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1 Úvod a cíle práce 

V současné době podniky naléhavě potřebují jasné strategie. Musí mít určeny 

strategické cíle a navazující strategie formulující směry rozvoje podniku. Musí vědět, co 

chtějí dělat, aby byly zřetelné odlišné a jedinečné, aby nabízely něco jiného než jejich 

konkurenti. V minulosti, kdy na trhu nebylo takové množství konkurentů, mohly podniky 

vystačit se strategiemi napodobujícími někoho jiného. Dnes s takovým přístupem vystačit 

určitě nelze. V dnešní době nejde o hledání nevýhod, je nutné hledat cesty, jak růst a budovat 

si konkurenční výhody. Většina metod, která se v dnešní době uplatňuje, je zaměřena na to, 

aby se něco dělalo lépe, aby se zlepšila provozní efektivnost. To je nutné proto, aby se podnik 

udržel ve hře, ale nejen to. Je třeba zvýšit strategickou efektivnost. To předpokládá hledání 

nových příležitostí a nových uplatnění.  

Strategický proces tvorby strategických cílů a strategie jejich naplnění, chápeme stále 

více jako snahu o sladění aktivit podniku s probíhajícími změnami. Jde o proces, který má 

směřovat k výraznější vnímavosti vůči potenciálním příležitostem. V tomto procesu hraje 

významnou roli strategická analýza, která se zabývá rozborem vnitřní situace podniku a jeho 

okolí.  

Řešeným problémem pro vybranou konkrétní firmu je nedostatečně podložená přijatá 

strategie z roku 2013 z hlediska strategické analýzy. Z toho důvodu bylo zapotřebí 

aktualizovat tuto strategii a strategickou analýzu pro současné období. Tuto potřebu naplňuje 

tato bakalářská práce. V souvislosti s tím byly formulovány tyto otázky, na které práce hledá 

odpovědi: 

1. Jaké jsou slabé stránky současné strategie firmy z roku 2013? 

2. Co lze očekávat z aktuálně provedené strategické analýzy firmy? 

3. Které klíčové zranitelnosti na jedné straně a konkurenční výhody na straně druhé 

lze vyvodit ze strategické analýzy? 

Tato bakalářská práce se zabývá řešením formulovaného problému, tj.: strategickou 

analýzou jako významnou součástí strategického řízení. Tato analýza zahrnuje analytické 

postupy směřující k získání podkladů pro formulaci strategie. Výběr postupů je ovlivněn tím, 

že právě tuto část lze považovat za rozhodující pro úspěšnost celého procesu tvorby 

strategických cílů a strategie podniku, tedy úspěšnost podniku. Takový trend má platnost 
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nejen pro podnikovou sféru České republiky, ale i celosvětově. Pro současnost je typické, že 

změny jsou stále častější a dramatičtější, stálé hůře se předpovídají, takže jde o svět velké 

nejistoty. Tento trend můžeme označit jako turbulentní prostředí. 

Téma strategické analýzy je již delší dobu velice aktuálním a atraktivním tématem, a 

to hned z několika důvodů. Předně, zpracování strategické analýzy je velice komplexní 

záležitost, která poskytuje široký prostor pro kreativitu. Jde o proces, který se zabývá 

nestandardními jevy a situacemi, a proto vyžaduje nerutinní, tvůrčí přístupy. Vypracování 

strategické analýzy zároveň vyžaduje značnou odpovědnost vzhledem k tomu, že její závěry 

mohou závažně ovlivnit prosperitu podniku do budoucna.  

Zkušenosti získané v předešlých letech ukazují na časté nepochopení klíčového 

významu strategie pro úspěšnost podniku. Tento jev je typický pro české podniky, 

s podobnou zkušeností se však setkávají i v ostatních zemích, včetně zemí USA.  

Podle Slávika (1999) se na budoucnost strategického řízení nelze dívat jako na 

pokračování minulosti, ale naopak, je třeba na ni pohlížet jako na řadu nenavazující. Tuto 

skutečnost je tedy nutné brát jako samozřejmou. Minulost je důležitá pro budoucí návaznost, 

ale nelze do budoucnosti vstoupit při neustálém ohlížení se za minulou zkušeností. 

Cílem této bakalářské práce je provést strategickou analýzu firmy Raynet s.r.o., která 

je zaměřena na vývoj moderního software pro řízení vztahů se zákazníky a obchodními 

partnery. Současně se práce zabývá vyhodnocením aktuálního stavu externího a interního 

prostředí a návazně formulací závěrů s adekvátním doporučením pro návrh strategie. K tomu 

jako syntetický prostředek slouží SWOT analýza, jako výsledek obou analýz, která naznačí 

směr podnikové strategie pro zlepšení pozice firmy na trhu, případně zvýšení 

konkurenceschopnosti. 

Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část se zabývá teoretickými východisky, která 

se zaměřují na význam strategie a její formy. Přiblíží strategickou analýzu a strategické řízení, 

které jsou pro fungující firmu a její vývoj velice důležité.   

Druhá část této práce představuje a charakterizuje analyzovanou firmu, popisuje 

historii firmy, dosavadní firemní úspěchy, vizi, hlavní cíle a organizační strukturu.  
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V části třetí je analyzován současný stav strategické situace firmy na trhu v porovnání 

s konkurencí. Konkrétně je společnost podrobena analýze vnějšího a vnitřního prostředí 

PESTLE, a oborového prostředí pomocí Porterova modelu pěti sil. Poté je provedena analýza 

vnitřního prostředí firmy. Z obou analýz jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky a příležitosti 

a ohrožení. Poznatky z těchto analýz byly sestaveny do formy analýzy SWOT a následně 

bodově ohodnoceny pro stanovení rámcového návrhu strategie. 

Čtvrtá část je věnována konkrétním návrhům a doporučením pro vedení firmy. Dojde 

k interpretaci rámcového návrhu podnikatelské strategie ve vazbě na strategickou analýzu 

podniku. Podle zjištěných výsledků a závěrů jsou navrženy strategické kroky, cíle a priority. 

Jsou také nastíněny možné změny a doporučení, které by potenciální dopady slabých stránek 

a ohrožení zmírnily, na druhé straně využily silných stránek a příležitostí. 
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2 Teoretická východiska strategického řízení 

Proces strategického řízení se skládá z formulování vize, poslání a cílů firmy, analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí, volby vhodné strategie na podnikatelské a podnikové úrovni, 

návrhu organizačních změn, administrativních opatření a kontrolního systému na realizac i 

strategie.  Z uvedených kroků analýza externího a interního prostředí a výběr vhodné strategie 

se společně označují jako formulace strategie. Soubor opatření, které vedou k zavedení a 

uskutečnění strategie, se nazývá implementací strategie.  

Jednotlivé fáze a složky procesu strategického řízení jsou s použitím literatury 

(Dedouchová, 2001) vyobrazeny na obrázku 2.1. 

