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1 ÚVOD 

 V současné době se podnikatelské prostředí vyznačuje rychlým růstem a také relativní 

nestabilitou. Pro vybudování úspěšného podniku je nutné překonat mnoho překážek, 

ať už legislativních, politických, tak i ekonomických, technických a mnoha dalších. 

Společnosti v odvětvích, kde působí, musí včas reagovat na nové trendy a přizpůsobovat jim 

svou strategii a čelit intenzivní konkurenci. Nejdůležitější úlohou vedení společnosti je tedy 

vytvoření strategie „na míru“ společnosti, která pak může úspěšně konkurovat na trhu 

a uspokojovat potřeby svých zákazníků.  

 Význam slova strategie dle slovníku cizích slov zní: „Strategie je dlouhodobý záměr 

činnosti k dosažení určitého cíle.“ 

 Vedení společnosti musí určit, jakým směrem se bude ubírat a za tímto účelem sestavit 

cíle a časové lhůty pro jejich plnění. Základním strategickým cílem je určení poslání a vize 

podniku. K dosažení určených cílů slouží realizace optimální strategie a formulování těchto 

cílů musí proběhnout tak, aby pokryla celé vnitřní organizační uspořádání dané společnosti. 

Strategie slouží managementu společnosti pro včasné odhalení nových příležitosti a možných 

ohrožení. Neexistuje model, dle kterého se řídit při tvorbě strategie, ale podnik může 

aplikovat různé teorie v praxi a přizpůsobit předmětu podnikání a danému odvětví, ve kterém 

působí. 

 Finanční prostředky, kvalitní výrobky nebo služby a schopný management ještě 

nemusí být klíčem úspěchu, pokud má společnost chybně zpracovanou strategii. Prioritou 

vedení společnosti je proto neustálá analýza tržní situace a implementace strategie, kterou by 

mělo zabezpečit strategické řízení. 

Hlavním cílem diplomové práce je strategická analýza současného stavu společnosti 

a návrh nové strategie pomocí interní a externí analýzy. Na základě faktorů, které budou 

rozebrány, bude navrhnuta strategie pro společnost Kofola, a. s. 

 Diplomová práce je strukturována do tří stěžejních částí. V první části 

jsou charakterizována teoretická východiska strategie podniku a popsány metody, které 

jsou potřebné pro sestavení návrhu strategie. V této části je využívána odborná literatura 

zabývající se problematikou strategického řízení. 

 V druhé části bude představena akciová společnost Kofola, pro kterou je návrh 

strategie zpracován. Pozornost bude věnována především předmětu podnikání, sídlu 

společnosti a její historii. Dále budou aplikovány teoretické poznatky, na základě kterých 
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bude provedena analýza makrookolí, kde je použita analýza PESTLE a mikrookolí podniku, 

kde je použita Porterova analýza pěti konkurenčních sil, a to vše v rámci externí analýzy. 

Interní analýza, kde je použita finanční analýza s poměrovými ukazateli a polední metodou 

bude SWOT analýza, která bude čerpat z předchozích faktorů. 

 V závěru této práce budou shrnuty výsledky jednotlivých analýz a proveden návrh 

strategie společnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA STRATEGIE PODNIKU 

 V této části diplomové práce jsou přiblíženy základní pojmy strategie, strategického 

řízení a také vize, poslání a cíle podniku. Součástí kapitoly je bližší popis metod, které jsou 

dále využity pro vytvoření návrhu strategie. Mezi vybrané metody patří PESTLE analýza, 

SWOT analýza a finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů. 

2.1 Strategie 

 Pojmem strategie se rozumí dlouhodobý záměr, který vede k určitému stanovenému 

cíli. Úspěch, větší ziskovost, lepší konkurenceschopnost, zaměření se na slabá místa a mnoho 

dalších aspektů, které zaručí správné rozhodnutí a především volbu ideální, nejvýhodnější 

strategie.   

 Slovo strategie má původ již ve starověkém Řecku, kde se ale toto slovo využívalo 

v bojích a válkách, vojenský velitel byl tehdy označován jako stratégos. Aplikace principů 

a postupů používaných v  dobách starověku se dají přenést do podnikové sféry, kde boj 

mezi konkurenty připomíná permanentní válku.
1
 

 Rozdílem mezi dlouhodobým plánem a strategií je zásadní. Dlouhodobý plán 

odpovídá na otázku, kam podnik míří, kdežto strategie odpovídá na otázku, jakým způsobem 

toho podnik dosáhne. 

 Podnikovou strategii lze definovat způsobem tradičním „jako dokument, ve kterém 

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

zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů“ a způsobem moderním „jako připravenost 

podniku na budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh 

jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění 

daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám 

jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí 

podniku.“ jak tvrdí Dedouchová (2001, str. 1) 

 Henry Mintzberg definuje strategii pomocí 5P, a to plan (plán), plot (komplot), pattern 

(model), position (pozice), perspektive (budoucnost). 
2
 

Podle autorů G. Jonsona a K. Scholese je strategie chápána jako: „přirozený výběr 

(neustále se přizpůsobovat se vnějším změnám), plán (uplatňování systematických forem 

                                                 
1
 ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-4008-9. 

2
 GRUBLOVÁ, Eva a kolektiv. Podniková ekonomika.. Ostrava: Repronis, 2001. ISBN 80-861-2275-1. 
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plánování), posloupnost jednotlivých kroků (adaptivní přístup), jako kulturu (zkušenosti 

a předpoklady vedení podniku a celé organizace), politiku (manažeři a jednotlivci vyjednávají 

o svých zájmech a přijímají kompromisy), vizi (vize udává, kam se má podnik dostat).“ 

(Grublová & kolektiv, 2001, stránky 314-315) 

 Pod pojmem strategie podniku si lze představit vzorec, který určuje budoucí cíle 

podniku a způsob jeho dosahování a také konkurenceschopnost podniku. Při sestavování 

strategie je důležité dát do souladu interní prostředí podniku s jeho okolím. Strategie s sebou 

přináší mnoho výhod, a to především zaměření se na nejdůležitější zákazníky, změny ve škále 

produktů, snížení výdajů nebo změny cen výrobků, doplňkové výrobky a služby a mnoho 

dalších. Je taktéž důležitým aspektem pro vytvoření podnikové kultury, která je základem 

pro výhodné a prospěšné uspokojení potřeb zákazníků.
3
 

2.2 Strategické plánování 

  Prioritním úkolem vrcholového vedení je strategické řízení, ke kterému patří 

vypracování strategických plánů a zpracování podnikové strategie. „Strategické plánování 

je založeno na poznání, hodnocení a racionálním uplatňování poznatků o objektivních 

vývojových tendencích v řízení a stává se jedním z nejvýznamnějších aktivit vedoucích 

pracovníků.“ (Fotr, 2012, str. 84)  

 Úspěšné strategické plánování společnosti obsahuje: 

 popis mise, vize a sdílené hodnoty, 

 strategické cíle, 

 analyzování silných a slabých stránek společnosti, 

 soustředění se na rozvojovou oblast,  

 hledání nových příležitostí 

 identifikace a hodnocení alternativní strategie,  

 programy a postupy pro zavedení strategie do provozu, 

 rozdělení zdrojů k rozhodujícím aktivitám, 

 monitorování výkonnosti, 

 podpůrné organizační struktury, řídící a informační systémy, 

 vytvoření takové strategie, aby poskytovala konkurenční výhodu, 

                                                 
3
 KOURDI, Jeremy. Business Strategy. A Guide to Taking Your Business Foward. 2. ed. London: Profile Books    

Ltd. 2009. 256 p. ISBN 978-1-84668-124-0.   
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 odezva na možné změny prostředí.
4
 

 Cílem strategického plánování je vytvořit strategický plán, který je základním 

dokumentem společnosti. 

2.3 Strategické řízení 

 Strategické řízení je zaměřeno na dlouhodobé plánování a udává jasný směr, kterým 

by se měl podnik dát. Je nástrojem pro předávání informací mezi vlastníky podniku, 

managementem a dalšími zaměstnanci v podniku. Důležitou součástí strategického řízení 

jsou nové poznatky, zkušenosti, příležitosti, objevy, které jsou konkurenční výhodou 

společnosti. 

„Strategickým řízením rozumíme proces tvorby a implementace rozvojových záměrů, 

které mají zásadní význam pro rozvoj podniku.“ (Souček, 2003, str. 25) 

Strategické řízení představuje soulad mezi dlouhodobým směrováním podniku, 

dlouhodobými cíli, zdroji, které má podnik k dispozici, a to vše v prostředí, kde se společnost 

nachází.
5
  

„Vynalézavost, kreativita, nikoliv pasivní se přizpůsobování vnějšímu okolí, ale aktivní 

reakce zdůrazňující tvůrčí podnikatelskou kuráž jsou charakteristickými rysy pro strategické 

řízení. Tyto rysy výrazně zvyšují úlohu lidského činitele, neboť se zvyšují nejen intelektuální 

nároky, ale i míra nejistoty rozhodování.“ (Sedláčková & Buchta, 2006, str. 4) 

 Dle historického vývoje strategického řízení se rozlišují čtyři etapy:  

1. „50. až 60. létech se využívala metoda dlouhodobého plánování. Toto období bylo 

charakteristické dostatkem zdrojů a stabilitou vnějších podmínek. Efektivita fungování 

podniku se odvíjela od využívání vnitřních zdrojů. 

2. Konec 60. let a začátek 70. let. Etapa strategického plánování. Období 

je charakteristické rychle se měnícími vnějšími podmínkami. Podnik se projevuje jako 

otevřený systém, který je závislý na svém okolí. Strategické plánování podrobně 

zkoumá vnější i vnitřní podmínky, vymezuje strategické cíle a formuluje strategii 

podniku jako způsob dosažení stanovených cílů. 

                                                 
4
 CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka. Strategické řízení: proč je želva rychlejší než zajíc. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2012, 119 s. ISBN 978-80-244-2963-2. 

5
 KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Ekonomie pro strategické řízení: teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, 

184 s. ISBN 80-717-9885-1. 
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3. Druhá polovina 70. let je považována jako široce založený systém strategického řízení. 

Strategické řízení doplnilo strategické plánování o implementaci, hodnocení 

a kontrolu strategie. Jde o souvislý proces se zpětnou vazbou. 

4. Začátek 90. let vzniká strategické řízení, které je založené na změně. Vzniká v důsledku 

složitého a rychle se měnícího prostředí. Podniky musí přežít v tvrdé konkurenci a být 

připraveny na neustálé změny, které musí rychle realizovat. (Grublová, 2001, stránky 

316-317) 

 Top management, popřípadě i vlastníci společnosti, uskutečňuje strategické řízení, 

jehož úkolem je udržování souladu dlouhodobých cílů podniku, disponibilních zdrojů 

s posláním společnosti v prostředí, ve kterém se nachází. V taktickém a operativním řízení 

jsou zahrnuty základní manažerské činnosti, které jsou uvedeny na následujícím obrázku 

s příslušnými úrovněmi řízení. 

Obr. 2.1: Struktura základních manažerských funkcí na jednotlivých úrovních řízení 

 

Zdroj: (Hanzelková & Keřkovský, 2013) 

2.3.1 Proces strategického řízení 

 Dosažení podnikových cílů pomůže sladění a kombinace jednotlivých aspektů, 

jako jsou například lidé ve společnosti, technologie a procesy. Součástí procesu strategického 

řízení je 5 fází: 

1. fáze – vedení společnosti hodnotí stav, ve kterém se nachází a určuje cíle, kterých 

chce dosáhnout a proč existuje, 

2. fáze – součástí druhé fáze je analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti,  

3. fáze – zahrnuje stanovení strategie a tedy i konkurenční výhody, která je důležitá 

pro úspěch společnosti na trhu, 
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4. fáze – sloučení strategie s organizační strukturou, s jednotlivými procesy a systému 

ve společnosti, 

5. fáze – je fází poslední, která posuzuje a hodnotí danou strategii.
6
 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny jednotlivé logicky navazující činnosti, 

které jsou uskutečňovány ve strategickém řízení. 

Obr. 2.2: Proces strategického řízení jako nepřetržitý proces 

 

Zdroj: (Keřkovský & Vykypěl, 2006, str. 7) 

 Mezi výhody strategického řízení patří například: 

 zvýšení ziskovosti společnosti, 

 kontrola společnosti nad svou budoucností, 

                                                 
6
 MALLYA, Thaddeus. Základ strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 252 s. ISBN 

978-80-247-1911-5. 
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 formulace optimální strategie použitím systematických, logických a racionálních 

přístupů, 

 zvýšení prodejnosti výrobků a lepší dlouhodobá finanční výkonnost, 

 identifikace, priority a využívání příležitostí k dosažení cílů, 

 zlepšení koordinace a kontroly jednotlivých orgánů ve společnosti, 

 klesá odpor zaměstnanců vůči změnám ve firmě.
7
 

2.4 Strategické myšlení 

 Strategické myšlení je specifická aktivita managementu s cílem nalézt nové strategie, 

které mohou změnit pravidla soutěžení v tržním prostředí a mění tak budoucnost společnosti. 

Musí být koncepční, systémově orientované s návazností minulosti s budoucností a stanovení 

časového období.
8
 

 „Strategické myšlení se musí odrazit v přístupu k řešení strategických úkolů 

i ve výběru metod jejich řešení při formulaci a implementaci.“ (Souček, 2003, str. 33) 

 Přínosy strategického myšlení: 

 vyšší efektivnost a produktivita, 

 rychlejší dosažení zisků a jistější návratnost vložených prostředků, 

 menší nutnost krizového řízení,  

 kvalita týmové práce a zlepšení týmové atmosféry, 

 lepší zpětná vazba.
9
 

2.4.2 Principy strategického myšlení 

 Principy strategického myšlení vycházejí ze specifik strategického řízení a jejich 

pochopení je zásadní pro vytvoření kvalitně zpracované strategie. Tyto následující principy 

jsou podstatou pro tvorbu všech strategií: 

  

                                                 
7
  MALLYA, Thaddeus. Základ strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 252 s. ISBN   

978-80-247-1911-5. 

8
 GOLDMAN, Ellen F. Strategické myšlení. Ekonom [online]. 2007 [cit.2013-11-28]. ISSN 1210-0714. 

Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-22109640-strategicke-mysleni 

9
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, 362 s. 

