, pokračujte otázkou číslo 8. 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 
5. Kdo se podílí na tvorbě strategie v organizaci? 

o Vedení organizace 

o Vedení organizace společně s ostatními členy organizace 

o Externí společnost 

o Jiné: …………………………………………………………………………………… 
6. Jakou formu má Váš plán obsahující strategii? 

o Ústní (nepsanou) 

o Písemnou, dostupnou všem zaměstnancům 
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o Písemnou, veřejně dostupnou (např. na internetových stránkách) 
7. Pokud stanovujete plán - strategii, na jak dlouhý časový horizont ji tvoříte? 

o Do 1 roku 

o Do 3 let  

o Do 5 let 

o Nad 5 let 
8. Domníváte se, že je Vaše organizace ovlivněna okolním prostředím? 

o Velmi významně 

o Spíše významně 

o Spíše nevýznamně 

o Velmi nevýznamně 
9. Určete, jak silně na Vaši organizaci dle vašeho názoru působí následující vlivy? 

 
Velmi významně Spíše významně Spíše nevýznamně Velmi nevýznamně 

Vliv zákazníků (odběratelů) 
o  o  o  o  

Vliv konkurence 
o  o  o  o  

Vliv dodavatelů 
o  o  o  o  

Politické vlivy 
o  o  o  o  

Makroekonomické 

ukazatele (růst HDP, 

inflace, nezaměstnanost, 

aj.) 

o  o  o  o  

Sociální vlivy 
o  o  o  o  

Technologické trendy 
o  o  o  o  

Legislativní změny 
o  o  o  o  

Ekologické vlivy 
o  o  o  o  

Vývojové trendy trhu 
o  o  o  o  

10. Kdo ve Vaší organizaci provádí analýzu vlivu okolí? 

o Interně organizace sama 

o Externí organizace přímo pro naši organizaci 

o Přejímáme výsledky jiných analýz a statistik 
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o Neprovádíme analýzu okolí naší organizace 
Jiné: …………………………………………………………………………………… 

11. Jsou ve Vaší organizaci využívané metody a techniky strategického plánování? 

o  Ano 

o  Ne, přejděte na otázku č. 19 
12. Které z uvedených nástrojů a technik používáte? 

Možnost označit více odpovědí. 

 
Pravidelně Občas Nikdy 

1. Delfská technika 
o  o  o  

2. Metoda extrapolace 
o  o  o  

3. Metoda scénářů 
o  o  o  

4. PEST, STEP, PESTLE 
o  o  o  

5. QUEST (Quick Environmental Scannig Technique) 
o  o  o  

6. 4C (Customer, Country, Cost, Competition) 
o  o  o  

7. Porterův model pěti konkurenčních sil 
o  o  o  

8. Analýza konkurence 
o  o  o  

9. Benchmarking 
o  o  o  

10. BCG matice 
o  o  o  

11. Matice GE 
o  o  o  

12. Portfolio analýza (Životní cyklus výrobků) 
o  o  o  

13. Matice zralosti odvětví a konkurenční pozice 
o  o  o  

14. Analýza hodnotového řetězce 
o  o  o  

15. McKinseyho 7-S 
o  o  o  
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Pravidelně Občas Nikdy 

16. VRIO (analýzy specifické přednosti) 
o  o  o  

17. Finanční analýza 
o  o  o  

18. Cenová analýza 
o  o  o  

19. Analýza spokojenosti zákazníků 
o  o  o  

20. Hodnotová analýza 
o  o  o  

21. Balanced scorecard (BSC) 
o  o  o  

22. SWOT 
o  o  o  

13. Které z výše uvedených metod (technik) strategického plánování se Vám nejvíce 

osvědčily? 

Uveďte max. tři. 

………………………………………………………………………………………… 

14. Využíváte jiné metody než uvedené možnosti v otázce 12? 

Uveďte. 

………………………………………………………………………………………… 

15. Co Vaši organizaci primárně přimělo začít používat metody strategického řízení? 

o Růst organizace 

o Krize organizace 

o Vnější potřeba (Při tvorbě plánů pro investory, banky, žádosti o dotace, apod.) 

o Jiné: ……………………………………………………………………………………  
16. Pomohly Vaší organizaci metody strategického řízení k lepšímu zvládnutí období 

ekonomické krize? 

o Ano, předpovídali jsme vývoj a měli jsme připravené scénáře 

o Ano, měli jsme připraveny krizové scénáře 

o Nelze odhadnout, zdali nám pomohly 

o Ne 

o Jiné: …………………………………………………………………………………  
17. Začala Vaša organizace během ekonomické krize intenzívněji využívat metody 

strategického řízení? 

o Rozhodně ano 
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o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Rozhodně ne 
18. Došlo v současnosti k rozšíření počtu nástrojů strategického plánování? 

o Ano 

o Ne, používáme stále stejné 
19. Na jak dlouho dopředu sledujete své okolí? 

o Do 1 roku 

o Do 3 let 

o Do 5 let 

o Více než 5 let 
20. Jak daleko z hlediska geografického sledujete vývoj okolí Vaší organizace? 

o Mikroregion (okres) 

o Region (kraj) 

o Stát 

o EU 

o Celosvětově 
21. Sledujete strategie jiných subjektů ve svém okolí? 

o Ano, sleduji strategie konkurence 

o Ano, sleduji strategie svých odběratelů 

o Ano, sleduji strategie firem v okolí (nemusí být jen konkurenční) 

o Ano, sleduji strategie úřadů 

o Ne, nesleduji ostatní subjekty - pokračujte otázkou č. 23 

o Jiné: ……………………………………………………………………………………  
22. Jako na Vás působí přizpůsobování se ve strategii? 

 
Velmi významně Spíše významně Spíše nevýznamně Velmi nevýznamně 

Odběratelům 
o  o  o  o  

Konkurenci 
o  o  o  o  

Dodavatelům 
o  o  o  o  

23. Jakou pozicizastáváte v organizaci? 

o Vlastníka 

o Manažera 

o Manažera a vlastníka 

o Jiné: …………………………………………………………………………………  
24. Jak dlouho existuje Vaše organizace? 

o Do 1 roku 

o Do 5 let  
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o Do 10 let  

o Nad 10 let 
25. Jaký je převažující předmět činnosti Vaší organizace? Dle CZ-NACE 

     viz. příloha č. 8                 

26. Kolik má Vaše organizace zaměstnanců? 

o 0 - 9 

o 10 - 49 

o 50 - 249 

o nad 250  
27. Jaký je přibližný obrat Vaší organizace? 

o Do 25 mil Kč (1 mil EUR) 

o 25- 50 mil. Kč (1-2 mil. EUR) 

o 50-1250 mil. Kč (2- 50 mil. EUR) 

o Nad 1250 mil. Kč (50 mil. EUR) 
28. Jaká je právní forma Vaší organizace? 

o Fyzická osoba 

o Společnost s ručením omezeným 

o Veřejní obchodní společnost 

o Akciová společnost 

o Družstvo 

o Jiné…………………………………………………………………………………… 
29. V jakém kraji Vaše organizace vykonává převážně svou činnost? 

Možnost označit více odpovědí. 

o Máme provozovny v rámci celé ČR 

o Středočeský kraj 

o Jihočeský kraj 

o Plzeňský kraj 

o Karlovarský kraj  

o Ústecký kraj 

o Liberecký kraj  

o Královéhradecký kraj 

o Pardubický kraj 

o Kraj Vysočina 

o Jihomoravský kraj 

o Olomoucký kraj  

o Moravskoslezský kraj 

o Zlínský kraj  

o Hlavní město Praha 
 

Děkujeme za Váš čas a ochotu vyplnit tento dotazník. 
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Příloha 3 – polostrukturovaný rozhovor 

Dobrý den 

Jmenuji se Jan Grossmann a jsem studentem druhého ročníku magisterského studia na Ekonomické 

fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity na oboru management.  Chtěl bych Vás požádat, 

zda byste byli ochotni mi poskytnout určité informace o Vaší společnosti, prostřednictvím krátkého 

interview, které bude trvat maximálně dvacet minut. Pracuji na projektu, který se zabývá výzkumem 

metod a technik analýzy vnějšího okolí u malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji. Vaše 

odpovědi budou využity pouze pro tento projekt a mou diplomovou práci. Výsledky výzkumu budou 

zveřejněny prostřednictvím Hospodářské komory. V případě jakýchkoliv nejasností mě přerušte a 

zeptejte se na danou problematiku. 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 

Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? Pokud ano, uvažujete v krátkodobém 

horizontu do tří let, nebo se díváte na budoucnost perspektivněji, řekněme tři a více let? 

2. Vytváříte ve Vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán převážně vytváří a v jakém 

časovém horizontu je koncipován? 

3. Kdo se podílí na vytváření strategie? Je to především vedení společnosti, nebo spolupracujete 

také s externími poradci? 

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem Vašim zaměstnancům, nebo jen vedení? V jaké 

formě je prezentován? 

5. Využíváte ve Vaší organizaci některé metody a techniky strategického řízení a plánování? 

Které to jsou nejčastěji? Vytváříte si např. scénáře budoucího vývoje? 