Obrázek 2.1 

 

Zdroj: [Dedouchová, 2001] 

V dalších částech teoretických východisek postupuji podle Slávika (1999) s využitím 

dalších zdrojů (Jakubíková 2013, Sedláčková, 2000, Souček 2003, Collins 2008, Dedouchová 

2001, Grasseová 2010, Tyll 2014 a Charvát 2006). 
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Východiskem pro první fázi procesu strategického řízení je stanovení vize, poslání a 

cílů firmy. Určují hranice, ve kterých se formulují plánované strategie a kritéria, podle 

kterých se zkoumají a hodnotí spontánní strategie. Vize představuje přitažlivý obraz firmy 

v její vzdálenější budoucnosti. Poslání má odpovědět na otázku, proč firma existuje a co by 

měla dělat. Cíle pak konkretizují poslání. 

2.1 Vize 

Vize načrtává v nejobecnějších a koncepčních pojmech představu o budoucím 

směrování a postavení firmy. Vize zachytává jevy, trendy a faktory, které jsou v současnosti 

nevýrazné a nepřesné. Jejich odhalení není jenom výsledkem rozsáhlých a hlubokých analýz, 

naopak rozhodující roli sehrává intuice, mentální schopnosti, fantazie, prozíravost, ostrá 

vnímavost a předvídavost. Vizionář postřehne to, co jiní nezaznamenají, přikládá význam 

tomu, co ostatní podceňují a ignorují. Vize se neodvíjí jen z bezbřehého snění. Vize je 

výsledkem schopnosti poskládat celistvý obraz budoucího trendu, který zakládá změnu 

v různých částech podnikatelského světa. Vize je také vnímaná jako žádoucí obraz 

budoucnosti firmy, která je založená na využití reálných možností a vyjadřuje metu, kam až je 

možné firmu posunout. Vize není jenom sen, ale komplexní cílová představa, která může být 

načrtnuta v hrubých obrysech, ale i v těch musí být reálná představa a přitažlivá podněcující 

výzva.  

Vize, která má být účinná musí být inspirující, aktivující a motivující. Jasná a dobře 

čitelná vize je výzvou. Většina vizí v podnikatelské sféře je zaměřená na rozvinutí 

konkurenceschopnosti na trhu. Vize vytváří rámec pro sestavení poslání. Vize neodpovídá jen 

na otázku „Co firma může dělat?“, ale hlavně na otázku „Co by měla dělat?“, proto by měla 

odrážet hodnoty, které vyznávají vedoucí pracovníci, zaměstnanci a ostatní skupiny, které 

mají zájem na firemním rozvoji.  

Originální vize zpravidla předbíhá dobu, ve které vznikla, a proto často bývá 

současníky nepochopená a odmítaná. V souvislosti s vizí se v literatuře o strategickém řízení 

objevují také pojmy jako podniková filozofie a krédo, které taky do jisté míry vyjadřují 

cílovou orientaci podniku. Podniková filozofie vyjadřuje přesvědčení, smýšlení, hodnoty a 

priority, které vyznávají tvůrci strategických rozhodnutí a které provázejí jejich řízení 

podniku. Obsahuje morální zásady, principy a normy, a to směrem dovnitř i ven z podniku. 

Umožňuje rozlišovat mezi dobrem a zlem na základě všelidské morálky, která je 
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transformována do podmínek konkrétního podniku. Některé podniky mají formální dokument 

o filozofii, jiné ji zahrnují do poslání, cílů nebo politik. Některé podniky formulují filozofické 

krédo, aby zdůraznili svůj odlišný pohled na podnikání. Podnikové krédo většinou formuje 

základy na rozvoj podnikové kultury.  

2.2 Poslání 

Zformulovat a realizovat účinné poslání podle Jakubíkové, 2013 znamená splnit tři 

následující úlohy: 

- pochopit a definovat, v jakém podnikání se podnik skutečně nachází, 

- rozhodnout, kdy se má poslání změnit, a tak upravit strategické směřování 

podniku, 

- obeznámit osazenstvo podniku s posláním pomocí metod, které jsou srozumitelné, 

zajímavé a podnětné. 

2.2.1 Identifikace podnikání 

Rozhodnutí o tom, v jakém podnikání se firma nachází, není to ovšem vůbec 

jednoduché.  

Jak tvrdí Slávik, 1999, identifikovat, v jakém podnikání se podnik nachází, vyžaduje 

odpověď na čtyři zásadní otázky: 

1. Jaké jsou potřeby zákazníků, nebo co je uspokojováno? 

2. Jaké jsou spotřebitelské skupiny, nebo kdo je uspokojuje? 

3. Jaké činnosti, metody, technologie se používají, nebo jak jsou uspokojované 

potřeby zákazníků? 

4. Jaké jsou důvody existence podniku, nebo proč podnik dělá právě to, co dělá? 

Nesprávné vymezení podnikání může vážně ohrozit prosperitu a existenci firmy. 

Přemýšlení o tom, jaké potřeby svých klientů se firma snaží uspokojit, by mělo firmu učinit 

citlivějším na jasnou počáteční identifikaci potřeb a ustavičné sledování jejich vývoje. Když 

se potřeby mění, firmy uvědomující si potřeby jsou víc připravené vyvíjet nové výrobky a 

služby, aby uspokojili vznikající potřeby a je méně pravděpodobné, že se ocitnou v zaostávání 

a poklesu.  
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Hlavní problém při formulaci poslání spočívá v rozhodnutí, jak široce nebo úzce 

odpovídat na otázku „Co?“. To je závislé na dalších okolnostech, jakými jsou sklon k převzetí 

rizika, vyhýbání se konfliktům, vztah mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli (růst a zisk), 

atd. Široká definice umožní firmě zvážit široký rozsah variant, avšak každá varianta musí být 

důkladně hodnocená. Poslání nenahrazuje kvalitní řízení a obratné rozhodování. Na druhé 

straně, firmy, které se úzce definovaly, mohou být velmi úspěšné při naplňování úzce 

definovaného poslání.  

Diverzifikovaná firma čelí speciálním problémům, když definuje své podnikání, 

protože působí v několika podnikáních.  

V diverzifikované firmě je první otázkou „Co je naše podnikání?“. Tato otázka musí 

být zodpovězená na dvou úrovních. Na té podnikatelské úrovni bude důraz kladen na 

spotřebitelsky orientované definici. Na úrovni podnikové však vedení podniku nemůže 

jednoduše sloučit různé definice podnikání, protože by to vedlo k nekoncentrované a zmatené 

formulaci. Definování podnikání celého podniku by mělo být orientované portfoliově.  

Druhá otázka položená při identifikování podnikání je „Kdo?“. Tedy kdo jsou naši 

zákazníci, jaký trh anebo trhový segment se podnik snaží obsloužit. Žádná firma bez ohledu 

na její velikost není dostatečně velká, aby uspokojila potřeby všech potenciálních zákazníků. 

Formulování poslání vyžaduje jasnou identifikaci toho, jaký podíl nebo segment celkové 

spotřebitelské báze tvoří primární trh podniku. Tento proces výběru současného a budoucího 

trhu se nazývá segmentace. 