ISBN 978-80-247-4670-8. 
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Princip variantnosti 

Strategii mohou ovlivnit určité očekávané i neočekávané, ale zásadní změny, 

proto musí být zpracována v několika variantách. Jednotlivá zpracování reagují na určité 

situace, které mohou nastat, a management podniku tak není překvapen z nenadálé situace. 

Princip permanentnosti 

Představuje soustavnou práci manažera, který sleduje vývoj všech faktorů 

ovlivňujících strategii. Porovnává se především skutečný stav s plány a cíli, které jsou 

stanoveny. 

Princip celosvětového systémového přístupu 

Kvalitní strategie zahrnuje znalosti z politické, ekonomické, ekologické, 

vědeckotechnické a sociální oblasti.  

Princip tvůrčího přístupu 

Tvůrčí přístup je důležitou součástí strategie a dobrou konkurenční výhodou každého 

podniku. Neustálý rozvoj podniku, výzkum a vývoj nového výrobku, nových technologií, 

dalších výhod, které vedou k uspokojení potřeb stálých i potencionálních zákazníků. 

Princip interdisciplinarity 

Dle slovníku cizích slov je interdisciplinarita metoda propojení a aktivní spolupráce 

mezi různými vědami za účelem dosažení integrovaného a synergického výsledku v teoretické 

i odborné činnosti.
10

 

Princip vědomí práce s rizikem 

Každé strategické rozhodnutí s sebou nese určité riziko a žádné nezaručí stoprocentní 

úspěch. Proto jsou vypracovány různé varianty, které toto riziko snižují. 

Princip koncentrace zdrojů 

Úspěchem je koncentrace zdrojů na malé množství cílů, opakem je rozptýlení zdrojů, 

které zaručuje neúspěch. Zdroje jsou především finanční, hmotné, ale i lidské, například 

tvůrčí dovednosti. 

  

                                                 
10

 SLOVNÍK CIZÍCH SLOV. Interdisciplinarita. [online]. SLOVNÍK CIZÍCH SLOV ABZ. [28. 11. 2013]. 

Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ 
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Princip vědomí práce s časem 

Tento princip zahrnuje zkrácení doby výzkumu, vývoje, výstavby, výroby i oběhu 

a je tedy součástí strategie úspěšného podniku. Důležité je správné načasované využívání 

prostředků podniku.
11

 

2.5 Vize, poslání a cíle podniku 

 Sestavením vize a poslání a stanovením cílů podniku začíná proces tvorby strategie. 

Vize a poslání jsou důležité dokumenty, které naznačují chování podniku v blízké i daleké 

budoucnosti.
12

 

2.5.1 Vize podniku 

 Důležitým prvkem při zakládání podniku je sestavení vize, která vyjadřuje to, 

čím by podnik mě být v budoucnosti a jakým směrem se vydá. Slouží především všem 

zaměstnancům a investorům. 

„Jasná a smysluplná vize budoucnosti, o kterou podnik usiluje, pomáhá lidi angažovat 

a uvolnit jejich energii.“ (Kourdi, 2009, str. 125) 

Základní cíle vize: 

 každá vize by měla vyjasnit obecný směr, 

 motivovat lidi k vykročení správným směrem, 

 vize vede zaměstnance ke společnému cíli a je zapotřebí rychle a účinně 

koordinovat jejich úsilí.
13

 

Vize je zaměřena na určité obecné hodnoty a součástí každé účinné vize 

jsou následující znaky: 

 obraznost – popisuje, jak se organizace chce a bude chovat,  

 adresnost – všechny skupiny, které jsou jakkoliv zainteresovány do činnosti 

podniku, musí oslovovat, 

 uskutečnitelnost – podnik si musí stanovit takové cíle, které jsou pro ni náročné, 

ale zároveň dosažitelné, 

                                                 
11

 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4. 

12
 ŠMÍDA, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 293 s. ISBN 978-80-

247-1679-4. 

13
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, 362 s. 

ISBN 978-80-247-4670-8. 
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 jednoznačnost – obsahem vize nesmí být rozpory a nejasnosti, 

 flexibilita – vize musí být na jednu stranu dostatečně konkrétní, aby se vědělo, 

jak přispívat k jejímu plnění a na stranu druhou obecná, aby umožnila přizpůsobit 

se změnám a kreativním nápadům, 

 srozumitelnost – vize musí být sepsána tak, aby každý ze zaměstnanců byl 

schopen vysvětlit její podstatu.
14

 

2.5.2 Poslání podniku 

 Poslání neboli mise odpovídá na otázku, o co podnik usiluje. Podle autorky knihy 

Základy podnikání: „mise vyjadřuje přání firmy, jak by měla být firma chápána veřejností, 

a proto můžeme říci, že dobře formulovaná mise zdůvodňuje především oprávněnost existence 

firmy a prezentuje aktivity provozované firmou.“ (Srpová, 2010, str. 130) 

 Následující charakterizují každé poslání: 

 definuje současný stav podniku, 

 soustředí se na hlavní aktivity podniku, 

 obsahuje přednosti podniku,  

 obsahuje plány dosahující strategických výhod, 

 vyplývá z hodnot, etiky a kultury podniku.
15

 

Poslání také zahrnuje respektování historie podniku, kompetence, hodnoty 

a pravděpodobné vlivy okolí. 

Každé poslání odpovídá na tyto zásadní otázky: 

 Kdo jsou naši zákazníci? 

 Jaký je hlavní produkt podniku? 

 V jakém prostředí chce podnik konkurovat? 

 Máme nejnovější technologii? 

 Zda je podnik finančně stabilní a bonitní? 

 Jaké jsou základní hodnoty a priority podniku? 

 Jaké jsou konkurenční výhody podniku? 

 V jakých odvětvích se podnik angažuje? 

 Zda jsou zaměstnanci podniku cennými aktivy?
16

 

                                                 
14

 ŠMÍDA, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 293 s. ISBN 978-80-

247-1679-4. 

15
 MALLYA, Thaddeus. Základ strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 252 s. ISBN 

978-80-247-1911-5. 
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2.5.3 Cíle podniku 

 Cíle podniku charakterizují budoucnost, které chce podnik dosáhnout. Tyto cíle 

jsou základem pro formulaci strategie a zároveň dávají smysl misi neboli poslání podniku. 

Společnosti se mohou lišit ve stanovování svých cílů, které se určují pro oblast finanční, 

výrobkovou, lidských zdrojů, technologickou a mnoho dalších. 

 Strategické cíle podniku musí být stanoveny v měřitelných ukazatelích, 

které vypovídají o stupni dosažení cíle. Cíle musí být: 

  S specific – specifické, 

  M measurable – měřitelné, 

  A achievable – dosažitelné, 

R result oriented – orientované na výsledek, 

T time framed – časově vymezené, 

E ethical – etické, 

R resourced – zaměřené na zdroje.
17

 

 „Strategické cíle mohou vyplynout přímo z formulace poslání, nebo mohou být 

považovány za pomocný nástroj zvolený pro naplnění základního poslání firmy.“ 

(Jakubíková, 2008, str. 25) 

2.6 Strategická analýza  

 Slovo analýza je charakterizováno jako rozbor celku na jednotlivé části. Do strategické 

analýzy je zahrnuta analýza makrookolí, mikrookolí a interní analýza společnosti (Obr. 2.3). 

Pro získání konkurenční výhody společnosti je zásadní objevení spojitosti mezi firmou a jejím 

okolím. Důležitou úlohou při sestavování strategie připravit společnost na okolnosti, 

které mohou nastat. 

 „Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků strategické analýzy. 

Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky využívané i pro identifikaci vztahů 

mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty, 

a zdrojovým potenciálem podniku. Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat 

                                                                                                                                                         
16

 MALLYA, Thaddeus. Základ strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 252 s. ISBN 

978-80-247-1911-5. 

17
 FOTR, Jiří a kolektiv. Tvorba strategie a strategické plánování. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 381 s. ISBN 978-

80-247-3985-4. 
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a ohodnotit všechny faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu 

cílů a strategie podniku. Zkvalitnění procesu tvorby strategie předpokládá včas identifikovat 

pozitivní i negativní důsledky dosavadního vývoje, na pozitivní navázat a negativní 

eliminovat, a především vnímat a využívat nové příležitosti k tvorbě vyšší hodnoty.“ 

(Sedláčková & Buchta, 2006, stránky 8-9) 

 Pečlivě zpracovaná strategická analýza je nezbytnou podmínkou pro kvalitu 

strategického procesu. 

Obr. 2.3: Strategická analýza 

 

Zdroj: (Zamazalová, 2010, str. 16) 

2.6.1 Externí analýza 

 Externí analýza, které se také říká analýza okolí společnosti, se věnuje vnějšímu 

prostředí, které společnost nemůže ovlivnit, ale tyto vlivy působí na podnik. 

 „Při analýze okolí stratégové monitorují okolí firmy tak, aby mohli určit, jaké jsou 

příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit budoucí vývoj organizace. Na začátku analýzy 

je nezbytné určit, jestli se významně nezměnily předpoklady, za nichž byla vytyčena stávající 

strategie a jestli stav firemního okolí umožňuje pokračovat v současné strategii tak, 

aby podnik dosáhl požadovaných výsledků.“ (Mallya, 2007, str. 40) 

Externí analýza se zpravidla dělí na dvě části. První částí je makrookolí, 

které je společné všem odvětvím a společně vytváří prostředí pro všechna mikrookolí. Druhou 

částí je makrookolí, které je označováno jako to prostředí, kde podnik působí, 

je představováno odvětvím.
18

 

Pro úspěšnou společnost je důležité, aby poznala své okolí, ve kterém podniká. Soulad 

s potřebami a požadavky společnosti s okolím vede k úspěšnému rozvoji 

a konkurenceschopnosti podniku. 

                                                 
18

 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4.  
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2.6.1.1 Makrookolí podniku 

 Prostředí, ve kterém se společnost nachází, působí určité nepřímé vlivy vnějšího okolí. 

Mezi vlivy patří například technologie, trh práce, sociální a kulturní vlivy, ekologie, vláda, 

demografický vývoj.  

 Rozborem klíčových trendů a vlivů, které vzájemně souvisí a působí 

tím na společnost, se zabývá PESTLE analýza, která je uváděna jako STEP, PEST 

nebo SLEPTE). Tato analýza se využívá také pro odhad vývoje a stanovení určitých 

budoucích scénářů.  

 Název této analýzy je složen z počátečních písmen jednotlivých šesti působících 

faktorů v anglickém jazyce. 

P (Political) – politické faktory, 

E (Economic) – ekonomické faktory,  

S (Social) – sociálně-kulturní faktory, 

T (Technical) – technologické faktory, 

L (Legislative) – právní faktory, 

E (Ecological) – ekologické faktory. 

Obr. 2.4: PESTLE analýza 

 

Zdroj: (Dědina & Odcházel, 2007) 
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Politické faktory 

 Důležitou součástí analýzy jsou politické faktory, které mohou výrazně ovlivnit 

rozhodování společnosti. Významnou roli zde hraje stabilita vlády a ekonomická politika 

vlády. Politické faktory jsou důležité především z hlediska obchodování se zahraničními 

subjekty, popřípadě rozhodnutí zahraničních investorů, zda investovat v této zemi, 

nebo v zemi stabilnější. Společnost také sleduje, jaké jsou výdaje státu nebo zda bude vládní 

politika ovlivňovat zákony, či zvyšovat daně v určitém oboru. 

Ekonomické faktory 

 Společnost je ovlivňována při svém rozhodování vývojem makroekonomických 

trendů. „Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, 

že přímo vyvolává rozsah příležitostí, ale současně i hrozeb, před které jsou podniky 

postaveny.“ (Mallya, 2007, str. 44) 

 Do analýzy je nutné zahrnout, jak vysoké je daňové zatížení, jaké jsou překážky 

při vývozu a dovozu, jak vysoká je inflace nebo úroková míra. Dostupnost úvěrů a úspor 

a jak silná je pozice centrální banky státu. 

 Tyto faktory jsou z časového pohledu velmi proměnlivé, proto je nutné neustále 

sledovat jejich vývoj ve fázích ekonomického cyklu. 

Sociálně kulturní faktory 

 Tyto faktory mohou významně ovlivňovat poptávku po výrobcích a službách, 

ale také i nabídku, například ochota pracovat. Mezi trendy patří dostatek pracovních sil, stav 

vzdělání, životní styl, životní hodnoty, kolik volného času lidé mají, příjmy obyvatelstva, 

životní náklady a mnoho dalších. 
19

 

Technologické faktory 

 Důležitou součástí jsou také technologické faktory, jejichž rozvoj a nové technologie 

mohou zajistit společnosti konkurenční výhody, a tím pak mohou reagovat pružně na změny 

v okolí společnosti.  

                                                 
19

 MALLYA, Thaddeus. Základ strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 252 s. ISBN 

978-80-247-1911-5. 



20 

 

Pro společnost jsou nové vědecké poznatky, nové výrobkové a technologické inovace 

nejen příležitostí, ale i hrozbou. Nové produkty zkracují životnost a snižuje možnost dalšího 

uplatňování produktů původních.
20

 

Právní faktory 

 Rozhodování o budoucnosti podniku ovlivňuje řada právních norem, zákonů 

a vyhlášek. Mezi legislativní oblasti se řadí například daňové zákony, občanský zákoník, 

regulace importu a exportu, státní regulace hospodářství, ochrana osobního vlastnictví atd. 

 „Právo a jeho instituty vytváří rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti. 

Prostřednictvím zákonů a vyhlášek stát definuje možnosti a bariéry podnikání. Právní úpravy 

však nemohou být nikdy vyčerpávající, a tak jejich dokonalost musí být překonávána 

uplatňování etických kritérií.“ (Lednický, 2006, str. 58) 

Ekologické faktory 

 Ekologická oblast je důležitou součástí a poslední dobou je jí přikládán stále větší 

význam. Na jedné straně klade ekologie různé překážky podnikání v podobě např. zpracování 

odpadů, recyklace, ochrana životního prostředí a na straně druhé poskytuje šanci k rozvoji 

podnikání např. využití nových zdrojů surovin, obnovitelných zdrojů aj. 