6. Využíváte některé z následujících nástrojů a technik přímo ve vaší společnosti? Delfská 

technika, metoda extrapolace, metoda scénářů, PEST, STEP, PESTLE, QUEST (Quick 

Enviromental Scanning Technique), 4C ( Costumer, Country, Cost, Competition), Porterův 

model pěti konkurenčních sil, Analýza konkunrence, Benchmarking, BCG matice, matice GE, 

Portfolio analýza (životní cyklus výrobků), Matice znalosti odvětví a konkurenční pozice, 

Analýza hodnotového řetězce, McKinseyho 7-S, VRIO (analýzy specifické přednosti), Finanční 

analýza, Cenová analýza, Analýza spokojenosti zákazníků, Hodnotová analýza, Balance 

scorecard (BSC), SWOT analýza. 

7. Jaký byl hlavní důvod Vaší organizace začít používat metody strategického řízení. Bylo to 

zapříčiněno krizí, vnější potřebou, potřebou růstu, nebo z úplně jiných důvodů? 

8. Používali jste v průběhu ekonomické krize metody strategického řízení? Bylo jejich používání 

intenzivnější?  Pomohly Vám tyto metody k lepšímu zvládnutí období ekonomické krize? 

9. Do jaké míry je podle Vás organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte změny 

v politické a legislativní oblasti? 

10. Sledujete i strategie subjektů ve svém okolí? Jakých subjektů konkrétně? V jakém časovém 

horizontu tyto strategie sledujete? 

11. Přizpůsobujete svou strategii subjektům z okolního prostředí – odběratelům, konkurenci 

nebo dodavatelům? Komu se přizpůsobujete nejvíce? 

12. Zajímalo by mne, zda sledujete dlouhodobé vývojové trendy na trhu. Pokud ano, v jaké 

konkrétní oblasti? Zajímají Vás pouze trendy Vaší oblasti, nebo sledujete i širší okolí? 
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13. Jakým způsobem získáváte informace o vývoji trhu? Zpracováváte odhady? Spoléháte se na 

svou intuici? Čerpáte údaje ze statického úřadu? Spolupracujete s nějakou externí 

organizací? Využíváte data z novin, internetu? Čemu dáváte přednost? 

14. Z jakého geografického hlediska sledujete vývoj okolí? Je to mikroregion (okres), region 

(kraj), stát, EU, celý svět? 

15. Jak vnímáte změny v politické a legislativní oblasti? 

16. Provádí Vaše organizace odhady budoucího vývoje? Pokud ano, v jakém časovém horizontu 

se tyto pohybují? 

17. Čím se konkrétně Vaše firma zabývá? 

18. Kde provozujete Vaši činnost? 

19. Kolik máte aktuálně zaměstnanců? 

20. Jakého dosahujete ročního obratu? 
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Příloha č. 4 - rozhovory 

Příloha 4 A – Organizace A 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 
Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? Pokud ano, uvažujete v krátkodobém 
horizontu do tří let, nebo se díváte na budoucnost perspektivněji, řekněme tři a více let? 
Strategickému řízení přikládáme hodnotu 5. Strategii řešíme v horizontu 1-3 let, více se při 
dnešním tempu změn nedá předvídat. 

2. Vytváříte ve Vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán převážně vytváří a v jakém 
časovém horizontu je koncipován?  
Strategický plán vytváří pouze majitelé firmy. 

3. Kdo se podílí na vytváření strategie? Je to především vedení společnosti, nebo spolupracujete 
také s externími poradci?  
Strategii také vytváří majitelé firmy, bez externích poradců – sami v jejich roli jsme. 

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem Vašim zaměstnancům, nebo jen vedení? V jaké 
formě je prezentován?  
Ano, strategický plán je veřejně dostupný a je prezentován zaměstnancům formou workshopů. 

5. Využíváte ve Vaší organizaci některé metody a techniky strategického řízení a plánování? 
Které to jsou nejčastěji? Vytváříte si např. scénáře budoucího vývoje?  
Vytváříme si scénáře budoucího vývoje a na tomto základě pak produktovou nabídku.  

6. Využíváte některé z následujících nástrojů a technik přímo ve vaší společnosti? Delfská 
technika, metoda extrapolace, metoda scénářů, PEST, STEP, PESTLE, QUEST 
(QuickEnviromentalScanningTechnique), 4C ( Costumer, Country, Cost, Competition), 
Porterův model pěti konkurenčních sil, Analýza konkunrence, Benchmarking, BCG matice, 
matice GE, Portfolio analýza (životní cyklus výrobků), Matice znalosti odvětví a konkurenční 
pozice, Analýza hodnotového řetězce, McKinseyho 7-S, VRIO (analýzy specifické přednosti), 
Finanční analýza, Cenová analýza, Analýza spokojenosti zákazníků, Hodnotová analýza, 
Balance scorecard (BSC), SWOT analýza.  
Využíváme jen SWOT analýzu, a to okrajově. Ostatní nástroje strategického řízení nejsou 
schopny reflektovat vývoj současného globálního světa. 

7. Jaký byl hlavní důvod Vaší organizace začít používat metody strategického řízení? Bylo to 
zapříčiněno krizí, vnější potřebou, potřebou růstu, nebo z úplně jiných důvodů?  
Strategické řízení využíváme dlouhodobě. 

8. Používali jste v průběhu ekonomické krize metody strategického řízení? Bylo jejich používání 
intenzivnější? Pomohly Vám tyto metody k lepšímu zvládnutí období ekonomické krize? 
Nástroje strategického řízení samy o sobě vůbec nic neřeší. Vždy musí existovat mozek, který 
zanalyzuje situaci, předvídá budoucnost a nastaví směr. 

9. Do jaké míry je podle Vás organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte změny 
v politické a legislativní oblasti? 
Naše podnikání se přesunuje do Asie. Podmínky v ČR a EU jsou katastrofální a čím dál horší. 

10. Sledujete i strategie subjektů ve svém okolí? Jakých subjektů konkrétně? V jakém časovém 
horizontu tyto strategie sledujete?  
Sledujeme strategii jen těch nejúspěšnějších firem v globálním měřítku. Učit se má smysl jen 
od těch nejlepších. 

11. Přizpůsobujete svou strategii subjektům z okolního prostředí – odběratelům, konkurenci nebo 
dodavatelům? Komu se přizpůsobujete nejvíce?  
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Nepřizpůsobujeme se. Nabízíme služby, které umožní konkurenceschopnost, tzn. jsme 
v předstihu před konkurencí a předvídáme. 

12. Zajímalo by mne, zda sledujete dlouhodobé vývojové trendy na trhu. Pokud ano, v jaké 
konkrétní oblasti? Zajímají vás pouze trendy Vaší oblasti nebo sledujete i širší okolí? 
Sledujeme všechny globální trendy v oblasti marketingu. 

13. Jakým způsobem získáváte informace o vývoji trhu. Zpracováváte odhady? Spoléháte se na 
svou intuici? Čerpáte údaje ze statického úřadu? Spolupracujete s nějakou externí organizací? 
Využíváte data z novin, internetu? Čemu dáváte přednost?  
Jsme profesionální zpracovatelé Market Intelligence Study v globálním měřítku a pracujeme 
se všemi dostupnými zdroji kontinuálně, včetně výzkumů. 

14. Z jakého geografického hlediska sledujete vývoj okolí? Je to mikroregion (okres), region 
(kraj), stát, EU, celý svět?  
Vývoj okolí sledujeme v rámci světa, prioritně pak trh Asie. 

15. Jak vnímáte změny v politické a legislativní oblasti?  
Katastrofa. Jsme naprosto znechuceni z aktuální politické situace v České republice. 

16. Provádí Vaše organizace odhady budoucího vývoje? Pokud ano, v jakém časovém horizontu 
se tyto pohybují?  
Ano, zpracováváme odhady budoucího vývoje v časovém horizontu 1-3 roky. 

17. Čím se konkrétně Vaše firma zabývá? 
Poskytováním marketingových služeb. 

18. Kde provozujete Vaši činnost? 
Podle legislativy ČR, reálně ovšem především v Asii. 

19. Kolik máte aktuálně zaměstnanců?  
Aktuálně máme 15 stálých a 800 externích zaměstnanců. 

20. Jakého dosahujete ročního obratu?  
Dosahujeme ročního obratu do 100 mil Kč. 
 

Příloha 4 B – Organizace B 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 
Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? Pokud ano, uvažujete v krátkodobém 
horizontu do tří let, nebo se díváte na budoucnost perspektivněji, řekněme tři a více let? 
Strategickému řízení přikládáme hodnotu 4. V naší společnosti sledujeme budoucnost 
perspektivněji, řekl bych 3 a více let. 

2. Vytváříte ve Vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán převážně vytváří a v jakém 
časovém horizontu je koncipován? 
Ano, strategický plán vytváříme. Za úkol ho má vytvořit vedení společnosti a náš strategický 
plán bývá vždy koncipován do období tří let. 