Třetí otázka vyslovená při formulování poslání zní „Jak?“. Tedy jak bude firma 

dosahovat své cíle, jaké metody se použijí při uspokojování potřeb identifikovaných na jejím 

trhu? Tuto otázku může zodpovědět volba konkurenční strategie, např. stát se 

nízkonákladovým výrobkem, vyrábět inovované výrobky nebo nejspolehlivější výrobky. 

Poslední stěžejní otázka je „Proč?“ firma vykonává aktivity, kterými se pravidelně 

zaobírá. Tato otázka je pro firmu existenční. Mnohé podniky pociťují potřebu vyjádřit 

jednoduchým způsobem důvod a příčinu svého bytí. V odpovědi na tuto otázku se koncentrují 

odpovědi na všechny tři předchozí otázky. Vyjadřuje hlubší smysl existence než je pouhá 

honba za ziskem. Umožní firmě uvědomit si úlohu, kterou sehrává v širších společenských 

souvislostech. 
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2.3 Formulace strategických cílů 

Podle teorie firmy je primárním cílem firmy maximalizace zisku v krátkodobém 

pohledu, bez časové dimenze a bez vlivu rizika. Za základní ukazatele považuje celkový zisk, 

později ukazatele výnosnosti ROI (rentability), ukazatele výnosnosti vlastního jmění ROE 

apod. V hospodářské praxi je primární cíl podniku maximalizace zisku ten se transformoval 

do ukazatele ROE (výnosnost vlastního jmění). V současné době převládá jako primární cíl 

podnikání maximalizace hodnoty firmy, který je základem nejnovějších modelů, považujících 

za cíl podnikání maximalizaci hodnoty jmění akcionářů, tzv. shareholder value.  

Prostřednictvím odvozených cílů se široce a obecně formulované poslání transformuje 

do konkrétních budoucích výsledků. Každý útvar potřebuje jednoznačné a měřitelné ukazatele 

výkonu, které ukážou jeho přínos ke splnění cílů celé firmy.  

Na obrázku č. je vyobrazeno, jak je hierarchie cílů odvozená od rozsahu vlivu.  

Obrázek 2.2 

 

Zdroj: [Slávik, 1999] 

Z formálního hlediska má správně formulovaný cíl splňovat tyto požadavky: jasný, 

stručný a jednoznačný zaměřen jen na jednu specifickou oblast, měl by se pojit na výsledek, 

nikoliv na činnost měl by být měřitelný, pokud možno vyjádřený v kvantitativních 

jednotkách, měl by obsahovat časový rámec svého splnění, měl by být náročný, ale splnitelný. 
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To lze shrnout do jednoduchého pravidla SMART, podle kterého by měl cíl být: 

Specific – specifický (v množství, kvalitě, čase). Do kterého segmentu chceme proniknout? 

Jaký by měl být tento segment? Čeho chceme na trhu dosáhnout? 

Measurable – měřitelný (O jak velký podíl na trhu usilujeme, v jakém čase?) 

Agreed – akceptovatelný (Je cíl akceptovatelný všemi, kdo se na jeho dosažení má podílet?) 

Realistic – reálný, dosažitelný (Je stanovený cíl dosažitelný? Jak náročné bude ho docílit?) 

Trackable – sledovatelný (Jsou určeny jednotlivé časové etapy pro sledování jeho plnění?). 

 Faktory, které výrazně ovlivňují volbu cílů, jsou vyobrazeny na obrázku č. 2.3 níže. 

Obrázek 2.3 

 

Zdroj: [Keřkovský, 2002] 

Cíle musí být formulovány pro všechny oblasti, které jsou důležité pro existenci a 

rozvoj firmy. Tyto oblasti se označují jako oblasti klíčových výsledků. 

Možné kategorie strategických cílů: 

- cíle tržního postavení, 

- cíle rentability, 

- finanční cíle, 

- tržní a prestižní cíle, 

- sociální cíle, 
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- cíle k ochraně životního prostředí. 

Prostřednictvím cílů se široce a všeobecně formulované poslání transformuje do 

konkrétních budoucích výsledků. Jasně stanovené cíle jsou také základnou na sledování 

postupu realizace poslání. Cíle představují pro vedení firmy a další úrovně, závazek 

dosáhnout konkrétní výsledky v konkrétním čase. Vyjadřují množství, druh a termín splnění 

požadovaného výsledku. Sestavení cílů je vyžadováno po všech manažerech. Každý útvar 

potřebuje jednoznačné a měřitelné ukazatele výkonu, které ukážou jeho přínos k splnění cílů 

celé firmy. 

2.3.1 Formulace podnikatelských cílů 

Podnikatelská strategie odpovídá zejména na otázku, jak předstihnout konkurenty při 

uspokojování potřeb stejného segmentu zákazníků. 

Formulovat podnikatelskou strategii znamená rozhodnout o tom: 

- jaké potřeby se budou uspokojovat, 

- kdo bude uspokojován, 

- jakým způsobem bude uspokojován.  

Při výběru strategie na úrovni podnikatelských jednotek je nutno rozhodnout, jak 

organizovat a kombinovat výjimečné schopnosti, aby podnik dosáhl konkurenční výhody.  

2.4 Analýza externího prostředí  

Okolní prostředí, ve kterém se firma nachází, se skládá ze dvou sfér. Vyšší sféra se 

nazývá makroprostředí a skládá se z ekonomického, sociálního, technického, 

demografického, právního, politického a ekologického sektoru. Nižší sféra se nazývá 

odvětvové prostředí neboli mikroprostředí a obsahuje činitele, které přímo ovlivňují postavení 

firmy. Jedná se o konkurenční podniky, zákazníky, dodavatele a další faktory. Obě sféry 

vnějšího prostředí podniku jsou znázorněny na obrázku č. 2.4. 
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Obrázek 2.4 

 

Zdroj: [Dedouchová, 2001] 

Úloha externí analýzy je identifikovat příležitosti a hrozby, které na firmu působí 

z vnějšího prostředí. O příležitosti se jedná v případě, že jde o vnější potenciál, který 

poskytují např. trendy, prostřednictvím kterých může podnik dosahovat vyšších zisků. Hrozby 

vznikají tehdy, když vnější trendy zpochybňují existenci a ziskovost podnikání. 

Jednou z hlavních úloh strategického řízení je adaptovat firmu na nestabilní a 

proměnlivé prostředí, ve kterém se nachází. Je potřebné stanovit míru nejistoty vývoje 

okolního prostředí, příčiny jeho vzniku a způsoby, jak se s ní vyrovnat. Vnější nejistota je tím 

vyšší, čím jsou okolní podmínky dynamičtější a složitější. Dynamika je vyjádřena 

prostřednictvím rozsahu a frekvence změn. Složitost je vyjádřena prostřednictvím 

rozmanitosti environmentálních vlivů, objemu znalostí potřebných na jejich zvládnutí a 

množství vzájemných vazeb mezi vnějšími faktory.  