2.6.1.2 Mikrookolí podniku 

 Nedílnou součástí analýzy mikrookolí podniku je analýza konkurenční síly v odvětví, 

ve kterém společnost působí. Výrazně k této problematice přispěl harvardský profesor 

Michael Porter, který vypracoval rámec pro určení konkurenční strategie, který zahrnuje 

analýzu prostředí. Cílem Porterova modelu je srozumitelně pochopit síly, které v tomto 

prostředí působí a identifikace sil, které mají v budoucnu význam pro společnost a které 

by mohly být ovlivněny strategickými rozhodnutími.
21

 

 Pokud je konkurenční síla v odvětví malá, mají společnosti možnost zvýšit cenu svých 

výrobku nebo služeb, a tím zvýšit i zisky, ale pokud konkurenční síla velká, vzniká cenová 

konkurence. 

 Tento model lze využít především k analýze strategie společnosti, také při návrhu 

a vyhodnocení navržené strategie. 
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 LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006, 153 s. ISBN 80-732-9131-2. 
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 „Porter identifikoval hlavní síly v odvětví, které určují chování konkurentů: 

 konkurenční síla vyplývající z rivality konkurentů v odvětví, 

 konkurenční síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů v odvětví, 

 konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků v organizaci 

v jiných odvětvích, 

 konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů klíčových 

vstupů, 

 konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice odběratelů.“ 

(Cimbalníková, 2012, str. 41) 

Obr. 2.5: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: (Nývltová & Marinič, 2010, str. 194) 

2.6.2 Interní analýza 

 Hlavním cílem interní analýzy je zhodnotit objektivně postavení společnosti a určení 

předností, ve kterých se společnost vyznačuje. 

Interní analýza je zaměřena na identifikaci vnitřního prostředí společnosti, které 

je důležité pro formulaci strategie. Vychází z interních údajů, které jsou dostupné z účetnictví, 

vnitropodnikové evidence. Tato analýza se zabývá srovnávání skutečností s minulým 

obdobím, s konkurenčními podniky a se standardními výsledky v odvětví. 

 Každá společnost má silné i slabé stránky. Velký podnik může být finančně stabilnější, 

méně pružný ke změnám, u menších společností je to naopak. 
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2.6.2.1 Finanční analýza 

 Finanční analýza je nástrojem používaným pro komplexní zhodnocení finanční situace 

společnosti. Slouží jako prostředek pro zjištění ziskovosti, zda má společnost vhodnou 

strukturu kapitálu, zda efektivně využívá aktiva společnosti a mnoho dalších skutečností. 

 „Průběžná znalost finanční situace firmy umožňuje manažerům správně se rozhodovat 

při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci 

volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku 

apod.“ (Knápková & kolektiv, 2013, str. 17) 

 „Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsažena 

především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“   (Růčková, 2011, 

str. 9) 

 Jako součást finančního řízení je finanční analýza prostředkem pro zpětnou informaci 

o úspěšnosti podniku, jaké předpoklady jsou splněny a naopak jaké se splnit nepodařilo. 

Výsledky analýzy slouží nejen pro společnost a jeho vlastníky, ale také pro osoby, 

které nejsou součástí společnosti, ale jsou spjaty například finančně. Finanční analýza 

je také chápána jako zdroj informací pro manažery, investory, obchodní partnery, 

zaměstnance, auditory, státní instituce, burzovní makléře a také konkurenty, a to především 

pro rozhodování a posuzování.
22

 

 Fáze finanční analýzy: 

1. diagnóza základních charakteristik finanční situace, 

2. rozbor příčin zjištěného stavu, 

3. identifikace hlavních faktorů a návrhy opatření.
23

 

 Pro zpracování finanční analýzy je důležité použít data z účetních výkazů. Jedním 

z výkazů je rozvaha, která dává přehled o majetkové a finanční struktuře společnosti 

a sestavuje se k určitému datu. Rozvaha poskytuje informace ze tří základních oblastí. 

 „První oblastí je majetková situace podniku, v rámci níž zjišťujeme, v jakých 

konkrétních druzích je majetek vázán a jak je oceněn, nakolik je opotřeben, jak rychle 

se obrací, optimálnost složení majetku atd. Druhou oblastí jsou zdroje financování, 
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z nichž byl majetek pořízen, přičemž se primárně zajímáme o výši vlastních a cizích zdrojů 

financování a jejich strukturu. Poslední (i když ne do významu) jsou informace o finanční 

situaci podniku, kde figurují informace, jakého zisku podnik dosáhl, jak jej rozdělil, 

či zprostředkovaná informace, zda je podnik schopen dostát svým závazkům.“ (Růčková, 

2011, str. 22) 

Dalším výkazem je výkaz zisků a ztráty, kde jsou zachyceny informace 

o hospodaření společnosti za účetní období, tedy rozdíl mezi výnosy a náklady společnosti. 

Tento výkaz se sestavuje jednou za rok, popřípadě i častěji. 

„V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, 

jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňují nebo spíš ovlivňovaly výsledek 

hospodaření. Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno nalézt několik stupňů výsledku 

hospodaření. Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy 

do jeho struktury vstupují.“ (Růčková, 2011, str. 32) 

Náklady a výnosy ve výkazu zisku a ztráty se zjišťují ve třech oblastech, a to provozní, 

finanční a mimořádné. Výsledek hospodaření se zjišťuje odděleně za jednotlivé oblasti. 

Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji je zachycen v cash flow, kde se sleduje tok 

peněžních prostředků.  

„Význam pojmu cash flow ve srovnání se ziskem vyplývá z toho, že vyjadřuje reálnou 

a nezkreslenou skutečnost. Cash flow představuje z dynamického hlediska příliv a odliv peněz 

podniku v rámci určitého období, ze statického (k určitému okamžiku) představuje výsledek 

přílivu a odlivu peněz, který se jeví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji podniku za určité 

období.“ (Dluhošová & kolektiv, 2010, stránky 59-60) 

Obr. 2.6: Poměrové ukazatele 

 

Zdroj: (Růčková, 2011, str. 47) 

Poměrové ukazatele patří mezi nejčastější způsob rozboru, který vychází 

ze základních účetních výkazů. Výpočet poměrového ukazatele probíhá pomocí poměru jedné 
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nebo více položek z účetních výkazů k jiné položce nebo souboru položek. Členění 

poměrových ukazatelů naznačuje schéma (Obr. 2.6).
24

 

Ukazatele likvidity 

 Ukazatelé likvidity popisují schopnost podniku hradit své závazky. Zajištění likvidity 

je důležitým úkolem managementu společnosti, v opačném případě ohrožuje podnik 

nedostatek finančních prostředků. 

 Prvním ukazatelem je běžná (celková) likvidita, která hodnotí oběžná aktiva 

jako objem peněžních prostředků s krátkodobými závazky. Optimální výše celkové likvidity 

se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5. Tato hodnota závisí na oboru a odvětví, 

v němž společnost podniká. Problémem tohoto ukazatele je především obtížné zpeněžení 

některých položek z oběžných aktiv. 

                             
             

                  
   (2.1) 

 Likviditou druhého stupně je pohotová likvidita, která zahrnuje hotovost v pokladně, 

na běžných účtech, krátkodobé cenné papíry, pohledávky. Pohotová likvidita je očištěna 

o zásoby. Tento ukazatel označuje, do jaké míry může společnost splácet své krátkodobé 

závazky aniž bude prodávat zásoby. Rozmezí pro optimální výsledek je od 1,0 do 1,5. 

                     
                    

                  
    (2.2) 

 Posledním ukazatelem likvidity je okamžitá likvidita, do níž se zahrnují pouze peníze 

v hotovosti, peníze na bankovních účtech a platební šeky. Rozmezí pro tohoto ukazatele 

je 0,2 až 0,5. Hodnoty přesahující tyto hranice prozrazuje neefektivní využívání peněžních 

prostředků. 

                     
                            

                  
   (2.3) 

Ukazatele rentability 

 „Základním kritériem hodnocení rentability (výnosnosti, míry zisku) je rentabilita 

vloženého kapitálu. Rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku 

a vloženého kapitálu.“ (Dluhošová & kolektiv, 2010, str. 80) 
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 Rentabilita představuje schopnost, jak podnik dosahuje zisku při používání 

investovaného kapitálu, a tím vytváří nové zdroje. Pro výpočty ukazatelů rentability 

se používají čistý zisk (EAT), zisk před zdaněním (EBT) a zisk před úhradou úroků a daní 

(EBIT). 

 Prvním ukazatelem je rentabilita aktiv, která poměřuje zisk před zdaněním 

a odečtením úroků s aktivy, které jsou investovány do společnosti, bez ohledu na to, zda byl 

financován z vlastního nebo cizího kapitálu.
25

 

     
    

      
         (2.4) 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů hodnotí dlouhodobé investování společnosti určením 

výnosnosti vlastního kapitálu s dlouhodobými dluhy.  

      
    

                                
     (2.5) 

 Významným ukazatelem rentability je rentabilita vlastního kapitálu, která hodnotí 

poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. Tento ukazatel je jednou z nejdůležitějších informací 

pro akcionáře a udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu, která je investována 

do společnosti. Rentabilita vlastního kapitálu jako syntetický ukazatel lze rozložit na dílčí 

ukazatele pomocí Du Pontovy analýzy, který je také znám jako pyramidální rozklad. 

     
   

               
        (2.6) 

 Posledním poměrovým ukazatelem, který patří mezi ukazatele rentability je rentabilita 

tržeb. Tento ukazatel slouží pro srovnání v odvětví a v čase. Pokud je jeho úroveň nízká značí 

to špatné řízení společnosti a naopak vyšší hodnoty rentability tržeb označují společnost 

na vysoké úrovni. 

     
          

     
        (2.7) 

Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé aktivity informují společnost, jak podnik využívá jednotlivé majetkové 

části, jakými kapacitami disponuje a naopak jaké nejsou dostatečně využívány. Příliš vysoká 

rychlost obratu znamená, že společnost nemá dostatek produktivních aktiv a v budoucnu 
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nebude mít šanci realizovat růstové příležitosti. Ukazatelé aktivity mají také zásadní vliv 

na ukazatele rentability, a to především rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu. 

Pracuje se s dvěma typy ukazatelů vyjádřenými dobou obratu a počtem obrátek.
26

 

 Prvním ukazatelem je obrátka celkových aktiv, která vyjadřuje, kolikrát se celková 

aktiva obrátí za rok. Pro objektivní srovnání je vhodné odvětvové srovnání. Minimální 

hodnota obrátky by měla být rovna jedné. 

                          
     

              
     (2.8) 

 Další ukazatel měří, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv k celkovým tržbám 

společnosti. Čím kratší je tato doba, tím je to lepší pro podnik.  

                   
                  

     
     (2.9) 

 Pomocí ukazatele doby obratu zásob se zjišťuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby 

vázány ve společnosti do doby, než jsou spotřebovány. „Obecně platí, že pokud se obratovost 

zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, resp. zrychluje, pak je situace podniku dobrá. 

Avšak musí existovat určitý vztah mezi optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob, 

aby zásoby zajišťovaly plynulou výrobu a podnik byl schopen reagovat na poptávku.“ 

(Kislingerová, 2010, str. 109) 

                   
          

     
      (2.10) 

 Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá, za jakou dobu jsou průměrně placeny 

faktury. Nesprávná strategie řízení pohledávek znamená, že ukazatel doby obratu pohledávek 

trvale překračuje doby splatnosti.  

                        
              

     
    (2.11) 

 Posledním ukazatelem je doba obratu závazků, který posuzuje, jak dlouho průměrně 

trvá zaplacení faktury. Pro společnost je výhodnější, pokud je doba obratu pohledávek kratší 

než doba obratu závazků. To znamená, že společnost může disponovat s úvěrem 

od dodavatelů delší dobu, než je úvěr poskytnutý odběratelům. Naopak, pokud je doba obratu 

pohledávek delší než doba obratu závazků, musí společnost získat další finanční zdroje 
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na financování výrobního cyklu a na uhrazení obchodních úvěrů vůči dodavatelům. 

Následkem je nižší ziskovost podniku.
27

 

                     
           

     
     (2.12) 

Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

 Rozvaha je rozdělena na dlouhodobá a oběžná aktiva, která jsou kryta konkrétními 

zdroji financování, které mohou být vlastní nebo cizí. Rozhodující pro společnost je rozložení 

vlastních a cizích zdrojů, což určuje finanční stabilitu a přiměřenost zadlužení společnosti.
28

 

 Prvním ukazatelem je podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech. Je to důležitý 

ukazatel, který vyjadřuje schopnost podniku krýt svůj majetek vlastními zdroji. Pokud je tento 

ukazatel zvyšován jedná se o upevňování finanční stability, naopak neúměrně vysoký 

ukazatel může vést k nižší výnosnosti prostředků, které jsou vloženy do podnikání.
29

 

                                      
               

             
   (2.13) 

 Stupeň krytí stálých aktiv je dalším ukazatelem, který poměřuje dlouhodobý kapitál 

s dlouhodobými aktivy. Finanční stabilita společnosti je lepší, čím vyšší je tento ukazatel. 

Doporučená hodnota stupně krytí je minimálně 100 %. 

                            
                  

            
    (2.14) 

 Důležitým ukazatelem finanční stability je majetkový koeficient, který je znám také 

pod názvem finanční páka. Pokud je majetek financován především z vlastních zdrojů, 

je společnost příliš zatěžována. Naopak zadluženost se může podílet na celkové rentabilitě 

a přispět k tržní hodnotě společnosti. 

                      
              

               
     (2.15) 
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 Podíl celkových dluhů k celkovým aktivům ukazuje celkovou zadluženost společnosti. 

Riziko věřitelů roste, pokud roste celková zadluženost. Tento ukazatel má také zásadní vliv 

na výnosnost podniku. 

 „Zadluženost sama o sobě není negativní charakteristikou podniku, neboť není 

nezbytné, aby podnik využíval k financování své činnosti pouze vlastní kapitál.“ (Dluhošová 

& kolektiv, 2010, str. 78) 

                               
            

              
    (2.16) 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu udává kolik korun cizího kapitálu je vázáno 

na jedné koruně kapitálu vlastního. Zadluženost vlastního kapitálu závisí na tom, v jaké fázi 

vývoje podniku se v hodnotící chvíli nachází. Optimální výše stabilních firem je v rozmezí 

od 80 % do 120 %. 