3. Kdo se podílí na vytváření strategie? Je to především vedení společnosti, nebo spolupracujete 
také s externími poradci? 
Především je to vedení společnosti, občas i externí poradci. 

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem Vašim zaměstnancům, nebo jen vedení? V jaké 
formě je prezentován? 
Ano, strategický plán je dostupný na našem interním systému a je prezentován na schůzích a 
formou vývěsních tabulí. 

5. Využíváte ve Vaší organizaci některé metody a techniky strategického řízení a plánování? 
Které to jsou nejčastěji? Vytváříte si např. scénáře budoucího vývoje? 
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Ano, plánujeme si scénáře budoucího vývoje. 
6. Využíváte některé z následujících nástrojů a technik přímo ve vaší společnosti? Delfská 

technika, metoda extrapolace, metoda scénářů, PEST, STEP, PESTLE, QUEST (Quick 
Enviromental Scanning Technique), 4C ( Costumer, Country, Cost, Competition), Porterův 
model pěti konkurenčních sil, Analýza konkunrence, Benchmarking, BCG matice, matice GE, 
Portfolio analýza (životní cyklus výrobků), Matice znalosti odvětví a konkurenční pozice, 
Analýza hodnotového řetězce, McKinseyho 7-S, VRIO (analýzy specifické přednosti), 
Finanční analýza, Cenová analýza, Analýza spokojenosti zákazníků, Hodnotová analýza, 
Balance scorecard (BSC), SWOT analýza. 
V naší organizaci aktivně využíváme SWOT analýzu, PEST analýzu, Benchmarking, BCG 
matici a Analýzu spokojenosti zákazníků. Ostatní metody možná používáme taky, jen 
nepostupujeme přesně podle plánu a využíváme zdravý selský rozum. 

7. Jaký byl hlavní důvod Vaší organizace začít používat metody strategického řízení? Bylo to 
zapříčiněno krizí, vnější potřebou, potřebou růstu, nebo z úplně jiných důvodů? 
Již od založení organizace se naše společnost snažila využívat metody strategického řízení. 
V průběhu ekonomické krize jsme tyto metody začali využívat systematicky a pravidelně. 

8. Používali jste v průběhu ekonomické krize metody strategického řízení? Bylo jejich používání 
intenzivnější? Pomohly Vám tyto metody k lepšímu zvládnutí období ekonomické krize? 
Dle mého názoru nám využívání metod strategického řízení pomohlo přežít období 
ekonomické krize. 

9. Do jaké míry je podle Vás organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte změny 
v politické a legislativní oblasti? 
Jako každý subjekt na trhu i my jsme ovlivněni působením politických a legislativních vlivů. 
Musím říct, že některé legislativní zákony nás významně ovlivňují, a to především 
v negativních dopadech. 

10. Sledujete i strategie subjektů ve svém okolí? Jakých subjektů konkrétně? V jakém časovém 
horizontu tyto strategie sledujete? 
Ano sledujeme preference našich zákazníku a také strategie našich konkurentů. 

11. Přizpůsobujete svou strategii subjektům z okolního prostředí – odběratelům, konkurenci nebo 
dodavatelům? Komu se přizpůsobujete nejvíce? 
Ano, snažíme se o maximální spokojenost našich zákazníků. 

12. Zajímalo by mne, zda sledujete dlouhodobé vývojové trendy na trhu. Pokud ano, v jaké 
konkrétní oblasti? Zajímají vás pouze trendy Vaší oblasti nebo sledujete i širší okolí? 
Ano, naše firma se snažila vždy jít s dobou a sledovat tak především vývojové trendy, tzn. 
sledujeme především vývoj nových technologií. Ne, sledujeme pouze náš obor. 

13. Jakým způsobem získáváte informace o vývoji trhu. Zpracováváte odhady? Spoléháte se na 
svou intuici? Čerpáte údaje ze statického úřadu? Spolupracujete s nějakou externí organizací? 
Využíváte data z novin, internetu? Čemu dáváte přednost? 
Jistě, využíváme internet, noviny i televizi. Dále sledujeme vývoj cen akcií. Informace 
čerpáme také z Českého statistického úřadu a Hospodářské komory. Ne, nespolupracujeme 
s žádnými externisty.  

14. Z jakého geografického hlediska sledujete vývoj okolí? Je to mikroregion (okres), region 
(kraj), stát, EU, celý svět? 
Snažíme se vývoj sledovat především z hlediska ČR a střední Evropy. 

15. Jak vnímáte změny v politické a legislativní oblasti? 
Do jisté míry jsme nynějším stavem české polické scény znechuceni. Proto se snažíme využít 
Schengenského prostoru a expandovat do zahraničí. Především na východ od nás. 
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16. Provádí Vaše organizace odhady budoucího vývoje? Pokud ano, v jakém časovém horizontu 
se tyto pohybují? 
Ano, provádíme odhady budoucího vývoje. Nejčastěji jsou sestavovány na období tří a více 
let. 

17. Čím se konkrétně Vaše firma zabývá? 
V naší firmě se zabýváme výzkumem, vývojem a prodejem softwaru. 

18. Kde provozujete Vaši činnost? 
Naše podnikatelská činnost je koncipována na území ČR, SR, střední a východní Evropy. 

19. Kolik máte aktuálně zaměstnanců? 
Aktuální stav je 38 zaměstnanců. 

20. Jakého dosahujete ročního obratu? 
Roční obrat se pohybuje okolo 80 mil. Kč. 

 

Příloha 4 C – Organizace C 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 
Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? Pokud ano, uvažujete v krátkodobém 
horizontu do tří let, nebo se díváte na budoucnost perspektivněji, řekněme tři a více let? 
Ohodnotil bych číslem 5. V naší organizaci se zaměřujeme na budoucnost v horizontu 5 a více 
let. 

2. Vytváříte ve Vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán převážně vytváří a v jakém 
časovém horizontu je koncipován? 
V naší organizaci strategický plán vytváříme. Základ strategického plánu vytváří vedení 
v mateřské společnosti ve Slovinsku. Detailnější rozpracování a plnění tohoto strategického 
plánu spadá pod vedení dceřiné společnosti v ČR s hlavním sídlem v Praze. Vytváří se na 
časový horizont 3 a více let.   

3. Kdo se podílí na vytváření strategie? Je to především vedení společnosti, nebo spolupracujete 
také s externími poradci? 
Je to především vedení společnosti. 

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem Vašim zaměstnancům, nebo jen vedení? V jaké 
formě je prezentován? 
V naší firmě je strategický plán dostupný všem našim zaměstnancům. Je prezentován na 
poradách společnosti a na poradách vedoucích středisek. 

5. Využíváte ve Vaší organizaci některé metody a techniky strategického řízení a plánování? 
Které to jsou nejčastěji? Vytváříte si např. scénáře budoucího vývoje? 
Naše firma nepostupuje přesně podle učebnicových metod a technik strategického řízení, ale 
dá se říct, že vedení při vytváření, nebo dotváření strategie společnosti využívá tyto metody: 
matici BCG (Bostonskou matici), metodu SMART, SWOT analýzu, Techniku scénářů a určitě 
při svých rozhodováních zohledňují prostředí firmy, tedy analýzu 
PEST/PESTE/SLEP/SLEPTE. 

6. Využíváte některé z následujících nástrojů a technik přímo ve vaší společnosti? Delfská 
technika, metoda extrapolace, metoda scénářů, PEST, STEP, PESTLE, QUEST (Quick 
Enviromental Scanning Technique), 4C ( Costumer, Country, Cost, Competition), Porterův 
model pěti konkurenčních sil, Analýza konkunrence, Benchmarking, BCG matice, matice GE, 
Portfolio analýza (životní cyklus výrobků), Matice znalosti odvětví a konkurenční pozice, 
Analýza hodnotového řetězce, McKinseyho 7-S, VRIO (analýzy specifické přednosti), 
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Finanční analýza, Cenová analýza, Analýza spokojenosti zákazníků, Hodnotová analýza, 
Balance scorecard (BSC), SWOT analýza. 
V naší společnosti využíváme následující nástroje a techniky: metoda scénářů, PEST, 
PESTLE, 4C, Porterův model konkurenčních sil, analýza konkurence, Benchmarking, BCG 
matice, Portfolio analýza, finanční analýza, cenová analýza, analýza spokojenosti zákazníků, 
SWOT analýza.   

7. Jaký byl hlavní důvod Vaší organizace začít používat metody strategického řízení. Bylo to 
zapříčiněno krizí, vnější potřebou, potřebou růstu, nebo z úplně jiných důvodů? 
Už od samého založení začala naše společnost využívat některé základní metody strategického 
řízení. Tyto metody určitě pomohly při potřebě růstu společnosti a dnes v případě udržení 
stability, pozice na trhu a konkurenceschopnosti.   