V jednoduchých, stabilních podmínkách firma čelí prostředí, které se dá relativně 

lehko charakterizovat a významně se nemění. V takovém prostředí se nacházejí přirozené 

monopoly, např. výrobci a distributoři energie, vodní a lesní hospodářství, některé druhy 

těžebního průmyslu a jiné odvětví, které jsou chráněny před konkurencí, anebo mají charakter 

veřejných služeb. 
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2.4.1 Analýza makroprostředí 

Makroprostředí se vymezuje, jako prostředí, ve kterém se nacházejí všechny 

podnikatelské subjekty bez závislosti na konkrétním odvětví nebo druhu podnikání, při čem 

se nacházejí pod tlakem sil, které nedokážou ovlivnit. 

Analýza PESTLE 

Základním úkolem PESTLE analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla 

mít významný dopad na firmu, a odhalovat, k jakým změnám v těchto klíčových oblastech 

může dojít. Často se nejedná ani o určitou předpověď, ale spíše jen o odhad. Zároveň je třeba 

odlišit, které změny ovlivní všechna odvětví rovnoměrně, se stejnou intenzitou na podnik i na 

konkurenty, a které změny ovlivní různé podniky různě, protože právě ty změní konkurenční 

pozici podniku.  

Podle Sedláčkové (2000) je schopnost pochopit změny v prostředí velmi významná, 

protože vnímané změny vlivů prostředí signalizují potenciální potřebu změn strategie. 

Upozorňují na příležitosti a varují před riziky. Z praxe je dokázáno, že podniky, které jsou 

vnímavější vůči svému okolí, dosahují lepších výsledků než ty, které vnímají své okolí méně 

citlivě. 

Uvádí, že se složky makroprostředí mohou dále členit na následující sektory, které se 

zpravidla vyjadřují jako metoda PESTLE: 

Politické a právní prostředí 

Politika vyjadřuje zájmy a cíle společenských trendů, vrstev a skupin, které konflikty 

mezi sebou řeší použitím moci anebo o ni bojují. Politika se proto soustředí hlavně na 

uchopení státní moci a následně na ovlivňování správy státu, např. v oblasti financí, obchodu, 

kultury apod. 

Právo reguluje společenské vztahy, při kterých mohou vzniknout konfliktní situace, a 

jejich řešení se neobejde bez státního zásahu. Stává se jedním z hlavních prostředků 

uskutečňování státních funkcí prostřednictvím právních norem a právních vztahů. 
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Vliv politického a právního prostředí se všeobecně projevuje zákony, které nařizují, 

anebo zakazují určité činnosti, a předpisy (nařízení a vyhlášky), které interpretují a 

konkretizují zákony. 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je vymezené druhem hospodářského mechanismu, vládnoucí 

hospodářskou politikou a mezinárodními hospodářskými vztahy. Stav ekonomického 

prostředí určuje prosperitu celého národního hospodářství a ovlivňuje schopnost podniku 

dosahovat přiměřené míry zisku. Nejdůležitějšími makroekonomickými ukazateli jsou míra 

hospodářského růstu, úroková míra, měnové kurzy a míra inflace. 

Sociální prostředí 

Představuje soubor způsobů, modelů a vzorů chování jednotlivců a skupin a strukturu 

a pohyb obyvatelstva. Postoje, hodnoty, potřeby, zájmy a požadavky jednotlivců a skupin. 

Sociální prostředí ovlivňuje věková, sociální a ekonomická skladba obyvatelstva, přírůstek, 

porodnost, úmrtnost, ekonomicky aktivní, věková skladba, vzdělanostní úroveň, příjmové 

složení obyvatelstva, zaměstnanost, nezaměstnanost. Toto široké spektrum motivů může 

nabýt konkrétní mravní, pracovní, politický, zdravotní, náboženský, vojenský a jiný obsah. 

Vliv sociálního sektoru se projevuje ve změně potřeb, vkusu, chutí a preferencí spotřebitelů. 

Z pohledu zaměstnanců se zase projevuje v očekáváních, jak bude podnik plnit svou 

občanskou úlohu. Sociální prostředí je komplexem velkého množství rozmanitých prvků, 

které jsou zdrojem příležitostí a hrozeb. Uvědomění si zodpovědnosti za vlastní zdraví, jako 

důsledek zdravotní výchovy se projevuje v preferenci nízkoenergetických potravin, umělých 

sladidel, nealkoholických nápojů, pěstování sportu ve volném čase apod. Tento sociální postoj 

představuje příležitost pro podniky, které ho včas postřehly. 

Technologické prostředí 

Technologické prostředí je tvořené institucemi ziskového i neziskového charakteru, 

které se zabývají vědecko-výzkumnou činností, vývojem nových materiálů, výrobních metod, 

výrobků, případně se podílejí na jejich výrobě a distribuci. Nové vědecké poznatky, nové 

výrobkové a technologické inovace jsou zdrojem tvorby i destrukce, jsou hrozbou i 

příležitostí. Zrychlování vědeckého poznání a procesu jeho technických aplikací zkracuje 

životní cyklus výrobků a technologií. Nástup nových generací technologií je hrozbou pro 
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původní techniku avšak vytváří i nové příležitosti. Předvídání technických změn není tak 

náročné, jako rozhodnutí v pravý čas či reagování na nové příležitosti a jejich využití. 

Demografické prostředí 

Je charakterizováno počtem, strukturou a pohybem obyvatelstva, změnami jeho 

věkové, sociální a ekonomické skladby a jeho seskupováním v závislosti na jeho přirozeném 

pohybu. Mezi hlavní demografické faktory patří porodnost a přírůstek obyvatelstva, úmrtnost, 

počet obyvatel v produktivním věku, poměr obyvatelů měst a vesnic, vzdálenostní úroveň, 

skladba věkových kategorií, příjmové složení obyvatelstva, zaměstnanost, migrace, cestovní 

ruch a další. Demografické prostředí však není jen zdrojem různorodých spotřebitelských 

skupin, ale představuje také zásobárnu pracovních sil různé kvality a množství. 

Ekologické prostředí 

Ekologický sektor je vymezená životním prostředím, které podnik svou činností 

ovlivňuje, a naopak. Vztahy mezi podnikem a životním prostředím jsou regulovány formálně 

(zákony a předpisy) a neformálně (ekologické hnutí, ekologická kultura, ekologické 

povědomí). 

Průmyslná činnost je trvalou hrozbou pro životní prostředí, a proto každý významnější 

podnikatelský projekt musí schvalovat orgány státní správy. 

2.4.2 Analýza odvětvového prostředí 

Odvětvové prostředí někdy nazývané jako mikrookolí nebo konkurenční prostředí – je 

tvořeno množinou podniků, které nabízejí výrobky a služby navzájem zaměnitelné (tedy si 

konkurují), množinou jejich dodavatelů a množinou jejich zákazníků.  

Faktory ovlivňující mikrookolí podniku: 

1. Vyjednávací síla zákazníka vůči dodavateli,  

2. vyjednávací síla dodavatele vůči zákazníkovi, 

3. hrozba vstupu nových konkurentů, 

4. hrozba substitutů, 

5. rivalita firem. 