                                          
            

               
  (2.17) 

 Dalším ukazatelem je úrokové krytí vyjadřující kolikrát převyšuje zisk celkovou 

hodnotu nákladových úroků za určité časové období. Pro potřeby tohoto ukazatele se používá 

zisk před odečtením úroků a před zdaněním. Čím vyšší je hodnota úrokového krytí, 

tím je lepší finanční situace společnosti. 

               
    

     
       (2.18) 

 Úrokové zatížení je převrácenou hodnotou úrokového krytí. Tento ukazatel udává, 

jakou část ze zisku si odebírají úroky. Ukazatel úrokového zatížení závisí na rentabilitě 

a na podílu zdrojů financování.  

                  
     

    
       (2.19) 

 Mezi další ukazatele finanční stability a zadluženosti patří úvěrová zadluženost a doba 

návratnosti úvěru. Tyto ukazatelé jsou zásadní v době, kdy se společnost rozhoduje o cizích 

zdrojích financování. Doba návratnosti úvěru vyjadřuje počet let, které jsou nutné ke splacení 

úvěru. 

                     
     

               
     (2.20) 

                        
     

           
     (2.21) 
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2.6.3 SWOT analýza 

 SWOT analýza slouží ke stanovení podnikové strategické situace vzhledem k vnitřním 

a vnějším faktorům společnosti. Dle názvu se tato analýza skládá: 

S (Strenghts) – silné stránky, 

W (Weaknesses) – slabé stránky, 

O (Oportunities) – příležitosti, 

T (Threaths) – hrozby. 

Obr. 2.7: SWOT analýza 

 

Zdroj: (Jakubíková, 2008, str. 103) 

 Vnitřní situaci firmy ovlivňují silné a slabé stránky, vnější prostředí naopak ovlivňují 

příležitosti společnosti a možné hrozby. Proces tvorby SWOT analýzy spočívá ve stanovení 

silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení do čtyř kvadrantů (viz. Obr. 2.7). 

Jedním z hlavních zásad společnosti by mělo být potlačit slabé stránky a podporovat 

silné stránky, využít příležitosti a předvídat možné hrozby.
30

 

Pokud má SWOT analýza plnit určitou roli v procesu tvorby strategie, musí směřovat 

k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci vývojových trendů faktorů uvnitř 

podniku a vnějšího okolí podniku a jejich vzájemné souvislosti. Při realizaci SWOT analýzy 

jsou důležité tyto kroky: 

1. Závěry provedených analýz budou sloužit pro identifikaci a předpověď hlavních 

změn v okolí. Důležité je věnovat pozornost hybným silám a klíčovým faktorům 

úspěchu. Tento přehled by měl obsahovat maximálně 8 bodů. 
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2. Identifikace silných a slabých stránek podniku včetně specifických předností 

na základě využití závěrů analýz. Tak zpracované charakteristiky by neměly 

přesáhnout 8 bodů. 

3. Posouzení jednotlivých silných a slabých stránek a hlavních změn v okolí podniku. 

Pro znázornění se využívá diagram SWOT analýzy.
31

 

 „Pro určení nejdůležitějších faktorů definujeme důležitost a pravděpodobnost výskytu. 

Toto lze dosáhnout použitím vah, které odrážejí pravděpodobnost výskytu daného faktoru, 

resp. jeho důležitost. Rozsah hodnotící stupnice lze zvolit od 1 do 10, příp. od 1 do 5. Součet 

odhadovaných hodnot přidělených jednotlivým faktorům dává celkový odhad důležitosti.“ 

(Kozel, 2006, str. 40) 

Tab. 2.1: Hodnocení výkonnosti a závažnosti 

Hodnocené faktory 

Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká 

 
        

 
        

 
        

Zdroj: (Horáková, 2001) 

 Po provedení ohodnocení v tabulce Hodnocení výkonnosti a závažnosti lze dále 

sestavit přehledné grafické zobrazení faktorů pomocí následujících matic. K zobrazení silných 

a slabých stránek se používá matice závažnost/výkonnost (viz. Obr. 2.8). 

Obr. 2.8: Matice závažnost/výkonnost 
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Zdroj: (Horáková, 2001) 
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Obr. 2.9: Matice příležitostí 
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Zdroj: (Horáková, 2001) 

Po zhodnocení okolních vlivů prostředí se využívá matice příležitostí (viz Obr. 2.8) 

a matice ohrožení (viz. Obr. 2.10), kde se faktory přiřazují do jednotlivých kvadrantů 

na základě pravděpodobnosti výskytu a intenzity působení.
32

 

Obr. 2.10: Matice ohrožení 
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Zdroj: (Horáková, 2001) 

 Na základě zhodnocení dle těchto matic je zřejmé, na jaké faktory se zaměřit 

a které nejsou momentální hrozbou pro společnost, ale zároveň jsou sledovány kvůli možné 

hrozbě v budoucnosti. 

 Zásady pro zpracování SWOT analýzy: 

 Analýza by měla být zpracována pro určitý účel a neměla by být aplikována 

na jinou problematiku, závěry analýzy by měly být relevantní. 

 Zpracovaná SWOT analýza by měla být zaměřena především na fakta. 

Podstatné atributy okolí by měly být uplatněny v rozumné míře. Mnoho 

skutečností zpracovaných ve SWOT analýze vede ke komplikacím. 

 Pokud je SWOT analýza součástí strategické analýzy, je důležité identifikovat 

pouze ty skutečnosti, které s tímto souvisí. 
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 SWOT analýza by měla být objektivní, tzn. nevyjadřovat názor pouze osoby, 

která analýzu zpracovala, ale důležitým aspektem je vliv objektu, vliv okolí, 

kde se nachází. 

 Intenzita působení jednotlivých faktorů by měla být ohodnocena podle určitého 

bodovacího systému, a tím určit významné a nevýznamné vlivy. 

 Za výhodné je považováno označení jednotlivých argumentů, které může 

sloužit ke zdůvodnění návrhu.
33

 

2.7 Výběr strategie 

 Výběr optimální strategie je realizován na základě hodnocení vytvořených alternativ 

z provedených analýz. Vybraná strategie by měla být v souladu s činností společnosti 

a splňovat její cíle.
34

 

 Pro výběr strategie musí být posouzeny všechny dostupné varianty. Na základě 

stanovených hodnotících kritérií, jako jsou vhodnost, přijatelnost nebo proveditelnost, dochází 

k výběru nejlepší strategie vrcholovým managementem. 

 „Při výběru varianty strategie dochází často k neshodám mezi subjekty uvnitř podniku. 

Např. mezi vedením podniku a odborovými svazy, mezi jednotlivými odděleními, divizemi, 

manažery apod. Za těchto okolností je obvyklé přizvat externistu, např. konzultanta 

poradenské firmy, aby zhodnotil situaci podniku.“ (Dedouchová, 2001) 

2.8 Implementace a realizace strategie 

 Realizace nebo také implementace strategie se chápe jako zavedení strategie do praxe. 

Důležitým aspektem realizace je schválení strategie managementem nebo vedením 

společnosti, rozpracování do dalších plánů společnosti, rozpočtů a vytvoření organizačních 

podmínek. V rámci implementace strategie je nutné neustále udržovat soulad mezi úkoly 

a očekáváním s přizpůsobením systémů a procesů ve firmě.
35

 

 Při implementaci strategie musí být management společnosti připraven na řízení změn 

procesů. „Úspěšná implementace strategie je založena na tom, jak dokáže management 
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organizace vytvořit prostředí, které podporuje změnu. Změny by měly být přijímány 

jako příležitost rozvoje nejen organizace, ale i jednotlivce.“ (Cimbalníková, 2012, str. 89) 

 Organizování a vedení lidí tak, aby byla správně provedena implementace strategie 

a bylo dosaženo stanovených strategických cílů. 

 Implementaci lze rozdělit na tyto oblasti: 

 přijetí strategie odbornými pracovníky, 

 vytvoření podmínek pro implementaci strategie (např. alokace zdrojů, 

sestavení programu implementace, inovace organizační struktury) 

 program implementace.
36

 

 Jednou z hlavních překážek implementace strategie je považován odpor ke změnám 

ve společnosti. Důležité proto je, aby management společnosti vytvořil takové prostředí, 

které povede k lepšímu pochopení a k souladu se strategickými cíli. 

 Realizace strategie navazuje na implementaci. „Pro podporu efektivní realizace 

strategie existují určité zásady a principy. Patří mezi ně: 

 kvalitní systémové řízení, koordinace činností zabezpečených dostatečnými 

zdroji, 

 rychlé, přímočaré a jednoduchá předávání rozhodnutí, 

 přesné vymezení úkolů, individuálních odpovědností a konečných termínů 

plnění, 

 využívání systémů hodnocení pracovníků a jejich odměňování, 

 využívání a rozvíjení komunikačního a informačního systému, 

 dodržování postupů, politik a procedur podporující realizaci strategie, 

 neustálý monitoring a vyhodnocování realizačního procesu,  

 přijímání nápravných opatření týkající se jak fáze plánovací, tak realizační.“ 

(Weihrich & Koontz, 1993) 

 V rámci realizace strategie by měla probíhat kontrola strategie. Proces, v němž 

společnost zjišťuje, zda jsou uskutečněné aktivity v souladu s plány, které byly stanoveny. 

Zjištěné odchylky jsou v rámci tohoto procesu odstraněny. Kontrola strategie poskytuje 

společnosti zpětnou vazbu, která pomáhá směřovat ke stanoveným cílům. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

V třetí části práce je představena společnost, pro kterou je vypracována tato diplomová 

práce. Pro vypracování jsou použity interní informace společnosti a informace volně dostupné 

z internetových stránek. 

3.1 Představení společnosti 

Tato akciová společnost je součástí skupiny Kofola, která patří mezi hlavní výrobce 

nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě a vlastní 7 výrobních závodů. 

 Hlavním předmětem podnikání této akciové společnosti je výroba nealkoholických 

nápojů a potravinářských výrobků. Mezi hlavní produkty patří tradiční kolový nápoj 

s originální recepturou Kofola, hřejivé nápoje Natelo, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy 

UGO, řada ovocných nápojů a sirupů Jupí, Jupík, Rajec, Vinea a mnoho dalších. Navíc 

se v minulém roce stal výhradním distributorem značek Evian a Badoit.
37

 

 V minulých letech podpořila tato společnost řadu projektů a subjektů. Pomoc směřují 

především do okolí výrobních závodů společnosti Kofola v Moravskoslezském kraji 

a v Libereckém kraji. 

Společnost Kofola je součástí systému Zelený bod, který je ochrannou známkou 

provozovanou akciovou společností Ekokom. Označení obalu značkou Zelený bod znamená, 

že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití 

obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.
38

 

3.2 Základní údaje 

 Název společnosti:  Kofola, a. s. 

 Právní forma:   akciová společnost 

 Sídlo společnosti:  Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem 

 Identifikační číslo: 277 67 680 

 Den zápisu do OR: 15. května 2006 

 Základní kapitál: 268 653 000 Kč 
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Obr. 3.1: Budova společnosti Kofola v Krnově 

 

Zdroj:interní materiály 

Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání je především výroba 

nealkoholických nápojů a potravinářských výrobků, velkoobchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. 

 Jediným akcionářem je společnost Kofola ČeskoSlovensko a. s., která má sídlo 

v Ostravě, Nad Porubkou 2278/31a, 708 00. 

Obr. 3.2: Schéma managementu společnosti 

  

Zdroj: vlastní zpracování dle interních údajů 
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Společnost Kofola ČeskoSlovensko a. s., která je mateřskou společností Kofola a. s., 

realizovala 1. září 2011 změnu řízení dceřiných společností skupiny Kofola v České 

a Slovenské republice. Společnosti jsou tak řízeny jedním managementem společnosti Kofola 

ČeskoSlovensko a. s. (tato změna nemá vliv na právní samostatnost jednotlivých firem).
39

 

3.3 Historie společnosti 

Na začátku padesátých let dvacátého století byl založen národní podnik Galena Opava, 

která se zaměřovala především na výrobu léčiv a tinktur. Tým doc. RNDr. PhMr. Zdeňka 

Blažka, CSc. přišel na správnou magickou formuli pro sirup KOFO. Nakonec dal dohromady 

čtrnáct bylinných a ovocných látek, které jsou doplněny o kofein. V roce 1960 odstartovala 

Kofola svou úspěšnou cestu. Její tehdejší spotřeba byla tak vysoká, že byliny potřebné pro její 

výrobu v Československu došly a muselo se pro ně jezdit do zahraničí.
40

 

V roce 1993 zahájila společnost výrobu nealkoholických sycených nápojů 

pod původním názvem SP Vrachos, s. r. o. Rok 1996 je považován za oficiální vznik 

společnosti této akciové společnosti a tento rok také vznikla dceřiná společnost Santa –

 Nápoje Krnov. Spojení s nápojem Kofola vzniklo v roce 2000, kdy po uzavření licenční 

smlouvy se společností Ivax, došlo ke stáčení nápoje Kofola. V období od roku 2001 do roku 

2005 došlo postupně k nákupu ochranné známky Top Topic, obchodní známky a originální 

receptury Kofola, vstup na trh s balenými vodami Rajec, znovuuvedení nápoje Chito Tonic 

a stala se také distributorem Capri – Sonne. Od roku 2006 až do současnosti byla uvedena 

řada džusů a ovocných sirupů Jupí, představení řady výrobků Rajec – Bylinka, rozšíření 

produktů o energetické nápoje Semtex a Erektus a na trh byly uvedeny 100% čerstvé ovocné 

a zeleninové šťávy UGO.
41

 

Společnost Kofola, která se umístila na pátém místě v žebříčku 100 obdivovaných firem 

České republiky 2014 a v předchozích letech je její umístění na předních příčkách.
42
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4 STRATEGICKÁ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

 V této části práce je zpracovávána strategická analýza dle výročních zpráv, dokumentů 

a výkazů poskytnutých společností Kofola, které jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

Veškeré podklady a informace byly konzultovány s vedením společnosti. Následně bude 

provedena analýza PESTLE, Porterův model pěti konkurenčních sil, finanční analýza 

poměrovými ukazateli a SWOT analýza. 