8. Používali jste v průběhu ekonomické krize metody strategického řízení? Bylo jejich používání 
intenzivnější?  Pomohly Vám tyto metody k lepšímu zvládnutí období ekonomické krize? 
Naše společnost používala metody strategického řízení i v období ekonomické krize. 
V důsledku krize se dostala naše mateřská společnost ve Slovinsku (ekonomické problémy 
v celém Slovinsku) do mírných potíží, a jelikož je dceřiná společnost v ČR nejsilnější 
z ostatních dceřiných společností, byla vyzvána k finanční pomoci. Více se tak analyzovaly 
skladové zásoby – snaha o snížení množství nízkoobrátkových zásob materiálu za účelem 
zvýšení finančních prostředků (zvýšení likvidity).     

9. Do jaké míry je podle Vás organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte změny 
v politické a legislativní oblasti? 
Podle mě je naše organizace velmi ovlivněna okolním prostředím, a to jak prostředím v ČR, 
tak i v zahraničí. Stav ekonomického prostředí významně ovlivňuje objem zakázek našich 
zákazníků a tím pádem objem našeho prodeje. Stále se měnící situace (hlavně cena) na trzích 
surovin, sloužících k výrobě materiálů, se kterými naše společnost obchoduje, ovlivňuje naše 
nákupy. Boj s konkurencí (na českém ale hlavně na zahraničním trhu) velmi výrazně ovlivňuje 
prodejní cenu. Nestabilní politické a legislativní prostředí a příliš časté změny v zákonech 
působí na naši firmu negativně. Tím, že naše firma není výrobní společností, neovlivňuje nás 
nijak zásadně prostředí technologické a ekologické. Také si myslím, že nás nijak výrazně 
neovlivňuje prostředí sociální.   

10. Sledujete i strategie subjektů ve svém okolí? Jakých subjektů konkrétně? V jakém časovém 
horizontu tyto strategie sledujete? 
Naše firma se snaží sledovat strategie subjektů v našem okolí, převážně našich konkurentů. 

11. Přizpůsobujete svou strategii subjektům z okolního prostředí – odběratelům, konkurenci nebo 
dodavatelům? Komu se přizpůsobujete nejvíce? 
V některých případech strategii přizpůsobujeme. Nejčastěji ji přizpůsobujeme odběratelům a 
konkurenci.  

12. Zajímalo by mne, zda sledujete  dlouhodobé vývojové trendy na trhu. Pokud ano, v jaké 
konkrétní oblasti? Zajímají vás pouze trendy Vaší oblasti nebo sledujete i širší okolí? 
Naše společnost sleduje dlouhodobé vývojové trendy, a to převážně v oblasti cen, sortimentu 
materiálu a poskytovaných službách. 

13. Jakým způsobem získáváte informace o vývoji trhu. Zpracováváte odhady? Spoléháte se na 
svou intuici? čerpáte údaje ze statického úřadu? Spolupracujete s nějakou externí organizací? 
Využíváte data z novin, internetu. čemu dáváte přednost? 
Naše společnost získává informace ze všech možných dostupných zdrojů. Mnoho informací 
získává z internetu, tv, odborných časopisů, novin atd. Možná daleko cennější informace pak 
prostřednictvím osobních vztahů s pracovníky jiných firem nebo díky různým obchodním 
fintám.  
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14. Z jakého geografického hlediska sledujete vývoj okolí? Je to mikroregion (okres), region 
(kraj), stát, EU, celý svět? 
Vývoj okolí sledujeme z celosvětového hlediska.  

15. Jak vnímáte změny v politické a legislativní oblasti? 
Jsou příliš časté a nepřehledné a tím nám (i ostatním firmám) způsobují značné problémy, 
převážně v oblasti plánování, financování, investování a vedení účetnictví. 

16. Provádí Vaše organizace odhady budoucího vývoje? Pokud ano, v jakém časovém horizontu 
se tyto pohybují?  
Ano provádíme odhady budoucího vývoje v časovém horizontu 1, 3 a 5 let. 

17. Čím se konkrétně Vaše firma zabývá? 
Naše firma ma obchodní charakter. Nakupuje a prodává hardwarové komponenty. 

18. Kde provozujete Vaši činnost? 
Mateřská společnost se nachází ve Slovinsku v Celje. Dceřiné společnosti jsou v ČR, 
Slovensku a Polsku. 

19. Kolik máte aktuálně zaměstnanců? 
V ČR aktuálně asi 125 zaměstnanců.  

20. Jakého dosahujete ročního obratu? 
Dosahujeme ročního obratu asi 160 mil Kč/rok. 
 

Příloha 4 D – Organizace D 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 
Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? Pokud ano, uvažujete v krátkodobém 
horizontu do tří let, nebo se díváte na budoucnost perspektivněji, řekněme tři a více let? 
Hodnotu bych označil číslem 4. Strategicky plánujeme v období 3-5 let, nicméně 
telekomunikace jsou tak dynamický obor, že z pohledu 5 let je nemožné plánovat. 

2. Vytváříte ve Vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán převážně vytváří a v jakém 
časovém horizontu je koncipován? 
Strategický plán vytváří vrcholné vedení společnosti. Konkretizovaný strategický plán se dělá 
na období zhruba 18 měsíců. Toto období je optimální, kdy dokážete efektivně kalkulovat. 

3. Kdo se podílí na vytváření strategie? Je to především vedení společnosti, nebo spolupracujete 
také s externími poradci? 
Na strategii se podílí zásadně vedení společnosti. Tzn. generální ředitel, já jako technický 
ředitel, finanční ředitel, obchodní ředitel a provozní ředitel. 

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem Vašim zaměstnancům, nebo jen vedení? V jaké 
formě je prezentován? 
Strategický plán je prezentován zaměstnancům v té základní formě, aby věděli co se děje. To 
znamená, neřešíme úplné detaily, ale zaměstnanci jsou seznámeni s tím, co chceme dělat, jak 
to chceme dělat, a aby věděli, co je čeká. 

5. Využíváte ve Vaší organizaci některé metody a techniky strategického řízení a plánování? 
Které to jsou nejčastěji? Vytváříte si např. scénáře budoucího vývoje?  
Metody a techniky strategického řízení systematicky nevyužíváme, protože nejsme až tak 
velká firma. Je nás řádově 50-60 lidí, z toho polovina jsou technici. Využíváme ovšem 
projektový management, řešíme zakázky. Žádnou z pokročilých metod nevyužíváme. 
Používáme ovšem finanční a cenové analýzy, analýzu spokojenosti zákazníka, děláme i 
SWOT analýzy. Zakládáme si na tom, že jsme malí, šikovní a efektivní, a pokud je třeba 
vyřešit nějaký problém tak si sedneme a vyřešíme ho. 
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6. Používali jste v průběhu ekonomické krize metody strategického řízení? Bylo jejich používání 
intenzivnější?  Pomohly Vám tyto metody k lepšímu zvládnutí období ekonomické krize? 
Konkretizovaný strategický plán je v období 12-18 měsíců. V období krize se soustřeďujeme 
na příležitosti co, kde a jak udělat. Ovlivňují nás také legislativní aspekty týkající se oblasti 
telekomunikace, proto je potřeba se dané situaci přizpůsobit. Telekomunikační trh má tu 
vlastnost, že neustále konsoliduje, tzn. firem ubývá a ty menší jsou zkupovány těmi většími a 
menších telekomunikačních operátorů ubývá. V dnešní době jsou v lokálním prostředí již 
pouze 2 firmy naší velikosti (my a PODA internet) a potom samozřejmě velcí hráči. Ostatní 
společnosti období krize nevydržely a byly někým koupeny. Naše společnost byla v krizi 
ovlivněna a musím říct, že firmu to opravdu bolelo. Cítíme se ovšem dostatečně silní a 
kvalitní, abychom se ne nechali koupit za každou cenu. Žádná nabídka nebyla taková, aby 
podle našeho názoru, reálně odpovídala hodnotě naší firmy. Věřili jsme, že to co děláme, 
budeme dělat dál a dobře. Krizi jsme zvládli, ale bylo to také o propouštění lidí, snižování 
stavů. Jelikož za námi nestojí žádný zahraniční kapitál, jsme ryze česká firma. Takže co si 
půjčíte, musíte vrátit. Relativně úspěšným zvládnutím krize vděčíme totální analýze efektivity 
provozu. Jak výkonných zaměstnanců, tak obchodníků, provozních lidí, techniků. Kolik lidí 
potřebujeme na to, co děláme. Jaká je perspektiva toho, že získáme obchod, který nás uživí 
nebo neuživí. Přehodnocení veškerých smluv s dodavateli, vyjednávání o nových finančních 
podmínkách. Také jsme změnili některé dodavatele, kteří nebyli schopni akceptovat naše 
požadavky.  Vyhledali jsme jiné lidi, kteří se dokážou přizpůsobit tomu, co se na tom trhu 
děje. Také jsme se snažili maximálně snížit náklady, abychom dokázali přežít. Myslím si, 
jelikož jsme relativně malá firma, tak se to dá daleko lépe uhlídat. Zároveň nestojí za námi 
žádný zahraniční kapitál. Víme, s jakými prostředky hospodaříme a dokážeme si spočítat, 
kolik budeme mít peněz za půl roku a musíme se podle toho chovat. 