6.  
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Ad. 1. Analýza zákazníků se zaměřuje na faktory:  

- identifikace zákazníků a jejich potřeb, 

- demografický faktor, 

- geografický faktor. 

Ad. 2. Předmětem strategické analýzy dodavatelů jsou: 

- dostupnost a náklady na materiál a polotovary, 

- dostupnost a náklady na energii, 

- dostupnost a náklady na pořízení financí, 

- dostupnost a náklady pracovní síly  

Ad. 3. Noví konkurenti 

 Jde o podniky, které nepůsobí v příslušném oboru, ale chystají se do něj vstoupit a 

konkurovat etablovaným podnikům. 

Bariéry vstupu podniku do oboru: 

- preference zavedené značky, 

- rozsah a hromadnost produkce, 

- odbornost současných podniků, 

- nákladové výhody (jedinečné technologie, přístup k primárním zdrojům, 

znalost místního trhu), 

- ovládání marketingových a distribučních kanálů, 

- administrativní omezení (licence, kvóty, předpisy),  

- reakce současných podniků na vstup nového konkurenta. 

Ad. 4. Nové výrobky (substituty) 

 Substitut je výrobek nebo služba, který může nahradit původní výrobek nebo službu 

 Základní faktory: 

- cena a kvalita substitutu, 

- dostupnost substitutu, 

- náklady na přestup od tradičního produktu k substitutu. 
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Ad. 5. Rivalita 

 Jde o konkurenční boj mezi soupeřícími podniky. Konkurenční zbraně jsou ceny, 

kvalita, služby, záruky, reklama, obchodní sítě a inovace. 

Čtyři faktory rivality: 

- konkurenční struktura odvětví (počet konkurentů, oligopol, monopol, 

dominantní postavení, vzájemná závislost, koncentrace), 

- podmínky poptávky (růst, pokles), 

- bariéry výstupu z oboru (zvyk, spjatost s oborem, velké investice v základních 

prostředcích, vysoké přímé náklady na výstup), 

- soutěž o vzácné zdroje (co nejvíce za co nejnižší ceny).  

Odvětvové prostředí se také uvádí pod pojmem konkurenční prostředí. Odvětví je 

definováno jako skupina podniků nabízejících výrobky anebo služby, které jsou navzájem 

substituty. Cílem odvětvové a konkurenční analýzy je odhalit strategické činitele, které 

ovlivňují celkovou situaci v odvětví a jsou zdrojem příležitostí a hrozeb pro jednotlivé 

podniky. Analýza spočívá ve zkoumání hlavních ekonomických parametrů odvětví, hybných 

sil odvětví, povahy a mohutnosti konkurenčních sil, pozici klíčových konkurentů a jejich 

pravděpodobného chování a hodnocení atraktivnosti odvětví.  

Podnikatelské a ekonomické parametry odvětví nepodávají úplný obraz odvětví. 

Téměř každé odvětví se nachází v neustálém pohybu a změnách. Zkoumání životního cyklu 

odvětví pomáhá vysvětlovat změny, jeho výsledky však nejsou dokonalé. Je nutné zkoumat 

hlubší příčiny, proč se odvětví nachází v určité fázi cyklu a jaká bude jeho délka. Podmínky 

odvětví se mění, protože působí síly, které motivují anebo potlačují změny. Nejvýznamnější 

z těchto sil se nazývají hybné síly, protože mají největší vliv na charakter a rozsah změn 

probíhajících v struktuře odvětví. 

Základní typy hybných sil, které jsou schopné ovlivnit odvětvové podmínky a 

celkovou atraktivnost odvětví jsou např. změny v dlouhodobé míře růstu odvětví, změny ve 

skladbě zákazníků kupující výrobek a změny způsobu jeho používání, výrobkové inovace, 

procesní inovace, marketingové inovace, vstup anebo odchod hlavních konkurentů z odvětví, 

difúze poznatků, změny nákladů a efektivnosti a další. 
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Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil je osvědčený nástroj pro zkoumání a hodnocení mikroprostředí 

a konkurenčních sil. Zjednodušeně je vyobrazen níže na obrázku č. 2.5. 

Obrázek 2.5 

 

Zdroj: [Souček, 2003] 

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na 

působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a 

výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

Model rivality na trhu popsal roku 1985 Michael E. Porter z Harward School of 

Business Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v 

okolí firmy a odhalit příležitosti a ohrožení podniku. 

Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil. 

Podle Grasseové, 2010 lze tyto síly charakterizovat takto:  

1. vyjednávací síla zákazníků - Jak silná je pozice odběratelů tedy zákazníků? 

Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy? Mají velkou sílu při vyjednávání? 
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2. vyjednávací síla dodavatelů - Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o 

monopolní dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? Ochrana před zvyšující se silou 

dodavatelů je dlouhodobé udržování dobrých vztahů. 

3. riziko vstupu potenciálních konkurentů - Jak snadné nebo obtížné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? Ideální je, když jsou vstupní bariéry 

vysoké a výstupní co nejnižší. Protože málo firem bude mít dostatek prostředků pro vstup do 

odvětví a proto ziskovost v odvětví bude velmi vysoká. 

4. hrozba substitučních výrobků - Jak snadno mohou být naše produkty a služby 

nahrazeny jinými? Jestli v odvětví substituty existují, musí u nich firma neustále sledovat 

vývoj jejich cen a technologický pokrok. 

5. rivalita mezi stávajícími konkurenty - Je mezi stávající konkurenty silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 

Někdy je používaná i šestá síla, za kterou je považována vláda. Výsledkem jejich 

společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. 

Porterův model je jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie s 

ohledem na okolní prostředí firmy. 

Model je výhodné kombinovat s kvantifikací jednotlivých sil a přesněji určit jejich 

vliv. 

2.5 Interní prostředí 

Vnitřní prostředí firmy tvoří soubor činností, jejichž smyslem je navrhovat, vyrábět, 

poskytovat, prodávat a podporovat svůj výrobek nebo službu. 

Analýza vnitřního prostředí se v případě analyzovaného podniku klasifikuje takto: 

- Služby, 

- marketing, 

- technický vývoj, 

- lidský kapitál, 

- ekonomická způsobilost. 
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Interní analýza zkoumá, identifikuje a interpretuje vnitřní schopnosti podniku. Spolu s 

externí analýzou tvoří východisko pro formulaci strategie. 

Elementární výsledky analýzy se označují jako silné stránky (přednosti) slabé stránky 

(nedostatky). 

Silná stránka: zručnost, schopnost, hodnotný zdroj, předpoklad, potenciál, aktivum. 

Slabá stránka: něco co podniku chybí anebo provádí slabě (ve srovnání s jinými) nebo nějaká 

podmínka, která ho uvádí do nevýhody. 

Cílem interní analýzy je zjištění slabých a silných stránek firmy. Zabývá se 

specifickými nedostatky a přednostmi firmy. Na rozdíl od SWOT analýzy, která odhaluje 

silné a slabé stránky plošněji. 