4.1 Externí analýza 

 Pro management společnosti je důležité poznat okolí, ve kterém se nachází 

a identifikovat faktory ovlivňující její činnost. Na základě externí analýzy formuluje vedení 

společnosti strategii tak, aby zaměření společnosti odpovídalo svému okolí. Tato analýza 

je rozdělena na dvě části, na makrookolí a mikrookolí podniku. 

4.1.1 Makrookolí podniku 

 Analýza makrookolí podniku se zabývá faktory, které mohou na společnost působit. 

Mezi tyto faktory se řadí politické, demografické, legislativní, technologické, sociální, 

ekologické a ekonomické vlivy. Pro tuto analýzu je použita analýza PESTLE, která se zabývá 

jednotlivými vlivy. 

 

Politické faktory 

 Politická situace v zemi ovlivňuje život nejen obyvatel daného státu, ale zasahuje také 

do podnikatelského prostředí. Zabývá se především politickým prostředím, stabilitou vlády, 

politikou vládních stran, ekonomickou politikou a mnoha dalšími faktory, které mohou 

ovlivnit chování managementu společnosti. Firmy a podnikatelé musí v této zemi neustále 

čelit nečekaným legislativním změnám, což může vést k nepřehlednosti, složitosti a 

nesrozumitelnosti.  

V České republice dochází k velmi častým změnám vlád, které zastávají odlišné 

názory. Prostřednictvím politických stran a jejich koalicí dochází k úpravám nebo změnám 

právních předpisů. Reakce podnikatelů na tyto změny pak vyvolávají dodatečné náklady. 

 Předčasné volby do poslanecké sněmovny se uskutečnily ve dnech 25. a 26. října 

2013. Tyto volby se konaly následkem rozpuštěním sněmovny prezidentem republiky 
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Milošem Zemanem. Vítězem ve volbách byla Česká strana sociálně demokratická, 

která získala 50 mandátů.  

 Dne 13. ledna 2014 podepsaly koaliční smlouvu na volební období 2013 až 2017 tyto 

strany ČSSD, KDU-ČSL a ANO 2011. Tato smlouva přibližuje priority, které se smluvní 

strany zavazují plnit a patří mezi ně například rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, 

zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země, tvorba pracovních míst s důrazem 

na problémové regiony, boj proti všem formám korupce, rozvoj kvalitních všeobecně 

dostupných veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy 

a bezpečnosti.
43

 

 

Ekonomické faktory 

 Analýza ekonomických faktorů umožňuje podniku sledovat vývoj ekonomiky dané 

země a k tomuto účelu slouží makroekonomické ukazatele. Pro zpracování této analýzy slouží 

ukazatele jako je hrubý domácí produkt, míra inflace, míra nezaměstnanosti nebo směnečný 

kurz a jejich vývoj. Hodnoty makroekonomických ukazatelů jsou zjištěny prostřednictvím 

Ministerstva financí a Českého statistického úřadu. 

 Hrubý domácí produkt je klíčový a nejpoužívanější ukazatel ekonomické výkonnosti 

dané země.  HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb, které byly nově 

vytvořeny v daném období na určitém území. Změna hrubého domácího produktu za určité 

období vyjadřuje rychlost hospodářského růstu země.
44

 

 V tabulce 4.1 je zachycen vývoj a predikce hrubého domácího produktu, který 

je vyjádřen v procentech. 

Tab. 4.1: Hrubý domácí produkt ČR (vývoj a predikce) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HDP (růst v %) 2,5 1,8 -1,0 -1,4 1,4 2,0 

Zdroj: vlastní zpracování dle Ministerstva financí 

 Dle informací Ministerstva financí je hrubý domácí produkt očištěn o cenové, sezónní 

a kalendářní vlivy. Rok 2010 a 2011 vykazuje růst HDP o 2,5 % a 1,8 %, což zapříčinil vliv 
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zahraničního obchodu. V letech 2012 a 2013 vývoj hrubého domácího produktu rostl 

negativním tempem o 1 % a 1,4 %. Oproti tomu prognózy na další období jsou pozitivní 

a očekává se postupný růst HDP. 

Predikce HDP a jeho výdajových složek je ovlivněna rizikovými faktory, které mohou 

být spojena s vývojem vnějšího okolí, ale jsou ve střednědobém výhledu na nižší hladině. 

Z hlediska konečných dopadů do růstu HDP v rámci hrubých domácích výdajů je upraven 

především příspěvek spotřeby domácností. Domácnosti budou i nadále důchodově značně 

omezeny. Stagnace klíčových parametrů na trhu práce v roce 2014 a pouze umírněný růst 

reálného disponibilního důchodu a budou realizovat růstem reálné spotřeby domácností v roce 

2014 o 0,6. V roce 2015 očekáváme růst spotřeby domácností o 1,5 %.
45

  

Následující graf znázorňuje pokles hrubého domácího produktu a predikci postupného 

zvyšování. 

Graf 4.1: HDP (vývoj a predikce) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. 

Úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb je porovnávána ve dvou 

obdobích. Význam, který je jednotlivým reprezentantům přidělen v spotřebním koši, 

odpovídá druhu spotřeby na celkové spotřebě domácnosti.
46
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 Použití tohoto ukazatele se využívá při propočtech reálných mezd a důchodů. 

V tabulce 4.2 je zachycen vývoj míry inflace v procentech v období od roku 2008 do roku 

2013. 

Tab. 4.2: Míra inflace v jednotlivých letech (v procentech) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Míra inflace 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

Zdroj: vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu 

Vývoj průměrné inflace v jednotlivých letech v České republice ovlivnila recese 

celosvětového hospodářství. Od roku 2008 došlo k zpomalení růstu spotřebitelských cen 

z 6,3 % na 1,0 %, která je jednou z nejnižších hodnot od roku 1989 (nejnižší míra inflace 

0,1% byla v roce 2003). V letech 2010 až 2012 dochází k nepatrnému zvyšování míry inflace. 

 Rok 2014 by se i přes oslabení koruny vlivem intervencí České národní banky měl 

vyznačovat velmi nízkou inflací. V roce 2015 podle predikce ČSÚ by měla průměrná inflace 

dosáhnout 2,4 %. 

 V grafu číslo 4.2 je zobrazen průměrný meziroční vývoj míry inflace, který 

je zpracován na základě tabulky 4.2, podle údajů Českého statistického úřadu.  

Graf 4.2: Míra inflace v období od 2008 do 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Dalším makroekonomickým ukazatelem je obecná míra nezaměstnanosti, 

která vyjadřuje podíl mezi počtem nezaměstnaných a celkovou pracovní silou.  

 Z makroekonomického hlediska se trh práce choval spíše nestandardně. Nárůst 

zaměstnanosti již zpomalil díky nižšímu počtu vykázaných příležitostných pracovních aktivit. 
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Počet nezaměstnaných se zvýšil. Zaměstnanost podle výběrového šetření ve 3. čtvrtletí 

vzrostla díky přírůstku osob v terciárním sektoru (kategorie zaměstnanců).
47

 

 Akciová společnost Kofola má sídlo v Krnově, proto je v následující tabulce uvedena 

obecná míra nezaměstnanosti také v Olomouckém kraji. 

Tab. 4.3: Míra nezaměstnanosti České republiky a Moravskoslezského kraje 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Míra nezaměstnanosti (v %) 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 

Míra nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje 

(v %) 
7,4 9,7 10,2 9,3 9,5 

Zdroj: vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu 

 V období od roku 2008 do roku 2012 se míra nezaměstnanosti České republiky 

pohybuje okolo sedmi procent. V roce 2012 je obecná míra nezaměstnanosti 7 %, což 

odpovídá celkem 545 311 evidovaných uchazečů o zaměstnání.  

Graf 4.3: Míra nezaměstnanosti v období od 2008 až 2012

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji je jedna z nejvyšších v České 

republice. Nejnižší hodnoty jsou v kraji Hlavní město Praha, Středočeském a Plzeňském. 

Naopak nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti jsou v Karlovarském a Ústeckém kraji.  
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 Posledním ekonomickým faktorem jsou ukazatelé měnové politiky. S cílem zamezit 

dlouhodobému nižšímu inflačnímu cíli a urychlit návrat do situace, kdy opět bude moci 

Bankovní rada České národní banky využívat svůj standardní nástroj, se rozhodla v listopadu 

loňského roku použít měnový kurz jako další nástroj monetární politiky. Cílem je udržet 

měnový kurz vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. Česká národní banka bude devizové 

intervence provádět tak dlouho a v takovém množství, dokud to bude třeba pro plnění 

inflačního cíle.
48

 

Vývoj kurzu koruny vůči euru a dolaru je uveden v následující tabulce. Hodnoty 

uvedené v jednotlivých letech jsou ročním průměrem vyhlašovaných kurzů devizových trhů 

Českou národní bankou.  

Tab. 4.4: Vývoj směnného kurzu (roční průměr) v období od 2008 do 2013 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CZK/EUR 24,956 26,447 25,289 24,591 25,144 25,977 

CZK/USD 17,061 19,058 19,107 17,695 19,589 19,566 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB 

Graf 4.4: Vývoj směnného kurzu CZK/EUR a CZK/USD 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Směnný kurz koruny vůči euru se pohyboval v posledních dvou letech v rozpětí mezí 

24,7 až 25,9 korun vůči euru s tendencí k oslabování. V roce 2012 oslabil kurz o 2,2 % 

a v roce 2013 o 3,2 %.
49

 

Graf 4.4 je zpracován dle tabulky 4.4 z průměrných hodnot korun za euro a dolar 

v uplynulých šesti letech. 

 

Sociálně - kulturní faktory 

 Role sociálně – kulturních faktorů v PESTLE analýze je velmi důležitá, protože 

mohou ovlivňovat jak poptávku, která je představována nákupem výrobků a služeb, 

tak i nabídku, která představuje pracovní sílu a ochotu pracovat. 

V následující tabulce je uveden celkový počet obyvatel České republiky v letech 2008 

až 2012, odhad pro rok 2013 a predikce pro 2014 a 2015. Dále je zde uvedeno složení 

obyvatelstva podle věkových skupin. 

Tab. 4.5: Počet obyvatel v letech 2008 – 2015 (v tisících) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Odhad Predikce 

2013 2014 2015 

Počet obyvatel 10 381 10 468 10 507 10 487 10 505 10 516 10 524 10 530 

(0 – 14) 1 477 1 480 1 494 1 522 1 541 1 560 1 578 1 594 

(15 – 64) 7 391 7 431 7 414 7 328 7 263 7 188 7 188 7 053 

(65 a více) 1 513 1 556 1 599 1 637 1 701 1 768 1 828 1 882 

Zdroj: vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu 

 Na počátku října 2013 žilo v České republice celkem 10 514 tis. obyvatel. V grafu 

číslo 4.5 je znázorněn počet obyvatel České republiky v období od roku 2008 do roku 2012 

a odhad a predikce od roku 2013 do 2015.  

V průběhu roku počet lidí stagnoval při téměř nulovém přírůstku i saldu migrace. 

V rámci věkové struktury podíl populace ve věku od 15 do 64 let od roku 2008 výrazně klesá 

(jak je patrné z tabulky číslo 4.5). Je to dáno především tím, že spodní hranici této věkové 

kategorie překračují velmi slabé ročníky, které byly narozené koncem devadesátých let. Silná 
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generace narozená po skončení 2. světové války se postupně zařazuje do věkové kategorie 65 

let a více.
50

 

Graf 4.5: Počet obyvatel v letech 2008 – 2015 (v tisících) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další významný ukazatel, který se řadí mezi sociálně – kulturní faktory, 

je vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky ve věku 15 let a více. Tabulka 4.6 

je rozdělena do čtyř kategorií, kterými jsou obyvatelé bez vzdělání a se základním vzděláním, 

obyvatelé se středním vzděláním bez maturity, obyvatelé se středním vzděláním s maturitou 

a vysokoškolským vzděláním.  

Tab. 4.6: Úroveň vzdělání obyvatelstva ve věku 15 let a více 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem (v tis.) 8 943,1 9 008,8 9 014,1 8 963,9 8 951,7 

Základní a bez vzdělání 1 675,5 1 581,1 1 500,2 1 445,5 1 395,7 

Střední bez maturity 3 197,8 3 223,3 3 191,0 3 158,3 3 122,9 

Střední s maturitou 3 019,8 3 057,2 3 086,6 3 032,9 3 021,2 

Vysokoškolské 1 050,0 1 147,2 1 236,3 1 327,2 1 411,9 

Zdroj: vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu 

 Vzdělání obyvatelstva stále více nabývá významu. Dle údajů zpracovaných z databází 

Českého statistického úřadu je zřejmé, že klesá počet obyvatel, kteří jsou bez vzdělání 
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nebo mají vzdělání základní. Klesajícím trendem se vyznačuje také vzdělání středoškolské 

bez maturity, tedy obory s výučním listem. Naopak středoškolské vzdělání s maturitou 

a především vysokoškolské vzdělání se vyznačuje trendem rostoucím. 

 Za rok 2012 je celkem 1 395,7 tisíc obyvatel se základním vzděláním a bez vzdělání, 

z toho 495,6 tisíc mužů a 900,2 tisíc žen. Počet obyvatel se středoškolským vzděláním 

bez maturity ukončilo 3 122,9 tisíc obyvatel, z toho 1 824,8 tisíc mužů a 1 298,0 tisíc žen. 

Středoškolské vzdělání s maturitou ukončilo celkem 3 021,2 tisíc obyvatel, z toho 1 326,0 

tisíc mužů a 1 695,2 tisíc žen. Vysokoškolské vzdělání získalo celkem 1 411,9 tisíc obyvatel, 

z toho 712,6 tisíc mužů a 699,3 tisíc žen. 

 V grafu 6 je zobrazena úroveň vzdělání obyvatelstva České republiky ve věku 15 let 

a více v letech 2008 až 2012. Vzdělání je rozděleno do čtyř kategorií (viz. Graf 4.6) 

Graf 4.6: Úroveň vzdělání obyvatelstva v období 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Pokles výkonnosti ekonomiky a relativně vysoký nárůst cenové inflace se v roce 2012 

projevily v hospodaření českých domácností. Dle analýzy vývoje příjmů a výdajů domácností 

za rok 2012 dosáhly běžné příjmy sektoru domácností celkové výše 3 121,8 mld. Kč. 