7. Do jaké míry je podle Vás organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte změny 
v politické a legislativní oblasti? 
S firmami stejné velikosti jsme na tom velmi podobně. Legislativní změny někdy ulehčují, ale 
dost často komplikují život. My na to musíme samozřejmě reagovat. V politické oblasti jsme 
výrazně apolitická firma. Pro nás to má dva aspekty. První je ten, že nemáme kontakty 
v politické sféře, takže nejsme oslovováni v některých oblastech, kde bychom mohli být 
oslovováni. Byť bychom to uměli velmi efektivně. Druhý aspekt je, že politická garnitura nás 
výrazně nezasahuje, pokud ovšem nezasahují přímo do podnikatelského prostředí, zvýhodnění 
nějakých jiných subjektů proti nám tzn., že jim umožňuje něco, co nám nemohli. Např. pokud 
potřebujeme pronajmout nějaké prostory, které patří městu. A protože se neznáme tak nám je 
nepronajmou a jinému by je pronajali. Bude nás to samozřejmě bolet, ale v obecné rovině se 
snažíme být proti tomu imunní. 

8. Sledujete i strategie subjektů ve svém okolí? Jakých subjektů konkrétně? V jakém časovém 
horizontu tyto strategie sledujete? 
Jednoznačně sledujeme strategie subjektů v našem okolí. Naše okolí je v téhle chvíli asi celá 
Česká republika, tzn. celý telekomunikační trh. Určitě se snažíme sledovat jak se chovají velcí 
operátoři, jak se chovají ostatní velcí hráči, jak se chovají GTS telefonika. Kontinuálně a 
pořád sledujeme veškerou naší konkurenci, dokonce v rozsahu střední Evropy, protože velcí 
operátoři se evropsky globalizují. GTSka pořád roste a snaží se být středoevropským 
leaderem.  My se snažíme jejich kroky sledovat a potažmo se do určité míry přizpůsobovat. 
Sledováním okolí je pověřeno vedení společnosti. Také marketingové oddělení má nějaké 
úkoly.  

9. Přizpůsobujete svou strategii subjektům z okolního prostředí – odběratelům, konkurenci nebo 
dodavatelům? Komu se přizpůsobujete nejvíce? 
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Jednoznačně. Nejvíce nás ovlivňuje konkurence. Musíme se přizpůsobovat tomu, co ta 
konkurence dělá. Na druhou stranu se oni někdy přizpůsobují tomu, co děláme my. Pokud my 
v některých oblastech zvítězíme flexibilitou, tak samozřejmě je i ta bitva na cenovém poli 
značná. V některých případech i oni už pochopili, že i oni se musí přizpůsobit. Zákazníci také 
pochopili, že i my menší dodavatelé dokážeme uspokojovat efektivně jejich potřebu. V dnešní 
době je to tak, že všechny subjekty jsou cenově stejné a vyrovnané. Trh je stlačený na 
minimální marže, pro nás řekl bych existenční minimum.  

10. Zajímalo by mne, zda sledujete  dlouhodobé vývojové trendy na trhu. Pokud ano, v jaké 
konkrétní oblasti? Zajímají Vás pouze trendy Vaší oblasti, nebo sledujete i širší okolí? 
Sledujeme zejména technologie. V tom, v čem se považujeme za lídra, je technologická 
náročnost z hlediska toho, co umíme realizovat v oblasti optických tras a bezdrátových spojů. 
Tam se považujeme za jedničku. Také jsme uvažovali, že zkusíme roli čtvrtého mobilního 
operátora. Z důvodu špatných podmínek v prvním kole jsme se rozhodli, že to nemá smysl. I 
když v druhém kole byly podmínky výhodné. Již jsme na tuto variantu zanevřeli. Ta 
příležitost už byla někde jinde. Už nebylo možné reagovat, stejně jako investoři, kteří ztratili 
důvěru. Sledujeme tedy technické trendy, které jsou pro nás z existenčního hlediska důležité. 
Jednáme se spousty výrobců. Neustále testujeme nové věci a řešíme, jestli to pro nás bude mít 
význam. Jaká je investiční nákladovost.  

11. Jakým způsobem získáváte informace o vývoji trhu? Zpracováváte odhady? Spoléháte se na 
svou intuici? Čerpáte údaje ze statického úřadu? Spolupracujete s nějakou externí organizací? 
Využíváte data z novin, internet? Čemu dáváte přednost? 
Data čerpáme především z veřejně dostupných zdrojů. Tzn. internet, výstupy výběrových 
řízení, jsme členy profesních a hospodářských komor. V obecné rovině je to asi hodně             
o intuici. S jakými informacemi přicházejí výrobci od zákazníků. Jak tito výrobci reagují.  

12. Z jakého geografického hlediska sledujete vývoj okolí? Je to mikroregion (okres), region 
(kraj), stát, EU, celý svět? 
Pro nás je klíčová Česká republika a Slovensko. Toto je pro nás region, ve kterém pracujeme, 
a ve kterém působíme. 

13. Provádí Vaše organizace odhady budoucího vývoje? Pokud ano, v jakém časovém horizontu 
se tyto pohybují?  
Souvisí to s konkrétním plánováním, to znamená 12-18 měsíců je pro nás horizont, kde si 
dokážeme definovat, co stane, nebo co se bude dít.  

14. Čím se konkrétně Vaše firma zabývá? 
Jsme telekomunikační operátor. Provozujeme všechny služby. Děláme i mobilní služby 
v rámci virtuálního operátora. Provozujeme optickou bezdrátovou síť a tyhle ty věci. 

15. Kde provozujete Vaši činnost? 
Česká republika a Slovensko, ale Slovensko je v tuhle chvíli minoritní. 

16. Kolik máte aktuálně zaměstnanců? 
Aktuálně máme asi 55 zaměstnanců. 

17. Jakého dosahujete ročního obratu? 
Roční obrat je asi 100 až 110 milionů korun. 
 

Příloha 4 E – Organizace E 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 
Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? Pokud ano, uvažujete v krátkodobém 
horizontu do tří let, nebo se díváte na budoucnost perspektivněji, řekněme tři a více let?  
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Jako hodnotu bych označil číslem 2.  Těžké odpovědět, ale volil bych spíše horizont do 3 let. 
2. Vytváříte ve Vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán převážně vytváří a v jakém 

časovém horizontu je koncipován? 
Plán máme v hlavě, není potřeba v malé firmě nějak jej formalizovat a psát.  

3. Kdo se podílí na vytváření strategie? Je to především vedení společnosti, nebo spolupracujete 
také s externími poradci?  
Především já osobně – pracuji jako fyzická osoba. Externí poradce nevyužívám.  

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem Vašim zaměstnancům nebo jen vedení? V jaké 
formě je prezentován? 
Dá se říci, že ano. 

5. Využíváte ve Vaší organizaci některé metody a techniky strategického řízení a plánování? 
Které to jsou nejčastěji? Vytváříte si např. scénáře budoucího vývoje? 
Ne. 

6. Využíváte některé z následujících nástrojů a technik přímo ve vaší společnosti? Delfská 
technika, metoda extrapolace, metoda scénářů, PEST, STEP, PESTLE, QUEST 
(QuickEnviromentalScanningTechnique), 4C ( Costumer, Country, Cost, Competition), 
Porterův model pěti konkurenčních sil, Analýza konkunrence, Benchmarking, BCG matice, 
matice GE, Portfolio analýza (životní cyklus výrobků), Matice znalosti odvětví a konkurenční 
pozice, Analýza hodnotového řetězce, McKinseyho 7-S, VRIO (analýzy specifické přednosti), 
Finanční analýza, Cenová analýza, Analýza spokojenosti zákazníků, Hodnotová analýza, 
Balance scorecard (BSC), SWOT analýza. 
Ne. 

7. Jaký byl hlavní důvod Vaší organizace začít používat metody strategického řízení? Bylo to 
zapříčiněno krizí, vnější potřebou, potřebou růstu, nebo z úplně jiných důvodů? 
Bez odpovědi. 

8. Používali jste v průběhu ekonomické krize metody strategického řízení? Bylo jejich používání 
intenzivnější? Pomohly Vám tyto metody k lepšímu zvládnutí období ekonomické krize? 
Ne, nevyužívali. 

9. Do jaké míry je podle Vás organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte změny 
v politické a legislativní oblasti? 
Minimálně. Z pohledu změn legislativy, to na naší straně v některých případech znamená práci. 

10. Sledujete i strategie subjektů ve svém okolí? Jakých subjektů konkrétně? V jakém časovém 
horizontu tyto strategie sledujete? 
Ano, v horizontu řekněme roku. 

11. Přizpůsobujete svou strategii subjektům z okolního prostředí – odběratelům, konkurenci nebo 
dodavatelům? Komu se přizpůsobujete nejvíce? 
Ano, především odběratelům. 

12. Zajímalo by mne, zda sledujete dlouhodobé vývojové trendy na trhu. Pokud ano, v jaké 
konkrétní oblasti? Zajímají vás pouze trendy Vaší oblasti nebo sledujete i širší okolí? 
Ano, především v oblasti software a ekonomických informačních systémů. 