Faktory lidského kapitálu 

Tato analýza vedení podniku ověřuje, jestli jsou ve firmě zaměstnáváni lidé 

s dostatečnými vlastnostmi. Jestli jsou na správném místě. Jestli mají vůči konkurenci 

pracovní podmínky na dobré úrovni.  

Faktory technického rozvoje 

Dobrá úroveň technického a vědeckého rozvoje zlepšuje výrobní proces a snižuje 

náklady. Vedení firmy musí vydat takové směrnice, které jednoznačně vymezují úkol vývoje 

a výzkumu. Účelem je provést takové podnikové změny, které splní zákaznické očekávání a 

to lépe než konkurence. 

Marketingové a distribuční faktory 

Marketing má velký vliv na to, jestli zákazník výrobek koupí nebo ne. Firmy by se 

měly dlouhodobě zaměřovat na trvalý vztah se zákazníkem. 

Finanční analýza 

Z hlediska provedení lze finanční analýzu rozdělit na interní a externí, z hlediska 

zaměření pak na statickou, dynamickou a poměrovou finanční analýzu.  
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Cílem interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a 

získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů 

sloužící k řízení podniku. 

2.6 SWOT analýza jako syntéza výsledků strategické analýzy 

Završením analytických prací je syntéza výsledků analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí podniku. I když je to rozhodující etapa procesu formulování strategie, není možné 

s jistotou tvrdit, že strategie je definitivně zformulovaná. Formulování strategie se 

uskutečňuje ve všech fázích procesů strategického řízení. Její zárodek je už v poslání, 

ohraničuje se v analýzách, jádro získává syntéze, konkretizuje se v konkurenční výhodě a 

koriguje se během implementace.  

Jak tvrdí Jakubíková (2013, str. 129) ,,Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké 

míry jsou současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopna 

se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí.“ Tato analýza je užitečný nástroj pro 

shrnutí více analýz a kombinování je s výsledky rozboru okolí.  

U procesu stanovení strategie je důležité zjistit: 

- Jak na tom jsme uvnitř firmy (interní analýza), 

- Jak na tom jsme ve vztahu k okolnímu prostředí (externí analýza). 

Jak uvedl Šuleř a Košťan, 2002, zkratka SWOT vychází z následujících písmen: 

S – strenghts – (silné stránky) – uvádějí kladné podmínky uvnitř firmy, které mohou 

zlepšit pozici firmy oproti konkurenci. Silnou stránkou mohou být dobré vztahy s partnery a 

zákazníky, nebo efektivní využívání technologií.  

W – weaknesses  - (slabé stránky) – vyjadřují nepříznivé vnitřní podmínky, které 

mohou snižovat výkonnost podniku. Mohou to být např. nedostatečné schopnosti manažerů, 

nedostatek finančních prostředků nebo zastaralé vybavení firmy. 

O – opportunities – (příležitosti) – představují pro firmu budoucí předpoklady, 

kterých se může dosáhnout při dodržení určitých podmínek. Příležitostí může být např. 

zvýšení počtu obyvatel, tím pádem zákazníků, nebo zrod nových technologií. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
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T – threats – (hrozby) – budoucí překážky, které mohou do budoucna negativně 

ovlivnit okolí podniku. Hrozbou pro podnik může být vstup nového konkurenta či pokles 

zákazníků, nebo uvedení nových technologií, na které firma nebude mít dostatek financí.  

Každá firma má nějaké silné a slabé stránky. Je třeba je popsat a umět je využít 

k dosahování cílů.  

Externí prostředí na firmu působí tak, že jí umožňuje využít příležitosti. Z externího 

prostředí naopak mohou vyplývat i určité hrozby a rizika.  

K provedení SWOT analýzy můžeme použít např. jednoduchou tabulku: 

Jednoduchá tabulka pro zpracování SWOT, podle Charváta, 2006: 

Tabulka 2.1 

 

S tabulkou se pracuje tak, že se do sloupce ,,Popis“ uvedou postupně silné stránky, 

slabé, příležitosti na trhu a hrozby z externího prostředí. 

Ve sloupci ,,Přoč“, je uvedeno vysvětlení toho, proč si myslíme, že určitý aspekt naší 

firmy je právě silnou nebo slabou stránkou, proč je pro firmu příležitost, nebo naopak hrozba. 

Do každého řádku by se mělo uvést např. pět popisů, aby se s nimi dalo pracovat. 

Kdyby jich bylo mnoho, práce s nimi by byla ztížená.   

(Charvát, 2006) 

Analýza SWOT se využívá v závěru strategické analýzy. Hlavní výhodou SWOT je, 

že identifikuje hlavní přednosti, hrozby, silné a slabé stránky ve vnějším okolí firmy. Po 

úspěšném vypracování této analýzy jsou manažeři a vedení firmy schopni zhodnotit pozici 

podniku vůči konkurenci a začít provádět případná opatření. Tato opatření mohou zajistit 

lepší pozici firmy v budoucnu. Zpracování analýzy je však velmi subjektivní a závisí na 

názorech zpracovatele, to se jeví jako nevýhoda této metody. 
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2.7 Podnikatelské strategie a jejich typologie 

Podnikatelské strategie se zabývají problémem, jak bude podnik soutěžit ve svém 

podnikání anebo některém z jeho trhových segmentů.  

Podle Slávika, 1999 je smyslem podnikové strategie získat konkurenční výhodu nad 

soupeři. Soupeře je možné v principu překonat odlišnou nabídkou anebo nabídkou stejných 

produktů, ale za nižší cenu anebo tyto dva zdroje výhody skombinovat. Úspěšná 

podnikatelská strategie zohledňuje vlivy širokého okolí, integruje různé funkční strategie a 

jejím jádrem je konkurenční strategie, která reaguje na vnitro odvětvové poměry.  

Podnikatelská strategie tedy odpovídá hlavně na otázku, jak předstihnout konkurenty při 

uspokojování potřeb stejných zákazníků. Formulovat podnikatelskou strategii dále znamená 

rozhodnout, jaké potřeby se budou uspokojovat, kdo se bude uspokojovat a jakým způsobem. 

Od těchto rozhodnutí se odvíjí zdroje konkurenční výhody a určují, jak bude podnik 

konkurovat v daném podnikání. Na různé potřeby zákazníků podnik reaguje prostřednictvím 

diferenciace svých výrobků nebo služeb. Diferenciace je proces utváření konkurenční výhody 

pomocí takových vlastností produktů, které uspokojí spotřebitele a odliší ho do konkurence. 

Všechny podniky musí diferencovat své produkty do určité míry, aby uspokojily aspoň 

minimální úroveň potřeb. Některé však diferencují více než jiné podniky a přitom jim 

diferenciace umožní získat konkurenční předstih. 

Na existenci rozdílných skupin spotřebitelů, které se významně odlišují potřebami 

anebo preferencemi, reaguje podnik prostřednictvím trhové segmentace. Motivem je opět 

získání konkurenční výhody.  