Meziročně nominálně tak vzrostly o 2,0 %, ale reálně o 1,3 % poklesly. Průměrný měsíční 

nominální čistý příjem na jednoho člena domácnosti je 12 681 Kč. Nejvyšší průměrné měsíční 
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příjmy vykazovaly domácnosti v kraji Hlavní město Praha a Středočeském. Naopak nejnižší 

příjmy domácností byly v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
51

 

 

Technologické faktory 

Do technologického prostředí se řadí především tempo, jakým dochází 

k technologickému pokroku, výše výdajů vynaložených na vývoj a výzkum a také rychlost 

morálního zastarání. Sledováním a předvídáním technického a technologického vývoje 

potenciálů a trendů se společnost snaží nezaostávat za konkurencí.  

S novým trendem, který vyrábí nápoje s co nejmenším počtem konzervačních látek 

a zároveň prodlužují dobu použitelnosti výrobku, přišla společnost Kofola. Technologie 

horkého plnění umožňuje optimální teplotní působení na produkt, dezinfekci obalů, 

tak i případně zabránění infekci. Výroba nápojů ve společnosti Kofola, a. s. nepoškozuje 

životní prostředí, nevznikají žádné odpadní materiály, veškeré obalové materiály jsou z plně 

recyklovatelných surovin a nevznikají žádné emise.
52

 

 

Legislativní faktory 

 Legislativní neboli právní faktory úzce souvisí s faktory politickými. Podnikání, 

prostor pro podnikání, formy podniků jsou upraveny pomocí jednotlivých zákonů, právních 

norem a vyhlášek. Do legislativy, podle které se musí společnost řídit, se řadí:  

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých 

zákonů, 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, 
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 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

 a mnoho dalších. 

V roce 2012 byla dokončena rekodifikace soukromého práva. V jejím rámci byl 

schválen nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon 

o mezinárodním právu soukromém. Všechny tyto zákony vstupují v účinnost k 1. 1. 2014.
53

 

Zaměstnanci, kteří pracují pro tuto společnost, jsou zapojeni do rozšiřování kvality 

a také využívání nejmodernějších postupů. Vysokou úroveň dokazují certifikáty kvality 

dle ČSN EN ISO 9001:2000.  Dalším certifikátem je systém stanovení kontrolních bodů 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), který je jedním ze základních 

nástrojů, jak předcházet rizikům, která ohrožují bezpečnost potravin. Společnost Kofola 

je také držitelem mezinárodně uznávané normy BRC (British Retail Chain). 

 

Ekologické faktory 

 Životní prostředí je jedním z trendů, kterému se v současné době přikládá stále větší 

význam. Pro společnost může ekologie znamenat možnou příležitost k vývoji nových druhů 

výrobků nebo nových technologií, ale také může představovat spoustu překážek.   

Společnost Kofola je členem systému Zelený bod, jejímž hlavním úkolem je podpora 

separovaného sběru odpadu z obalů a osvěta mezi obyvateli. Obaly všech výrobků 

jsou označeny ochrannou známkou, která vyjadřuje uhrazení finančního příspěvku organizaci, 

která zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. 

4.1.2 Mikrookolí podniku 

 Analýza mikrookolí podniku představuje analýzu konkurenční síly v odvětví, 

které působí na podnik přímo a které může podnik svými aktivitami ovlivnit. Pro účely 

této práce je na analýzu mikrookolí podniku použit Porterův model pěti konkurenčních sil. 

V této analýze je rozebrána smluvní síla zákazníků, smluvní síla dodavatelů, stávající 

konkurence, hrozba vstupu nových konkurentů a hrozba substitutů. 
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Smluvní síla zákazníků 

 Důležitým bodem pro úspěšné podnikání je především identifikovat zákazníka 

a jeho potřeby. Podnik se musí zaměřit hlavně na klíčové zákazníky, a pak je schopen svou 

činnost přizpůsobit dle preferencí tohoto zákazníka. Na základě dostupných informací může 

společnost vytvořit vhodnou strategii. Zákazníky se společnost snaží získat prostřednictvím 

různých nástrojů, kterými mohou být například tradiční receptura, kterou společnost Kofola 

nabízí, dostupnost jednotlivých nealkoholických nápojů, značka, prodejní cena, odměny 

při koupi více kusů a mnoho dalších. 

 Mezi zákazníky společnosti Kofola patří velkoobchody, maloobchody, restaurační 

zařízení a další zařízení, která nealkoholické nápoje nakupují a následně prodávají. Konečným 

zákazníkem je ten, který produkt společnosti koupí v obchodě nebo restauračním zařízení 

a spotřebuje.  

Vyjednávací síla zákazníků je větší, pokud mohou na trhu vybírat nealkoholické 

nápoje s nižšími cenami. Konkurenční výhodou této společnosti může být tradice značky 

a receptury a dále také propracovaná marketingová strategie s lehce zapamatovatelnými 

slogany v reklamách na produkty společnosti. 

 

Smluvní síla dodavatelů 

Základem nápoje Kofola je speciální sirup KOFO, která se skládá ze 14 přírodních 

látek, kterými jsou například výtažky z jablek, rybízu a třešní, listy ostružiníku, sladké dřevo, 

karamelu a cukru. 
54

 

 Klíčovým faktorem pro výběr dodavatele je spolehlivost a schopnost dodávat materiál 

včas a v požadované kvalitě. Mezi hlavní dodavatele této společnosti patří nejen české, 

ale i zahraniční dodavatelé poskytující suroviny na přípravu nápojů, například tekutý cukr, 

ovocné koncentráty, nebo také společnosti prodávající obalový materiál. Mezi dodavatelské 

společnosti patří například: 

 Tate & Lyle Slovakia, s. r. o. 

 Plastic Technologies & Products, s. r. o. 

 Tereos TTD, a. s. 

 RETAL Czech, a. s. 

 ALPLA, s. r. o. 

 ZO Vetropack Moravia Glass, a. s. 
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 Termotechnika Bohemia, s. r. o. 

 Vetropack Moravia Glass, a. s. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

 Konkurence mezi podniky, které působí ve stejném tržním segmentu, je ovlivňována 

velikostí trhu, bariérami vstupu, počtem konkurentů apod. Společnost může ovlivnit působení 

faktorů volbou vhodné strategie. 

Mezi hlavní konkurenční firmy, které působí na trhu s nealkoholickými nápoji: 

 Coca Cola Česká republika, s. r. o. – nadnárodní společnost, do jehož 

portfolia patří především nápoje Coca Cola, Sprite, Fanta, Nestea a další. 

 Karlovarské minerální vody, a. s. – společnost, která stáčí minerální 

a pramenité vody značek Magnesia, Mattoni a Aquila. Mezi další produkty 

patří džusy Granini a ovocné sirupy YO. 

 GENERAL BOTTLERS CR, s. r. o. – je součástí nadnárodní společnosti 

Pepsi. Vyrábí a distribuuje nealkoholické nápoje značek Mirinda, Pepsi, 

Lipton Ice Tea, Toma, Gatorade a Schweppes. 

Dalším konkurentem je Plzeňský prazdroj, který začal distribuovat nealkoholický 

nápoj Swist Cola, který je nabídnut restauračním zařízením jako doplňkový produkt, prioritou 

zůstává vaření piva.
55

 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 Vstup nových firem do odvětví nelze přesně předvídat, ale důležité je sledovat průběh 

nově vzniklých konkurentů, kteří mohou získat silnou pozici na trhu. Hlavním důvodem 

pro sledování trhu je především udržování kroku s konkurencí a neustálé zlepšování 

technologií. Potencionální konkurenti mohou být i společnosti podnikající v podobném oboru 

a rozšiřující svou výrobu týkající se trhu, kde působí i společnost Kofola. 

 Potencionálními konkurenty se může stát jakákoli společnost, jejímž předmětem 

podnikání je výroba a prodej nealkoholických nápoj, která překoná bariéry vstupu na trh. 

Bariérami se rozumí soubor podmínek, jako jsou například finanční prostředky, nedostatečná 
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technologie, legislativní opatření a jiná státní nařízení, distribuční síť, zázemí a funkční 

firemní infrastruktura. 

 

Hrozba substitutů 

 Trh s nealkoholickými nápoji je velmi pestrý a existuje zde velká konkurence, která 

usiluje o získání nejlepšího postavení, s tím je spojen zisk a úspěch společnosti. Hrozba 

substitutů může nastat v okamžiku, kdy jiný nealkoholický nápoj nabízí lepší kvalitu 

za výhodnější cenu. V takovém případě může nastat odchod zákazníků potencionálních 

a stávajících ke konkurenčním produktům. 

 Společnost Kofola je v České republice ohrožena nejen tuzemskými nápoji, 

ale také nápoji zahraničními, proto je nutné sledovat nejrůznější trendy. Vzhledem 

k diverzifikaci svého portfolia se tato společnost nezaměřuje pouze na kolové nápoje, ale také 

na minerální vody, vody kojenecké, 100 % ovocné šťávy, ovocné sirupy, energetické nápoje 

a mnoho dalších nealkoholických nápojů, které odpovídají posledním trendům v oblasti 

stravování.  

Dle posledních zpráv společnost Kofola vymýšlí inovace a nové produkty, kterými 

jsou zeleninové nápoje Ugo nebo teplé nápoje Natelo. Směr, kterému se tato společnost 

věnuje, je zdravý životní styl, konzumace při pohybu a zábavě. Kofola řeší také 

otázku odstraňování konzervantů a správných nutričních hodnot.
56
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4.2 Interní analýza 

 Pro určení silných a slabých stránek společnosti je důležitá analýza schopností 

a zdrojů. Interní analýza se soustředí na nedostatky společnosti a také přednosti, které 

je odlišují od konkurenčních podniků. 

4.2.1 Finanční analýza 

 Finanční analýza je zpracována dle účetních výkazů v období od roku 2008 do roku 

2012, které jsou poskytnuty společností Kofola a uvedeny v jednotlivých přílohách. 

Pro analýzu finančního stavu této společnosti jsou jako nástroj zvoleny poměrové ukazatele, 

které jsou rozděleny do mnoha oblastí, ale pro účely této práce jsou vybrány ukazatelé 

likvidity, rentability, aktivity a finanční stability a zadluženosti. 

 Podkladem pro výpočet poměrových ukazatelů jsou rozvahy a výkazy zisků a ztrát 

v jednotlivých letech, které jsou uvedeny v přílohách 1 až 10. 

 

Ukazatelé likvidity 

 Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost společnosti hradit své závazky. Platební 

schopnost je jedním z klíčových prvků podniku. Výpočet jednotlivých ukazatelů je uveden 

v tabulce 4.7 a znázornění těchto výsledků je provedeno v grafu 4.7. 

Tab. 4.7: Ukazatelé likvidity v období 2008 - 2012 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 1,705 1,523 1,443 1,357 1,299 

Pohotová likvidita 1,263 1,111 1,002 0,933 0,863 

Okamžitá likvidita 0,014 0,036 0,023 0,054 0,050 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Hodnota běžné likvidity říká, kolikrát pokryje oběžný majetek společnosti krátkodobé 

závazky. Optimální hodnotou tohoto ukazatele je rozmezí od 1,5 do 2,5. Dle vypočtených 

hodnot je v roce 2008 a 2009 běžná likvidita v rozmezí, ale v období od roku 2010 do roku 

2012 je nižší. Výsledky přibližující se dolní hranici představují optimální využití finančních 

prostředků. Hodnoty běžné likvidity vykazují klesající trend dle grafu číslo 4.7. 

 Pohotová likvidita vyjadřuje běžnou likviditu, jsou zde vynechány pouze zásoby, 

které jsou nejméně likvidní položkou v oběžných aktivech. Pro tento ukazatel je doporučená 

hodnota v rozmezí od 1,0 do 1,5. Toto kritérium splňují hodnoty v letech 2008, 2009 a 2010 
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a podobně jako u běžné likvidity se pohotová likvidita pohybuje pod dolní hranicí 

optimálního rozmezí. 

 Okamžitá likvidita zahrnuje pohotové peněžní prostředky, což je nejlikvidnější část 

oběžných aktiv. Doporučené rozmezí tohoto ukazatele je od 0,2 do 0,5. Tento ukazatel 

se na rozdíl od dvou předchozích vyznačuje spíše rostoucím trendem, ale i tak v uvedeném 

období nedosahuje doporučené výše. 

Graf 4.7: Ukazatelé likvidity v období 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatelé rentability 

 Rentabilita představuje pro podnik jedny z nejdůležitějších ukazatelů, protože měří 

ziskovost, výnosnost vloženého kapitálu. Obecně se rentabilita neboli efektivnost hospodaření 

vypočte jako poměr zisku k vloženým prostředkům. Pro přehlednost je vypracována tabulka 

s jednotlivými ukazateli rentability v procentech (tabulka 4.8) a v grafu číslo 4.8 

jsou znázorněny jednotlivé výsledky. 

Tab. 4.8: Ukazatelé rentability v období 2008 – 2012 

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Rentabilita aktiv  7,97 % 9,78 % 4,40 % 4,45 % 5,83 % 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 21,49 % 27,64 % 11,73 % 10,64 % 15,40 % 

Rentabilita vlastního kapitálu  33,29 % 33,87 % 9,16 % 12,37 % 13,08 % 

Rentabilita tržeb 4,89 % 7,57 % 2,18 % 3,22 % 3,43 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Prvním ukazatelem je rentabilita aktiv, která je považována za klíčový prvek 

porovnávající celková aktiva. Rentabilita aktiv počítá se ziskem před odečtením úroků a daní. 

Nejvyšší rentabilita aktiv byla 9,78 % v roce 2009, nejnižší o rok později v roce 2010, 

a to 4,40 %. Důvodem takového poklesu je snížení výsledku hospodaření téměř o polovinu 

oproti předchozímu období. Od roku 2010 dochází k růstu hodnoty rentability aktiv. 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů ukazuje, jaká je schopnost společnosti odměnit 

investory, kteří do podniku vložili svůj kapitál. Nejnižší hodnotu v období posledních pěti let 

vykazuje rok 2011 s 10,64 %, naopak nejvyšší jako u rentability aktiv, tak i u rentability 

dlouhodobých zdrojů v roce 2009 s 27,64 %. 