13. Jakým způsobem získáváte informace o vývoji trhu. Zpracováváte odhady? Spoléháte se na 
svou intuici? Čerpáte údaje ze statického úřadu? Spolupracujete s nějakou externí organizací? 
Využíváte data z novin, internetu? Čemu dáváte přednost? 
Především intuice, internet a částečně noviny. Nespolupracuji s externími organizacemi. 
Využívám informace z IT clusteru. 

14. Z jakého geografického hlediska sledujete vývoj okolí? Je to mikroregion (okres), region 
(kraj), stát, EU, celý svět? 
Především v kraji a na Moravě. Působím v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.  
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15. Jak vnímáte změny v politické a legislativní oblasti? 
Nějak bylo, nějak bude. 

16. Provádí Vaše organizace odhady budoucího vývoje? Pokud ano, v jakém časovém horizontu se 
tyto pohybují? 
Jeden až dva roky. 

17. Čím se konkrétně Vaše firma zabývá? 
Tvorba, servis a prodej software. Především zákaznický informační systém pro 
vodohospodářské organizace, ekonomický a informační systém. Zde nyní působíme jako 
autorizovaný dealer. 

18. Kde provozujete Vaši činnost? 
Doma, v pronajaté kanceláři a potom u zákazníků. 

19. Kolik máte aktuálně zaměstnanců? 
Aktuálně zaměstnávám dva zaměstnance. 

20. Jakého dosahujete ročního obratu? 
Roční odhad dosahuje přibližně 2,9 mil. Kč. 
 

 

 

Příloha 4 F – Organizace F 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 
Zajímalo by mne, jestli se ve vaší organizaci zaměřujete na budoucnost a budoucí strategie? 
V jakém časovém horizontu tyto strategie sestavujete? 
Jako hodnotu bych určil asi číslo 4. Každá společnost, která se má někam posouvat, si musí 
plánovat cestu. Společnost, kterou řídím, tak se jí snažím definovat vždy na definované 
období. V současné chvíli je schválená a realizuje se strategie Kvados 2014-2018, takže teď 
jsem stanovil plán na 5leté období. 

2. Vytváříte ve vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán vytváří? V jakém časovém 
horizontu je koncipován? 
V podstatě tu první část nazývám statickou vizí. To je někde, kde bych rád viděl společnost. 
To definované období, tzn. v konkrétním případě jsem mluvil o strategii v roce 2018, kde 
bude KVADOS  v tomto roce. Na základě toho, jsem pak tu vizi zpracoval do strategických 
úkolů, které jsem projednal s TOP managementem. Vysvětlil jsem jim teda, proč a jak 
navazují, nebo proč zrovna tyto cíle chci zvolit pro dosažení té vize. Poté už jsme provedli 
rozdělení strategických cílů na jednotlivé oddělení a ty oddělení dostaly za úkol zpracovat 
strategické úkoly, které už se rozpracovávají do podrobnosti, tak aby bylo jasné, kdy se budou 
realizovat a aby byly v módu SMART tzn. měřitelné, hodnotitelné, dosažitelné apod. 
V současné chvíli jsme na úrovni toho, že se průběžně schvalují úkoly, které jsou pro nejbližší 
dva kvartály a mají ještě nějaký časový prostor do konce prvního kvartálu, aby rozpracovali 
celý rok, a zároveň už začnou pracovat na období toho příštího roku. Myslím si, že nemá 
smysl dávat úkoly na tři roky dopředu. Cíle by měly být jasné, ale úkoly by měly být na to 
příslušné období. Strategii, jako takovou, určuji já. V současné chvíli, probíhá schvalovacím 
procesem TOP managementu a pak už je zpracování úkolu závazné pro jednotlivé ředitele. 

3. Strategický plán sestavujete Vy sám? (ředitel společnosti) 
V podstatě za tu vizi jsem zodpovědný já, ale za oponenturu a schválení zodpovídají manažeři. 

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem zaměstnancům? 
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Samozřejmě ta strategie je zpracovaná v různé šíři a různé podrobnosti. Detailnější představy 
byly projednány na zasedání. Před 14 dny jsme představili strategické vize všem 
zaměstnancům. Prošel jsem zde klíčové vize a úkoly, týkajících se jednotlivých oddělení.  
Považuji za důležité, aby zaměstnanci znali vizi společnosti a aby se s ní ztotožnili. 

5. Kolik má vaše firma zaměstnanců? 
V současné chvíli zaměstnáváme kolem 48 lidí. 

6. Jaké metody strategického plánování používáte? 
Přiznám se, že já osobně jsem vzděláním technik, takže tyto ekonomické teorie neznám. To 
znamená, že v tom řízení společnosti se snažím využívat jednak nějaké znalosti, které se 
snažím získat při nějakých školeních, nebo od kolegů. Hlavně se snažím užívat selský rozum, 
to znamená, že ten mě za těch 22 let vedl celkem úspěšně. Součástí strategie je SWOT 
analýza, s tím že my swotku používáme relativně hodně. V současné době má obchodní 
oddělení za úkol pro každého našeho konkurenta zpracovat swot analýzu konkurenčních 
produktů apod., takže swotku používám asi nejčastěji. Vždy se snážím z těch metod využít to 
nejdůležitější. Mnohdy ani nevím, že tu danou metodu používám. 

7. Do jaké míry Vás postihla ekonomická krize? 
Pro naše odvětví byla asi nejdůležitější spíš ta krize, která se týkala mediální oblasti. Takovou 
krizi jsem zažil ve své branži již podruhé. Tu první možná většina nezaznamenala. Byla to tzv. 
krize kolem krachu internetové bubliny, kterou bych pro nás považoval za stejně důležitou 
jako tu, kterou jsme absolvovali v Americe. Došlo tedy, v té bublině, k nereálnému ocenění 
nebo očekávání od byznysu v oblasti internetových věcí. V té době jsme měli poměrně hodně 
zainvestováno do internetových projektů a řada českých zákazníků zůstala stát, nebo ty 
projekty pozastavila. I když pro ten reálný byznys to nemělo žádný vliv, ale řekl bych, že na 
2-3 roky se zpomalily investice do internetového byznysu, do technologií apod. To znamená, 
že i ta druhá krize po krachu finančních trhů vyvolala u řady našich zákazníků otazníky a zase 
média to skloňovala v různých pádech. Většina našich zákazníků nevěděla, jak to dopadne, ale 
z jakési obavy se začali chovat tak, že zase zmrazili nějaké investice apod. Jako společnost 
jsme reagovali tak, že jsem porovnal období dvou až tří let a snížil plány, tzn. nastavili jsme je 
v udržovacím módu, protože do té doby jsme celkem intenzivně rostli (v průměru 20 až 30 
%). Potom jsme se tedy rozhodli být opatrnější a snažili jsme se udržet získané pozice. Období 
krize jsme tedy měli z pohledu krize stagnační. Realita ovšem byla lepší, než jsme očekávali. 
V podstatě naše portfolio zákazníků v tom období rostlo. Myslím si, že není přirozené a 
zdravé, když ekonomický růst je neustálý. Pokud společnost příliš mnoho roste, tak si subjekty 
často nehlídají náklady nebo zbytečně investují. Myslím si, že krize naučila řadu manažerů 
více počítat a přemýšlet, což si myslím, že je dobře. V současné chvíli pozoruji to, že krize 
odeznívá. Naše společnost měla výhodu v tom, že operujeme na trhu komerčních subjektů. 
Výrazně vetší problém mají naši konkurenti, kteří obchodují se státní správou. Dnes jsme 
v období, kde zakázky pro státní správu jsou komplikované a zdlouhavé. V komerčních 
sférách přebírá každý manažer zodpovědnost za to, co dělá. 

8. Do jaké míry je podle Vás vaše organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte 
politické a legislativní prostředí? 
Žádná společnost nemůže fungovat izolovaně bez kontaktu z vnějším prostředí. Nás to 
ovlivňuje z řady směrů a tím, že jsme výrobce řešení, které dodáváme zákazníkům, které 
ovlivňuje legislativa, tak samozřejmě jakékoliv nestandardní prostředí v oblasti legislativy 
nám způsobuje řadu komplikací. Jestliže někdo schválí zákony, o kterých se do poslední 
chvíle neví, zda budou platit. Zákonodárci by tudíž měli přemýšlet, jaké to má dopady pro ty, 
kteří se tomu nejen musí přizpůsobit, ale kteří i musí vyrobit řešení, které to podporuje. 
Mnoho vydaných zákonů jsou populistické kroky, které nic neřeší, ale vyvolávají náklady. Pro 
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nás to byly obrovské náklady, když jsme se přizpůsobovali zákonu o  registračních kasách. 
Museli jsme investovat nemalé prostředky do toho, abychom se certifikovali a získali jsme 
povolení ministerstva financí, poté jsme museli proškolit lidi, museli jsme upravit software, 
koupit techniku na to, aby nám někdo poté řekl, že zákon neplatí. To znamená, že vyčíslené 
škody v ČR v IT průmyslu se odhadovaly na 1.2 miliardy korun, které stálo tahle ta akce. To 
je asi to prostředí, které nás ovlivňuje v byznysu. Poté samozřejmě je i to vnější prostředí, kdy 
se legislativa mění, je tedy podle mě zbytečné strategicky plánovat zisk, náklady, když 
nevíme, podle jakých principů budeme fungovat v dalším roce. Každá vláda to mění, posouvá. 
Stabilní prostředí by bylo pro nás určitě větší výhodou než nějaké dotace apod. 