Podnik může ve všeobecnosti přijmout tři varianty trhové segmentace: 

1. Nerozlišuje odlišné potřeby různých spotřebitelských skupin a orientuje se na 

průměrného spotřebitele. 

2. Rozdělí trh na příslušné segmenty a vyvíjí produkty vyhovující každé skupině 

osobitně. 

3. Pozná všechny trhové segmenty, soustředí se však na obsluhu jen jediného anebo 

malého počtu segmentů. 

Způsob uspokojování potřeb zákazníků ve zvoleném segmentu anebo 

segmentech závisí na druhu a úrovni výjimečné schopnosti. Tyto mimořádné 

schopnosti podniku jsou např. nízkonákladová technologie, vlastní výzkum a 
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vývoj, rozsáhlá distribuční síť, spolehlivý servis apod. Získání konkurenční 

výhody bude podmíněno budováním, organizováním a kombinováním několika 

výjimečných schopností. 

2.7.1 Porterovy konkurenční strategie 

Porter ve své originální publikaci uvedl typy konkurenčních strategií takto: 

A. Strategie nákladového vůdcovství 

Cíl: překonat konkurenty produkcí zboží nebo poskytováním služeb při nižších 

nákladech. 

Výhody strategie: při stanovené nižší ceně může nákladový vůdce dosáhnout stejnou 

úroveň zisku jako konkurenti. Při podobné ceně může nákladový vůdce dosáhnout vyšší zisk 

než konkurenti. Nákladový vůdce je schopen se účinněji a déle bránit za zostřující se cenové 

konkurence. Nákladový vůdce diktuje v odvětví ceny. 

Nákladový vůdce: 

- rozhoduje se pro úzký rozsah výrobkové diferenciace (diferenciace je drahá) 

tak, aby udržel nízké náklady, 

- inovuje výrobky až tehdy, přejí-li si to výslovně spotřebitelé, aby neztratil trh, 

- obvykle ignoruje různé tržní segmenty a zaměřuje se na průměrného 

spotřebitele (hledá úroveň diferenciace vyhovující průměrnému spotřebiteli). 

Nebezpečí pro nákladového vůdce: 

- konkurence schopná snížit náklady a porazit nákladového vůdce (technický 

pokrok), 

- čerpání nákladové výhody z levné pracovní síly u konkurentů, 

- schopnost konkurenta imitovat výrobní a provozní metody, 

- při jednostranné snaze snižovat náklady přestane nákladový vůdce vnímat 

změny spotřebitelských potřeb. 

B. Diferenciační strategie  

Cíl: dosáhnout konkurenční výhodu vytvořením výrobku nebo služby, který je 

spotřebitelem vnímán z určitého hlediska jako zvláštní, výjimečný nebo unikátní. 
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Výhody strategie: za neobyčejný výrobek lze požadovat nadprůměrnou cenu a 

spotřebitel ji akceptuje, protože důvěřuje kvalitě diferencovaného výrobku. Diferenciace 

chrání podnik před konkurenty do té míry, jak spotřebitelé důvěřují značce jeho výrobků. 

Diferenciace a věrnost značce tvoří vstupní překážky pro podnik pronikající do odvětví. 

Diferenciátor (podnik s diferenciační strategií) se orientuje na široký rozsah 

výrobkové diferenciace, k níž dospívá různými cestami: 

- diferenciace založená na technickém rozvoji (vhodná pro technologicky 

náročná odvětví), 

- diferenciace založená na službách (poprodejní servis, opravy apod.), 

- diferenciace založená na přitažlivosti značky (prestiž, společenské postavení, 

bezpečnost, kvalita apod.), 

- diferenciace orientovaná na určité věkové nebo sociálně ekonomické skupiny. 

Snaží se diferencovat podle všech uvedených dimenzí, neboť čím méně se jeho 

výrobky podobají soupeřovým, tím více je chráněn před konkurencí a tím více ovlivňuje trh. 

Stojí před rozhodnutím, zdali bude široký diferenciátor (nabídne produkty všem tržním 

segmentům) anebo bude obsluhovat jen některé segmenty, v nichž dosáhne specifickou 

diferenciální výhodu. Nechce zbytečně zvyšovat náklady a snaží se je udržovat v blízkosti 

nákladového vůdce. Na druhé straně může snižovat náklady jen do té míry, aby neztratil 

zdroje diferenciace, musí neustále vyhledávat způsoby, jak uvést do souladu své kmenové 

schopnosti s měnícími se výrobkově-tržními příležitostmi. 

Nebezpečí pro diferenciátora: 

- konkurenti, kteří napodobují úspěšné výrobky, 

- spotřebitelé, kteří dají přednost jinému výrobku, pokud parametry 

neodpovídají vysoké ceně, 

- znehodnocení jeho předností v důsledku změn požadavků a vkusu spotřebitelů. 

C. Specializační strategie 

Zaměřuje se na uspokojování potřeb omezené skupiny spotřebitelů nebo vyhraněného 

segmentu trhu, nachází příležitosti v podobě tržních skulin (mezer) a soustřeďuje se na 

obsluhu tržního segmentu, definovaného územně, kategorií zákazníka nebo částí výrobkové 

linie. Uplatňuje se prostřednictvím diferenciace nebo nízkých nákladů.  
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Specializovaný podnik je v podstatě specializovaný diferenciátor nebo nákladový 

vůdce. 

Specializovaný diferenciátor má k dispozici všechny způsoby diferenciace, které jsou 

vhodné pro širokého diferenciátora, soutěží s širokým diferenciátorem jen v jednom nebo 

několika segmentech a nepokouší se ovládnout všechny tržní segmenty. Je zpravidla úspěšný 

při zdokonalování parametrů diferencovaného výrobku, úzký sortiment mu dovoluje rychleji 

inovovat než širokému diferenciátorovi.  

Specializovaný podnik – nákladový vůdce: 

- konkuruje nákladovému vůdci v těch tržních segmentech, kde nemá 

nákladovou výhodu, 

- vyrábí kompletní nebo zákazníkovi dokonale přizpůsobené výrobky, jejichž 

velkovýroba je nerentabilní a u nichž dosahuje nákladovou výhodu, 

- přenechává velké standardní trhy nákladovému vůdci a soustřeďuje se na 

výrobky, které jsou požadovány v malých množstvích. 

Specializovaný podnik: 

Je chráněn před soupeři do té míry, jak dokáže poskytovat výrobek nebo službu, který 

soupeři nedokážou. Tuto schopnost využívá k získání moci nad zákazníky, neboť shodný 

výrobek jim nedokáže dodat někdo jiný. Je v nevýhodě vůči silným dodavatelům, protože 

nakupuje v malých množstvích, která jej uvádějí do závislosti na dodavateli. Je ve výhodě 

vůči podnikům, vstupujícím do odvětví, neboť ty musí překonat spotřebitelskou věrnost, 

kterou vytvořil specialista, musí zůstávat blízko u svých zákazníků a reagovat na jejich měnící 

se potřeby. 