 Dalším ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu označována taky jako ROE. Tento 

poměrový ukazatel udává výnosnost vlastních zdrojů společnosti. Tak jako u předchozích 

dvou ukazatelů rentability, tak i u rentability vlastního kapitálu platí, že čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je to pro podnik lepší. Výpočet ukazatele zahrnuje zisk očištěný o úroky 

a daně. V prvních dvou letech je rentabilita 33,29 % a 33,87 %, což jsou hodnoty mnohem 

vyšší vzhledem k následnému období, kdy v roce 2010 dochází k výraznému poklesu 

na 9,16 %. V posledních dvou letech rentabilita vlastního kapitálu vykazuje rostoucí trend. 

 Rentabilita tržeb je posledním ukazatelem, který udává, kolik zisku podnik 

vyprodukuje na 1 koruny tržeb. V roce 2008 získá podnik z 1 koruny tržeb téměř 5 haléřů 

zisku. Nejnižší hodnotu 2,18 % dosahuje rentabilita tržeb v roce 2010, naopak nejvyšší 

hodnotu 7,57 % dosahuje v roce 2009. 

Graf 4.8: Ukazatelé rentability v letech 2008 – 2012 (v procentech) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé aktivity slouží k měření schopnosti hospodaření podniku se svými aktivy. 

Dvě základní metody pro výpočet ukazatelů aktivity jsou obrátka neboli rychlost obratu, 

která vyjadřuje, kolikrát se určitá položka otočí a doba obratu, která říká za jak dlouho. 

V následující tabulce je uvedena doba obratu celkových aktiv, zásob, pohledávek a závazků 

v jednotlivých letech. 

Tab. 4.9: Doba obratu v letech 2008 - 2012 

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu aktiv 291,004 309,231 326,605 343,833 322,448 

Doba obratu zásob 43,964 44,148 49,523 47,778 48,025 

Doba obratu pohledávek 124,259 114,932 109,994 95,939 89,512 

Doba obratu závazků 121,968 108,783 125,289 126,554 112,979 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro dobu obratu aktiv platí, že čím nižší jsou hodnoty tohoto ukazatele, tím je to lepší 

pro podnik. Hodnoty tohoto ukazatele se vyvíjí opačným směrem, v roce 2011 je téměř 

344 dní, a tím je hodnota nejvyšší. V roce 2012 dochází ke snížení doby obratu. 

 Graf 4.9: Doba obratu v období 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Dalšími dvěma ukazateli jsou doba obratu zásob a doba obratu pohledávek. 

Tyto ukazatele lze považovat za velmi důležité, především zde musí platit pravidlo 

solventnosti, tedy hodnota doby obratu pohledávek musí být nižší než hodnota doby obratu 

závazků. Toto pravidlo splňuje společnost Kofola v letech 2010, 2011 a 2012. V předchozích 

dvou letech je doba obratu vyšší o téměř 3 dny v roce 2008 a o necelých 7 dní v roce 2009. 

 Jednotlivé doby obratu zpracované dle výsledků v tabulce číslo 4.9 jsou znázorněny 

v grafu číslo 4.9. 

Dalšími ukazateli aktivity jsou rychlosti obratu položek, které jsou uvedeny v tabulce 

4.10 a výsledky jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

Tab. 4.10: Rychlost obratu v období 2008 - 2012  

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrátka celkových aktiv 1,237 1,164 1,102 1,047 1,116 

Obrátka zásob 8,189 8,154 7,269 7,535 7,496 

Obrátka pohledávek 2,897 3,132 3,273 3,752 4,022 

Obrátka závazků 2,952 3,309 2,873 2,845 3,186 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.10: Rychlost obratu v období 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

U těchto ukazatelů je žádáno co nejvyšších hodnot, tím podnik ukazuje efektivnost 

hospodaření s majetkem. Obrátka celkových aktiv se v období od roku 2008 do 2011 snižuje, 
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 Rovněž u obrátky zásob dochází ke snižování hodnoty tohoto ukazatele, kromě roku 

2010, kde je hodnota nejnižší, a to 7,269 krát. 

 V období od roku 2008 do roku 2012 dochází u ukazatele obrátky pohledávek k růstu, 

kdy v roce 2008 je obrátka 2,897 krát a v roce 2012 se během období zvýší až na 4,022 krát. 

 Rychlost obratu závazků se podobně jako doba obratu závazků vyznačuje spíše 

střídavým trendem. Od roku 2008 je nejnižší hodnota 2,845 krát v roce 2011 a nejvyšší 

hodnota je 3,309 krát v roce 2009. 

 

Ukazatelé zadluženosti 

 Mezi poměrové ukazatele patří také ukazatelé zadluženosti, které jsou označovány 

jako ukazatelé finanční stability. Tyto ukazatelé měří schopnost podniku využívání cizích 

zdrojů k financování a schopnost splácení. Do vybraných ukazatelů použitých pro účely 

této práce patří podíl vlastního kapitálu na aktivech, celková zadluženost, zadluženost 

vlastního kapitálu, úrokové krytí a úrokové zatížení (viz Tab. 4.11). 

Tab. 4.11: Ukazatelé zadluženosti v letech 2008 - 2012 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 18,16 % 26,01 % 26,27 % 27,25 % 29,24 % 

Celková zadluženost 81,80 % 73,93 % 73,73 % 72,74 % 70,76 % 

Zadluženost vlastního kapitálu 450,44 % 284,23%  280,69 % 266,94 % 242,05 % 

Úrokové krytí 4,40 8,07 4,52 4,57 6,34 

Úrokové zatížení 22,71 % 12,40 % 22,14 % 21,86 % 15,78 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Prvním ukazatelem zadluženosti je podíl vlastního kapitálu na aktivech, 

který vyznačuje dlouhodobou finanční stabilitu společnosti. Podnik je stabilnější, pokud 

je podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech vyšší. Hodnoty tohoto ukazatele vykazují 

rostoucí trend. Nejnižší podíl je 18,16 % v roce 2008 a nejvyšší podíl je 29,24 % v roce 2012.  

 Další ukazatel je celková zadluženost, která je důležitá především pro dlouhodobé 

věřitele. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 30-70 %. Z pohledu věřitelů je zájem o nižší 

hodnotu, ale opačný pohled mají vlastníci, protože vyšší zadluženost může poskytovat vyšší 

výnosnost kapitálu. Společnost Kofola dosahuje nejvyšší hodnotu 81,80 % a nejnižší hodnotu 

70,76 % v roce 2012. Tento ukazatel má v měřeném období klesající tendenci. 
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 Zadluženost vlastního kapitálu se vyvíjí stejně jako celková zadluženost pozitivním 

směrem, tedy snižuje se. Optimální hodnoty stabilních podniků se pohybují v rozmezí 

80 až 120 %. Nejvyšších hodnot nabývá v roce 2008, a to 450,44 %. Naopak poslední rok 

vykazuje nejnižší hodnotou 242,05 %. Porovnání výsledků ukazatele zadluženosti vlastního 

kapitálu s rozmezím stabilních podniků má společnost Kofola vysoké procento zadluženosti. 

Důvodem tak vysoké zadluženosti je velký počet bankovních úvěrů a dalších krátkodobých 

závazků.  

 Úrokové zatížení, které je obrácenou hodnotou úrokového krytí, zahrnuje zisk 

před odečtením daní a úroků. Od roku 2010 se tento ukazatel snižuje, což je pro společnost 

pozitivní. 

Graf 4.11: Ukazatelé zadluženosti v období 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.12: Úrokové krytí v období 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 SWOT analýza 

 Poslední metodou použitou pro účely této práce je SWOT analýza, která těží 

příležitosti a ohrožení z analýzy externí a silné a slabé stránky z analýzy interní. Výčet 

konkrétních silných a slabých stránek je uveden v tabulce 4.12 a seznam konkrétních 

příležitostí a hrozeb je uveden v tabulce 4.13. 

Tab. 4.12: Silné a slabé stránky společnosti Kofola 

Silné stránky Slabé stránky 

 Tradiční receptura 

 Znalost značky 

 Silné postavení na trhu 

 Nižší ceny než u konkurence 

 Široké produktové portfolio 

 Úspěšné marketingové kampaně 

 Držitel certifikátů 

 Dostupnost produktů 

 Výzkum a vývoj 

 Schopný management a tradiční 

rodinné vedení 

 Kvalifikovaná pracovní síla 

 Nízká úroveň likvidity 

 Vysoká energetická náročnost 

 Vysoká zadluženost vlastního 

kapitálu 

 Sankce Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Tradiční receptura nápoje Kofola je jedním z hlavních bodů silných stránek 

společnosti. Recept na její výrobu je podobně jako na Coca-Colu, tak Becherovku uložen 

ve střeženém trezoru a ve společnosti jej zná pět osob včetně některých členů rodiny 

Samarasových. Od roku 2011 zná tento recept také Václav Klaus, který dostal zapečetěný 

tajný recept na Kofolu ke svým sedmdesátým narozeninám.
57

 

 Další silnou stránkou je marketingová činnost společnosti, televizní reklamy 

této společnosti získaly i ocenění, a to spolu s širokým portfoliem výrobků společnosti, které 

zahrnují tradiční nápoj Kofola, minerální a kojenecké vody, čerstvé šťávy, ovocné sirupy, 

energetické nápoje, nápoje pro děti a spoustu dalších. 
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 Nápoj Kofola je také v porovnání s konkurenčními cenami levnější než Coca-Cola 

nebo Pepsi. V posledních letech došlo k mírnému zdražení všech nápojů, a to především 

z důvodu vyšší ceny cukru přidávaného do nápojů. 

Další silné stránky společnosti dokazují certifikáty kvality dle ČSN EN ISO 

9001:2000, certifikát HACCP a BRC.  

 Mezi slabé stránky se řadí nízká úroveň likvidity a vysoká zadluženost vlastního 

kapitálu společnosti, což ale nemusí být negativní charakteristikou společnosti. 

Růst zadluženosti vlivem působení finanční páky může přispět k růstu rentability. 

 Další slabou stránkou jsou pokuty udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

Pokutu 13,5 milionu korun dostala společnost za to, že určovala distributorským 

společnostem, za kolik mají její výrobky nabízet a omezila tím tak konkurenci. V roce 

2009 zaplatila společnost pokutu ve výši 4,86 milionu korun za procesní porušení zákona.
58

 

Tab. 4.13: Příležitosti a hrozby společnosti Kofola 

Příležitosti Hrozby 

 Růst životní úrovně obyvatel 

 Rozvoj nových technologií 

 Vstup na nové trhy 

 Řada ocenění 

 Objednávání materiálu u více 

dodavatelů 

 Rozšiřování portfolia 

 Ochrana životního prostředí 

 Noví odběratelé 

 Složitost legislativy 

 Oslabení koruny 

 Růst cen surovin 

 Parazitování na image společnosti 

 Časté vládní změny 

 Vstup nových konkurentů 

 Zvýšení daňových sazeb 

 Růst inflace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi příležitosti se řadí především rozšiřování portfolia a zaměření se na nové 

výrobky například z prostředí zdravého životního stylu, speciální nápoje používané 

při cvičení. 

Společnost Kofola získává pravidelně umístění na předních příčkách 

100 nejobdivovanějších firem v České republice. Generální ředitel a většinový vlastník 

společnosti Kofola je navíc držitelem ocenění Podnikatel roku za rok 2011. 
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Další příležitostí je možnost vstupu na nové trhy a zvyšování povědomí o značce 

v zahraničí. A nejen rozšiřování portfolia výrobků, ale také rozšiřování sítě odběratelů, 

jako jsou další restaurační zařízení. 

Mezi hrozby, které mohou ovlivňovat činnost společnosti, patří především legislativní 

změny a složitost právního systému, a také časté změny vlády, které zastávají různé názory 

a následkem je neustálé přetváření právních předpisů. 

V neposlední řadě je to také oslabování české koruny Českou národní bankou 

a s tím související výše inflace a zdražování materiálů, výrobků a služeb. 

4.3.1 Bodové ohodnocení 

Vyhodnocení SWOT analýzy probíhá tak, že jsou jednotlivým parametrům přiděleny 

body na základě bodového systému. Bodová škála 1 – 10, kde 1 je minimum 

a 10 je maximum. Toto rozdělení představuje míru síly, slabosti, příležitosti a hrozby. 

Dále jsou k jednotlivým bodům přiděleny váhy 1 – 7, kde 1 má nejmenší váhu a 7 má nejvyšší 

váhu. 

U každé položky je proveden součin bodů s váhou a ty jsou pak sečteny dle příslušné 

části ve SWOT analýze. Celkový součet jednotlivých kvadrantů je vydělen počtem položek 

v kvadrantu. Bodové hodnocení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb včetně 

váhy jednotlivých faktorů, součinů a průměrů je v tabulkách 4.14, 4.15, 4.16, 4.17. 

Tab. 4.14: Bodové hodnocení silných stránek společnosti 

Silné stránky Body Váhy Součin 

Tradiční receptura 10 7 70 

Znalost značky 9 6 54 

Silné postavení na trhu 9 7 63 

Nižší ceny než u konkurence 8 6 48 

Široké produktové portfolio 8 5 40 

Úspěšné marketingové kampaně 9 4 36 

Držitel certifikátů 7 5 35 

Dostupnost produktů 7 6 42 

Výzkum a vývoj 8 6 48 

Schopný management a tradiční rodinné vedení 6 3 18 

Sponzorské aktivity 5 4 20 

Kvalifikovaná pracovní síla 7 3 21 

Součet 495 

Průměr 41,25 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.15: Bodové hodnocení slabých stránek společnosti 

Slabé stránky  Body Váhy Součin 

Nízká úroveň likvidity 4 3 12 

Vysoká energetická náročnost 9 7 63 

Vysoká zadluženost vlastního kapitálu 5 3 15 

Sankce Úřadu pro hospodářskou soutěž 8 5 40 

Součet 130 

Průměr 32,50 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.16: Bodové hodnocení příležitostí společnosti 

Příležitosti Body Váhy Součin 

Růst životní úrovně 6 5 30 

Rozvoj nových technologií 10 7 70 

Vstup na nové trhy 8 7 56 

Řada ocenění 7 5 35 

Rozšiřování portfolia 8 7 56 

Ochrana životního prostředí 5 3 15 

Noví odběratelé 7 6 42 

Součet 304 

Průměr 43,43 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.17: Bodové hodnocení ohrožení společnosti 

Hrozby Body Váhy Součin 

Složitost legislativy 7 5 35 

Oslabení koruny 10 7 70 

Růst cen surovin 8 6 48 

Parazitování na image společnosti 5 5 25 

Časté vládní změny 6 3 18 

Vstup nových konkurentů 7 5 35 

Zvýšení daňových sazeb 9 6 54 

Růst inflace 5 6 30 

Součet 315 

Průměr 39,38 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



63 

 

4.3.2 Vyhodnocení SWOT analýzy 

 Další krok SWOT analýzy je sestavení diagramu umožňující přehlednost, 

která směřuje k volbě optimální strategie. Pozici bodu lze určit tak, že je vypočten rozdíl 

průměrů silných a slabých stránek a rozdíl průměrů příležitostí a hrozeb. Tato dvě čísla určují 

souřadnice bodu (červený), jednotlivé průměry (modrý) a jsou zobrazeny v následujícím 

diagramu. 