9. Sledujete strategie subjektů na trhu? U dodavatelů, konkurence apod.? 
Naše společnost patří na českém trhu ke středním hráčům. Trh, na kterém operujeme je již 
nějak definovaný a pokud chceme růst, tak musíme růst na úkor konkurence apod. Snažíme se 
pro všechny segmenty trvale monitorovat, kdo je naším konkurentem, kdo na trhu operuje. 
Sledujeme, kteří hráči tam vstupují, kteří vystupují. Sledujeme jak tuzemskou tak i zahraniční 
konkurenci. Snažíme se ovšem přicházet s novými nápady a tak získat konkurenční výhodu.  
Podle mě, je jednodušší vytvořit si nové hřiště, než se s konkurencí tlouct na tom starém.  

10. Dáváte tedy důraz na technologie, abyste získali konkurenční výhodu? 
Určitě. Kdo přijde v naší branži v definované věci první, tak ten to má vždy jednodušší. Ti 
ostatní pak již kopírují a dohánějí. Takže se snažíme odhadnout budoucí trendy, to co bude. 
To co my nyní začínáme vyrábět a co testujeme, to začnou zhruba za tři roky naši zákazníci 
využívat. Pokud to ovšem netrefíme, tak jsou ty tři roky pohřbené. Takže ta strategické 
rozhodnutí, které vytváříme dnes, budou mít význam, kde bude KVADOS stát za 2, 3 až pět 
let. Přesnost našeho rozhodnutí a dostatek kvalitních informací má pro nás a náš budoucí 
vývoj podstatný důsledek. 

11. Jakým způsobem získáváte informace na trhu? 
Jsou pro nás důležité zdroje na internetu. Sledujeme také strategie velkých mezinárodních 
hráčů, snažíme se odhadnout, kterým směrem se ten trend bude pohybovat. Jeden ze segmentů 
našeho byznysu je trh mobilních technologií. My jsme producent softwaru pro tyto mobilní 
technologie. Trh se v posledních třech letech kompletně překopal. Poměry hráčů na trhu se 
zásadně změnily. Jestliže Microsoft byl před pěti lety dominantní hráč, tak dneska se jeho 
podíl zmenšil na 3%. Pro nás je obtížné získat informace z opravdu důležitých zdrojů. 
Účastníme se řady konferencí, na kterých se kolegy snažíme určit, kterým směrem se ten trend 
bude vyvíjet.  

12. Z jakého regionálního hlediska vývojový trend sledujete? 
IT segment je specifický v tom, že trendy se nás dotýkají téměř ihned. Pokud se objeví nové 
platformy, tak se snažíme v oblasti České republiky tento trend přijmout za vlastní a okamžitě 
ho aplikovat. Z pohledu technologických trendů sledujeme celosvětové trendy. Z pohledu 
zákaznických segmentů sledujeme střední a východní Evropu. Snažíme se odhadnout 
investiční nálady a do čeho se bude investovat. Operujeme především od českých hranic 
směrem na východ. V současné době investujeme obchodně do ruského trhu, který se snažíme 
porovnávat s východoevropským trhem, který známe. Sledujeme především technologické 
trendy a trendy zákazníků. 

13. Pocítili jste již změnu v chování zákazníku od ruské invaze na Ukrajinu? 
To asi zatím ne. Momentálně se kolega vrací z Moskvy a budu s ním teprve hovořit. V tuto 
chvíli se pro Rusko snažíme najít ruské klienty, pro naše řešení. Myslím si, že dopad pro 
vývoz našich technologií, by mohlo mít embargo, ale to je spíše ze střednědobého hlediska. 
My nejsme ten, kdo má přímé investice v Rusku. Samozřejmě, že tato situace jistě komplikuje 
vzájemnou spolupráci. V současné době chvíli je ovšem předčasné spekulovat o dopadech.  



23 
 

14. Provádíte v organizaci plánování budoucího vývoje? 
Snažíme se odhadnout budoucí trh. Máme několik segmentů, kde podnikáme. Je to především 
oblast RP systémů, logistických systémů, mobilních řešení, systémů pro podporu týmové 
práce apod. Snažíme se tedy odhadnout, ve kterém tom segmentu bude jaká poptávka.  Každý 
ten segment je určitým způsobem specifický. Ano, musíme být schopni v pětiletém horizontu 
odhadnout, jak ta situace bude v daném segmentu vypadat. 

15. Čím se Vaše firma zabývá? 
Jsme softwarový producent a výrobce. Náš byznys je vyvíjet vlastní produkty. Zabýváme se 
analýzou a vývojem nových technologií, které testujeme v laboratorních podmínkách. Ty se 
poté snažíme aplikovat do výrobního oddělení. Máme tady také oddělení, které dané výrobky 
přizpůsobuje našim zákazníkům.  

16. Kde provozujete vaši činnost? 
Naše společnost operuje na středoevropském trhu. Máme zákazníky v Albánii, území bývalé 
Jugoslávie, až nahoru do Polska. Nyní vidíme příležitost na ruském trhu. Východní země 
berou Českou republiku jako technologicky vyspělou zemi. Jsme vnímáni jako západní 
dodavatelé a naše technologie jsou oceňované. 

17. Jakého dosahujete ročního obratu? 
My se pohybujeme v obratu kolem 150 mil. Kč. Ve střednědobé strategii, bychom v pětiletém 
horizontu, rádi usilovali o 100% navýšení obratu. 
 

Příloha 4 G – Organizace G 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 
Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? Pokud ano, uvažujete v krátkodobém 
horizontu do tří let, nebo se díváte na budoucnost perspektivněji, řekněme tři a více let? 
Strategickému řízení přikládáme hodnotu 3. Ano, snažíme se perspektivně uvažovat v období 
tří a více let. 

2. Vytváříte ve Vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán převážně vytváří a v jakém 
časovém horizontu je koncipován? 
Samozřejmě, že ano. Strategický plán má za úkol vytvářet vedení podniku. Strategický plán je 
u nás koncipován do období 3 let. 

3. Kdo se podílí na vytváření strategie? Je to především vedení společnosti, nebo spolupracujete 
také s externími poradci? 
Strategický plán vytváří vedení společnosti s externími poradci ve vývoji softwarového 
zařízení. 

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem Vašim zaměstnancům, nebo jen vedení? V jaké 
formě je prezentován? 
Ano, strategický plán je na schůzích a poradách představován našim zaměstnancům. Veřejně 
dostupný je také na našem vnitřním systému. 

5. Využíváte ve Vaší organizaci některé metody a techniky strategického řízení a plánování? 
Které to jsou nejčastěji? Vytváříte si např. scénáře budoucího vývoje? 
Nepostupujeme podle ekonomických příruček, ale metody budoucího vývoje sestavujeme. 

6. Využíváte některé z následujících nástrojů a technik přímo ve vaší společnosti? Delfská 
technika, metoda extrapolace, metoda scénářů, PEST, STEP, PESTLE, QUEST (Quick 
Enviromental Scanning Technique), 4C ( Costumer, Country, Cost, Competition), Porterův 
model pěti konkurenčních sil, Analýza konkunrence, Benchmarking, BCG matice, matice GE, 
Portfolio analýza (životní cyklus výrobků), Matice znalosti odvětví a konkurenční pozice, 
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Analýza hodnotového řetězce, McKinseyho 7-S, VRIO (analýzy specifické přednosti), 
Finanční analýza, Cenová analýza, Analýza spokojenosti zákazníků, Hodnotová analýza, 
Balance scorecard (BSC), SWOT analýza. 
Aktivně využíváme SWOT analýzu, PEST analýzu, 4c, analýzu konkurence, MckKinseyho 7-
s a BSC. 

7. Jaký byl hlavní důvod Vaší organizace začít používat metody strategického řízení. Bylo to 
zapříčiněno krizí, vnější potřebou, potřebou růstu, nebo z úplně jiných důvodů? 
Obměněný management přišel s novou vizí pro zlepšení postavení firmy na trhu a to aktivním 
zapojováním nových metod strategického řízení. 

8. Používali jste v průběhu ekonomické krize metody strategického řízení? Bylo jejich používání 
intenzivnější?  Pomohly Vám tyto metody k lepšímu zvládnutí období ekonomické krize? 
Ano, snažili jsme se intenzivněji využívat tyto metody a zpětně musím říct, že nám pomohly. 

9. Do jaké míry je podle Vás organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte změny 
v politické a legislativní oblasti? 
Okolní prostředí nás výrazně ovlivňuje, jako každý subjekt na trhu. Legislativní oblast nás 
zasahuje nejvíce. 

10. Sledujete i strategie subjektů ve svém okolí? Jakých subjektů konkrétně? V jakém časovém 
horizontu tyto strategie sledujete? 
Ano, především sledujeme strategie konkurence a vývoj cen. Dále také jsme také výrazně 
ovlivněni dodavateli. 

11. Přizpůsobujete svou strategii subjektům z okolního prostředí – odběratelům, konkurenci nebo 
dodavatelům? Komu se přizpůsobujete nejvíce?  
Ano, naši strategii přizpůsobujeme především našim zákazníkům. 

12. Zajímalo by mne, zda sledujete dlouhodobé vývojové trendy na trhu. Pokud ano, v jaké 
konkrétní oblasti? Zajímají vás pouze trendy Vaší oblasti, nebo sledujete i širší okolí? 
Aby naše firma byla konkurence schopná, tak musí aktivně sledovat vývojové trendy. V oboru 
IT toto platí dvojnásob, protože nové technologie jsou na denním pořádku a je nezbytné tyto 
trendy sledovat. 

13. Jakým způsobem získáváte informace o vývoji trhu. Zpracováváte odhady? Spoléháte se na 
svou intuici? Čerpáte údaje ze statického úřadu? Spolupracujete s nějakou externí organizací? 
Využíváte data z novin, internetu? Čemu dáváte přednost? 
Především internet, pracujeme s jedním externím poskytovatelem informací, ale toho Vám 
bohužel neprozradím. Jen mohu říct, že není z ČR. 

14. Z jakého geografického hlediska sledujete vývoj okolí? Je to mikroregion (okres), region 
(kraj), stát, EU, celý svět?  
Snažíme vývoj sledovat z globálního, celosvětového pohledu.  

15. Jak vnímáte změny v politické a legislativní oblasti? 
Negativně, dle mého názoru je značně nestabilní. 

16. Provádí Vaše organizace odhady budoucího vývoje? Pokud ano, v jakém časovém horizontu 
se tyto pohybují? 
Ano, v časovém horizontu 3 let. 

17. Čím se konkrétně Vaše firma zabývá? 
Prodej softwarového zařízení, poradenství v IT 

18. Kde provozujete Vaši činnost? 
Naše podnikatelská činnost je provozována pouze na území České republiky. 

19. Kolik máte aktuálně zaměstnanců? 
Aktuální počet je 21 zaměstnanců 

20. Jakého dosahujete ročního obratu? 
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Roční obrat se pohybuje kolem 50 mil. Kč za rok. 
 
 

Příloha 4 H – Organizace H 

1. Na stupnici 1-5 (5 je maximum) ohodnoťte, jak velký význam přikládáte strategickému řízení. 
Zaměřujete se ve Vaší organizaci na budoucnost? Pokud ano, uvažujete v krátkodobém 
horizontu do tří let, nebo se díváte na budoucnost perspektivněji, řekněme tři a více let? 
Jako hodnotu bych označil číslo 2. Ano, snažíme se sledovat a odhadovat budoucí vývoj 
v našem segmentu. Jako časový horizont bych uvedl období 3 a více let. 

2. Vytváříte ve Vaší organizaci strategický plán? Kdo tento plán převážně vytváří a v jakém 
časovém horizontu je koncipován? 

Ano, v naší společnosti vytváříme strategický plán, který je koncipován na období 3 a více let. 
Tento plán sestavuje vedení společnosti. Sestavujeme také krátkodobé roční plány.  

3. Kdo se podílí na vytváření strategie? Je to především vedení společnosti, nebo spolupracujete 
také s externími poradci? 

Na vytváření strategie se podílí výlučně vedení společnosti. Nevyužíváme služeb externích 
poradců. 

4. Je strategický plán veřejně dostupný všem Vašim zaměstnancům, nebo jen vedení? V jaké 
formě je prezentován? 

Ano, plán je veřejně dostupný všem našim zaměstnancům a je projednávám na celofiremní 
poradě.  

5. Využíváte ve Vaší organizaci některé metody a techniky strategického řízení a plánování? 
Které to jsou nejčastěji? Vytváříte si např. scénáře budoucího vývoje? 
Ano, vytváříme si scénáře budoucího vývoje. 

6. Využíváte některé z následujících nástrojů a technik přímo ve vaší společnosti? Delfská 
technika, metoda extrapolace, metoda scénářů, PEST, STEP, PESTLE, QUEST 
(QuickEnviromentalScanningTechnique), 4C ( Costumer, Country, Cost, Competition), 
Porterův model pěti konkurenčních sil, Analýza konkunrence, Benchmarking, BCG matice, 
matice GE, Portfolio analýza (životní cyklus výrobků), Matice znalosti odvětví a konkurenční 
pozice, Analýza hodnotového řetězce, McKinseyho 7-S, VRIO (analýzy specifické přednosti), 
Finanční analýza, Cenová analýza, Analýza spokojenosti zákazníků, Hodnotová analýza, 
Balance scorecard (BSC), SWOT analýza. 

Částečně využíváme řadu metod, i když to tak nenazýváme.  

7. Jaký byl hlavní důvod Vaší organizace začít používat metody strategického řízení? Bylo to 
zapříčiněno krizí, vnější potřebou, potřebou růstu, nebo z úplně jiných důvodů? 

Metody používáme od založení firmy jako přirozenou součást řízení. 

8. Používali jste v průběhu ekonomické krize metody strategického řízení? Bylo jejich používání 
intenzivnější? Pomohly Vám tyto metody k lepšímu zvládnutí období ekonomické krize? 

Intenzivněji jsme používali metody finančního řízení a pomohly nám. 
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9. Do jaké míry je podle Vás organizace ovlivněna okolním prostředím? Jak vnímáte změny 
v politické a legislativní oblasti? 
Do určité míry. Zejména postupným prorůstáním korupce do systému a narůstáním 
administrativní zátěže. 

10. Sledujete i strategie subjektů ve svém okolí? Jakých subjektů konkrétně? V jakém časovém 
horizontu tyto strategie sledujete? 
Subjekty sledujeme, jejich strategie částečně. 

11. Přizpůsobujete svou strategii subjektům z okolního prostředí – odběratelům, konkurenci nebo 
dodavatelům? Komu se přizpůsobujete nejvíce? 
Částečně ano. Nejvíce potřebám klientů a potřebě odlišit se od konkurence něčím navíc. 

12. Zajímalo by mne, zda sledujete dlouhodobé vývojové trendy na trhu. Pokud ano, v jaké 
konkrétní oblasti? Zajímají vás pouze trendy Vaší oblasti nebo sledujete i širší okolí? 
Ano, snažíme se sledovat dlouhodobé vývojové trendy především v celospolečenských 
kruzích a také v oblasti našich služeb. 

13. Jakým způsobem získáváte informace o vývoji trhu. Zpracováváte odhady? Spoléháte se na 
svou intuici? Čerpáte údaje ze statického úřadu? Spolupracujete s nějakou externí organizací? 
Využíváte data z novin, internetu? Čemu dáváte přednost? 
Informace o vývoji na trhu získáváme pomocí sledování trendů i konkrétních trhů. Informace 
získáváme také pomocí vlastních sil s využitím veřejně dostupných i nakupovaných zdrojů. 
Snažíme se také využívat intuici a zkušenosti z 23 let podnikání na trhu.  

14. Z jakého geografického hlediska sledujete vývoj okolí? Je to mikroregion (okres), region 
(kraj), stát, EU, celý svět? 
Snažíme se vnímat vývoj okolí z oblasti kraje, České republiky, Evropy i celého světa. 

15. Jak vnímáte změny v politické a legislativní oblasti? 
Máme přímou zkušenost s korupčním chováním u veřejných zakázek. To mělo přímý dopad 
na nezapojení se naší aktivity do té špíny. Ztratili jsme určitou část trhu a kvalifikovaného 
personálu. Máme také negativní zkušenosti s neschopností veřejného sektoru, zejména na 
centrální úrovni, profesionálně řídit a efektivně využít obrovské zdroje z evropských fondů. 
Máme negativní zkušenosti s nestabilitou a nepředvídatelností fungování veřejných institucí.  

16. Provádí Vaše organizace odhady budoucího vývoje? Pokud ano, v jakém časovém horizontu 
se tyto pohybují? 
Ano provádíme krátkodobé – 3 měsíce až rok. Střednědobé – do 3 let. Dlouhodobé – od 3 do 
cca 10 let. 

17. Čím se konkrétně Vaše firma zabývá? 
Naše firma se zabývá strategickým poradenstvím, podnikatelským poradenstvím, 
poradenstvím pro rozvoj lidských zdrojů a vzděláváním. 

18. Kde provozujete Vaši činnost? 
Hlavní sídlo je v Ostravě. Naše činnost má působnost v celé Evropské unii a také v Turecku. 

19. Kolik máte aktuálně zaměstnanců? 
Aktuálně máme 28 zaměstnanců a 12 na rodičovské dovolené.  

20. Jakého dosahujete ročního obratu? 
V roce 2013 jsme dosáhli obratu 25. mil. Kč. 

 

 