 Výpočet: 

 S – W = 41,25 – 32,50 = 8,75 

 O – T = 43,43 – 39,38 = 4,05 

 

Obr. 4.1: Diagram SWOT analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Na základě diagramu SWOT analýzy je zřetelné, že hodnoty, které byly vypočteny 

výše, zasahují do I. kvadrantu. V tomto kvadrantu je důležité zaměřit se na vnímání 

příležitostí v rámci silných stránek, využití trendů v možných zdrojích a investování a rozvoj. 

 SWOT analýza je provedena na základě vlastního zhodnocení jednotlivých faktorů. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ SPOLEČNOSTI 

 V této kapitole je navrhnuta strategie pro analyzovanou společnost Kofola. Návrh 

strategie je postaven na výsledcích strategické analýzy a faktorech důležitých pro tuto 

společnost, které jsou shrnuty ve SWOT analýze. 

 V předchozí části této práce jsou shromážděny a analyzovány veškeré dostupné 

informace, které pomáhají k určení optimální strategie. Výsledná strategie společnosti musí 

respektovat silné i slabé stránky, potencionální hrozby, ale také tržní situaci a vnější okolí 

společnosti. 

 Zvolená strategie musí respektovat současnou situaci na trhu a před samotným 

výběrem strategie je nutné formulovat poslání a strategické cíle společnosti Kofola, a. s. 

 Poslání společnosti Kofola, a. s. se řídí tím, co je v životě opravdu důležité. Společnost 

se snaží hledat nové cesty k srdcím dalších zákazníků. Jedním z hlavních hesel poslání je 

milovat a žít zdravě a tímto směrem se společnost ubírá i nadále. Zároveň díky rozšiřujícímu 

portfoliu produktů si vybere opravdu každý. 

 Hlavním cílem společnosti Kofola je především větší podíl na trhu s nealkoholickými 

nápoji. Prostředkem pro splnění tohoto cíle je nabídka nových konkurenceschopných 

výrobků, které by doplnily současné produktové portfolio. Strategické cíle by měly být 

definovány dle pravidel SMART, tedy specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a časově 

vymezené. 

 Prvním cílem, který navazuje na hlavní cíl je získat největší podíl na trhu 

s nealkoholickými nápoji a tím se stát jedničkou a překonat tak nadnárodní konkurenční 

podniky (specifický). Tohoto cíle chce společnost dosáhnout do tří let (časově vymezený). Se 

získáním nejlepší pozice na trhu jsou seznámeni a souhlasí jak vedení společnosti, tak všichni 

zaměstnanci (akceptovatelný). Společnost Kofola má potenciál pro splnění tohoto cíle 

(reálný). Splnění tohoto cíle je zjistitelné díky průzkumu trhu a zjištěným hospodářským 

výsledkům (měřitelný). 

 Dalším cílem je nabídka nových výrobků společnosti Kofola, a.s., které budou 

konkurenceschopné a budou doplňovat současné produktové portfolio (specifický). Stanovený 

cíl je přijatelný vzhledem ke skutečnosti, že se společnost snaží vyvíjet nové výrobky a nové 

řady, které doplňují portfolio společnosti Kofola (akceptovatelný a reálný). Tento cíl je 

splnitelný do jednoho roku (časově vymezený). Vytvoření nejméně jednoho výrobku, který 

bude prodáván v České republice (měřitelný). 
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 Výsledky zjištěné SWOT analýzou ukazují, že se společnost Kofola nachází v prvním 

kvadrantu. Společnost by měla využít své silné stránky na základě příležitostí. V tomto 

kvadrantu se nacházejí strategické alternativy, kterými jsou strategie koncentrace, strategie 

rozvoje trhu, strategie rozvoje výrobku a strategie inovace. Pro účely výběru vhodné strategie, 

které odpovídají stanoveným cílům lze vyloučit strategii koncentrace, která je specifická pro 

malé firmy věnující se jednomu trhu s jedním výrobkem. Ze zbývajících alternativ lze 

společnosti Kofola navrhnout všechny tři.  

 

Strategie rozvoje trhu 

 První možností je strategie rozvoje trhu, která se zaměřuje na stávající výrobky 

společnosti Kofola a pronikání s těmito výrobky na nové trhy a být konkurenceschopní 

s místními společnostmi. Důležitou součástí této strategie je průzkum místního trhu a 

překonání určitých bariér v podobě právních norem dané země a dalších podmínek, které by 

mohly znemožnit dovoz výrobků. Společnost Kofola má předpoklady být úspěšným 

konkurence schopným podnikem, jak to dokazuje v zemích, ve kterých v současné době 

působí. 

  

Strategie rozvoje výrobku 

 Další strategie je typická vývojem nového výrobku, který má být uveden existujícím 

trhu. V případě společnosti Kofola se jedná o rozšíření produktového portfolia nebo nabídku 

doplňkové služby. Návrhem pro tuto strategii může být to, že společnost Kofola v loňském 

roce uvedla na trh čerstvé ovocné a zeleninové šťávy UGO. Nabízí se tedy možnosti rozšíření 

různých druhů těch šťáv nebo výběr dalších míst pro prodej (například v restauračních 

zařízeních). V poslední době je také trendem zdravé stravování a lidé začínají sledovat složení 

výrobků. Touto problematikou se společnost Kofola zabývala již v minulosti, kdy investovala 

do nové technologie, díky které vyrábí ovocné sirupy, které neobsahují konzervanty. 

V návaznosti na to, by společnost Kofola mohla v budoucnosti odstraňovat konzervanty i 

v dalších výrobcích. 

 

Strategie inovace 

 Poslední strategickou alternativou je strategie inovací. Problematika inovací je 

naznačena v předchozím odstavci. Inovační strategie vychází z technologie výrobků 

stávajícího sortimentu. V minulosti prošel inovacemi například samotný výrobek Kofola, 

který získal v období od roku 2008 do současnosti několika podob. Verze Kofoly jsou 
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například bez cukru, višňová, bylinková, citrus nebo i speciální vánoční edice Kofola 

vanilková. Pro posílení pozice na trhu a odlišení se od konkurence může společnost 

pokračovat v rozšiřování příchutí nápojů, čím přiláká více zákazníků toužících po ochutnání 

posledních novinek. 

Výběr jednoznačně konečné strategie je složitý rozhodovací proces. Na výběru by se 

mělo podílet celé vedení akciové společnosti Kofola a dbát přitom na to, aby konečná varianta 

strategie obsahovala kritéria akceptovatelnosti, vhodnosti a přijatelnosti. Nejvhodnější 

variantou pro společnost Kofola je strategie rozvoje nového výrobku, která splňuje předchozí 

kritéria. 

 V rámci strategického řízení je nejdůležitější částí realizace a implementace strategie. 

Pokud je výběr strategie schválen managementem a vedením společnosti, dochází 

k vypracování plánů a přizpůsobování procesů ve společnosti. Pokud má být strategie 

úspěšná, musí v rámci implementace probíhat organizování a vedení zaměstnanců tak, aby 

byly dodržovány stanovené strategické cíle. Důležitou součástí je také kontrola a zpětná 

vazba, zda je zvolená strategie v souladu se stanovenými cíli. Tyto kontroly je doporučeno 

provádět v pravidelných intervalech, například jednou za tři měsíce. Tímto postupem lze 

zamezit nečekaným okolnostem a rizikům, které by hrozily pozdním odhalením. 

 Následující tabulky obsahují návrhy na odstranění slabých stránek a omezení hrozeb 

společnosti Kofola na základě faktorů, které byly určeny ve SWOT analýze. 

Tab. 5.1: Návrhy na odstranění slabých stránek společnosti Kofola 

Slabé stránky Návrhy 

1. Nízká úroveň likvidity 

 

 

 

 

2. Vysoká energetická náročnost 

 

 

 

3. Vysoká zadluženost vlastního kapitálu 

 

 

1. Hodnoty ukazatelů likvidity jsou ve 

většině období pod hranicí rozmezí. Pro 

zvýšení likvidity je lepší zvýšit dostatek 

finančních prostředků. Řešením může být 

například rychlejší vymáhání pohledávek. 

2. Ceny energií neustále stoupají, řešením 

může být výběr levnějšího spolehlivého 

dodavatele energií nebo technologie, která 

je méně náročná na dodávky energie. 

3. Tento ukazatel sleduje vztah mezi 

vlastním kapitálem a cizími zdroji. 

Hodnoty ukazatele společnosti Kofola 
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4. Sankce Úřadu pro ochranu hospodářskou 

soutěž 

jsou vysoké, ale ve stabilní společnosti 

jako je tato mohou vysoké hodnoty 

přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. 

Je důležité, aby společnost dohlížela na 

správné splácení bankovních půjček a 

dalších cizích zdrojů. 

4. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

uděluje pokuty na základě nezákonných 

postupů firem. Společnost Kofola omezila 

konkurenci a dostala pokutu. Společnost 

Kofola by nadále neměla porušovat právní 

normy, a tím se vyhnout dalším sankcím. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 5.2: Návrhy na omezení hrozeb společnosti Kofola 

Hrozby Návrhy 

1. Složitost legislativy 

 

 

2. Oslabení koruny 

 

 

 

3. Růst cen surovin 

 

 

 

4. Parazitování na image společnosti 

 

 

5. Časté vládní změny 

 

 

 

 

 

1. Společnost Kofola by měla zajistit 

pravidelné školení odborníky, kteří se 

zabývají změnami právních norem.  

2. Proti oslabení koruny se nelze nijak 

bránit. Vše rozhoduje centrální banka 

České republiky, která využívá měnový 

kurz jako nástroj monetární politiky. 

3. Úzce souvisí s růstem inflace i 

s oslabením koruny. Společnost Kofola 

může na základě smluv s dodavateli 

zmrazit ceny surovin po určité období. 

4. Už v minulosti se společnost proti 

parazitování na image společnosti bránila 

soudně. 

5. Nestabilní politická situace České 

republiky souvisí s neustálými změnami 

legislativy. Jak už je zmíněno výše, tak 

společnost Kofola by měla být neustále 

informovaná odborníky a klíčoví 

pracovníci společnosti se účastnili 
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6. Vstup nových konkurentů 

 

 

 

7. Zvýšení daňových sazeb 

 

 

 

8. Růst inflace 

pravidelného školení. 

6. Vzhledem k postavení společnosti Kofola 

na trhu, nemusí nová konkurence 

společnost ohrozit. Důležité je zaměřit se 

na stávající konkurenci. 

7. Proti zvyšování daňových sazeb se 

nemůže společnost Kofola bránit. 

Následek vyšších daní je zvyšování cen 

svých výrobků. 

8. Inflace je také faktor, který vede ke 

zvyšování cen, nejen surovin, ale i 

výrobků společnosti Kofola. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 ZÁVĚR 

 Návrh optimální strategie musí respektovat současné trendy a rozvíjející se prostředí, 

musí být vhodná, dosažitelná, orientovaná na výsledek, realizovatelná a v neposlední řadě 

musí být v souladu se stanovenými cíli. Kvalita strategie závisí na přesnosti zpracovaných 

analýz, dostupných informací a také na ochotě zaměstnanců přizpůsobit se změnám.  

 Tato diplomová práce byla zpracována na základě materiálů a dokumentů, které byly 

poskytnuty vedením společnosti a na základě kterých byla provedena analýza a sestaven 

návrh a doporučení společnosti Kofola, a. s. 

Cílem mé diplomové práce bylo provést strategickou analýzu společnosti, která působí 

na trhu s nealkoholickými nápoji a na základě zjištěných poznatků z jednotlivých 

aplikovaných metod navrhnout možné strategie. 

 Práce byla strukturována do několika částí. V první části jsou zachyceny teoretické 

poznatky, které byly získány z odborné literatury zabývající se především strategií, 

strategickým plánování, strategickým řízením, rozebrány byly jednotlivé metody, výběr a 

implementace strategie. 

 V další části byla představena společnost Kofola, a. s. a následně byly aplikovány 

jednotlivé metody. Na základě makroekonomického prostředí byla použita metoda PESTLE a 

aplikována na společnost Kofola. Dále je provedena finanční analýza poměrových ukazatelů 

z dat získaných z finančních výkazů společnosti v období od roku 2008 do roku 2012. 

V analýze mikroprostředí je použit Porterův konkurenční model. Poslední metodou, která byla 

aplikována, byla SWOT analýza. V poslední části práce jsou zpracovány návrhy a doporučení 

společnosti Kofola. 

 Z výsledků provedených analýz byly určeny pro společnost Kofola tři varianty 

strategií, a to strategie rozvoje trhu, strategie rozvoje výrobku a strategie inovace. Z těchto tří 

variant vychází nejlépe strategie rozvoje výrobku, protože splňuje stanovené strategické cíle a 

splňuje kritéria dosažitelnosti, přijatelnosti a vhodnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

a. s.  akciová společnost 

č.  číslo 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před odečtením úroků a daní 

EBT  zisk před odečtením daní 

HDP  Hrubý domácí produkt 

mld.  miliarda 

např.  například 

obr.  obrázek 

příp.  případně 

ROA  rentabilita aktiv 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

Sb.  sbírka 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

str.  strana 

tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný 
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