Ohrožení pro specializovaný podnik představuje náhlé zmizení segmentu v důsledku 

inovační změny nebo změny vkusu a zálib spotřebitelů. Specialista se nemůže lehce 

přesunout do jiných segmentů. Zmizení segmentu je jedním z důvodů, proč je mnoho malých 

podniků neúspěšných. 
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2.8 Dílčí závěr 

Tato část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky, kterých bylo čerpáno 

převážně z odborné literatury. Úvodem je popsána strategická analýza, jejímž úkolem je 

zhodnotit možné faktory, které by mohly mít vliv na strategii firmy. Následoval popis vnější 

(externí) a vnitřní (interní) analýzy a závěrem kapitoly charakteristika SWOT analýzy a 

upřesnění strategických typologií. 

Cílem této kapitoly je pochopení teoretických východisek pro zhodnocení strategické 

situace firmy Raynet s.r.o. na trhu prostřednictvím externí a interní analýzy a na základě 

dostupných, či získaných informací. Na základě těchto analýz se vybrané analytické poznatky 

rozdělí na silné a slabé stránky, pokud jde o vnitřní prostředí a příležitosti a ohrožení, pokud 

jde o vnější prostředí. Vyvrcholením této syntetické fáze je použití metody analýzy SWOT, 

s ohodnocenými položkami a jejich zanesení do matice modelových strategií. 

Během představení firmy bude také možné nahlédnout do strategie této společnosti. 

Pro vypracování této bakalářské práce byla vybrána společnost Raynet s r.o., která se zabývá 

vývojem software a poskytováním poradenství v oblasti informačních technologií.  
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3 Charakteristika podniku 

3.1 Všeobecné informace 

Tato část bakalářské práce představuje společnost, která je předmětem praktické části 

této práce. Je přiblížena historie firmy, její současná situace a dosavadní úspěchy. V této části 

bude také zpracován graf, který zobrazí počet zaměstnanců v jednotlivých letech za období 

2009 až 2014.  Níže budou také popsány základní finanční informace o firmě.   

 

 

 

 

Zdroj: Raynet [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupný z: https://raynet.cz/ 

Společnost Raynet se od roku 2004 primárně zabývá vývojem softwaru a to především 

CRM systémů, který usnadňuje řízení obchodních vztahů. V oboru, který se zaměřuje na IT 

technologie, jsou jen o 6 let mladší než např. společnost Google. Za dobu svého působení na 

trhu vytvořili úspěšná řešení a dokončili řadu projektů napomáhajících zákazníkům s řízením 

a efektivitou obchodu v podnicích. Regionem pro podnikatelskou činnost společnosti je svět, 

Evropa, Česká republika, Ostrava. Firma má vysoké a smělé cíle, jejichž úspěšné naplňování 

bylo v roce 2010 oceněno nezávislou auditorskou společností Delloite. Společnost Delloite 

ocenila firmu Raynet s.r.o. certifikátem čtvrté nejprogresivnější, technologické firmy ve 

střední Evropě. 

Od roku 2014 firma působí také na území Slovenska. Proto se stále vylepšuje nově 

spuštěná slovenská verze Raynet CRM. Kromě jiného bylo do slovenské verze 

implementováno nové našeptávání slovenských firem, které zajistí rychlejší práci se 

systémem. Další novinky slovenské verze CRM společnost v postupných dávkách odhaluje na 

firemním blogu. 

Aktuální je také americká verze CRM. Intenzivně se pracuje na neustálém vylepšování 

americké verze Raynet webu, který je již od září roku 2014 spuštěn. Adresa nové pobočky 

http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/index.htm
http://raynet.cz/prestizni-oceneni.html
https://raynetcrm.sk/
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firmy je na Floridě v USA, zatím spíše virtuální, kdy jí na území USA online spravuje tamní 

expert. 

Firma má zavedený systém jakosti ISO 9001. Mezi základní požadavky ISO 9001 

patří neustálé zlepšování a jasné zaměření na spokojenost zákazníka. Při jejím zavádění firma 

kladla velký důraz na to, aby výsledkem nebyl samotný certifikát, ale praktické a hodnotné 

rozšíření inovativního managementu, který preferujeme již řadu let. Systém managementu 

kvality ISO 9001 firma chápe jako další krok ve zkvalitňování služeb i přístupu ke klientům. 

Šifrování společnosti Raynet certifikovala prestižní autorita Digicert.   

3.1.1 Základní informace 

V tabulce níže jsou uvedeny základní informace o podniku. 

Tabulka 3.1 

Obchodní firma Raynet s.r.o. 

Datum zápisu 7. října 2004 

Sídlo Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava 

Identifikační číslo firmy 26843820 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Hlavní předmět podnikání Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a 

software 

Vlastníci jednatel: 

Ing. Aleš Seifert, 

jednatel: 

Ing. Jaroslav Bazala,  

Základní kapitál 200 000 Kč, splaceno 100% 

Zdroj: Justice [online]. [cit. 2015-01-23]. Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

vypis?subjektId=isor%3a800002276&typ=full&klic=ip9zr5 

Firma už více než 10 let analyzuje, navrhuje a vyvíjí specializovaná CRM řešení. 

Potřeba pochopit obchodní model každého klienta firmu vede k nutné znalosti toho, co je v 

řízení většiny obchodních činností obdobné a podstatné. Společnost Raynet neustále zjišťuje, 
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v čem a proč se způsoby evidence dat a práce s informacemi liší, a jaký je jejich efekt či 

přidaná hodnota. To vše poté využívají jak u nových jedinečných řešení, tak i při vývoji 

mateřského produktu společnosti - unikátního RAYNET Cloud CRM, ve kterém by většina 

klientů měla najít vše podstatné pro řízení a podporu svého obchodu. 

3.2 Současná strategie podniku 

Podnik má zpracovaný strategický dokument s názvem „Firemní strategie Raynet“ 

z roku 2013 v rozsahu 8 stran. V tomto dokumentu jsou specifikovány: 

- základní koncepce strategie firmy (tzv. Ježčí koncepce – Jim Collins, 2008), 

- poslání, 

- vize, 

- podnikatelský model (business model), 

- marketingové nástroje,  

- cíle (pro rok 2013). 

Podnik vyznává strategii Ježčí koncepce, jde o způsob sebeurčení firmy na trhu (toho 

co, proč a jak firma dělá) na základě odpovědí na tři otázky: 

- V čem můžeme být nejlepší na světě? 

- Pro co jsme nadšení? 

- Co má ekonomický smysl? 

Úzkému zaměření na to, co skutečně podnik umí a co mu může přinést úspěch, se říká 

"ježčí koncepce". 

Ježčí koncepce je zvláště důležitá v době hospodářské recese. V mnohých firmách, 

tváří v tvář klesajícím tržbám, propadají panice a zkoušejí prodávat kde co. Na první pohled 

to může vypadat jako dobrá krizová strategie, přínosy jsou však obvykle mizivé. Jednak 

proto, že toho o dalších produktech mnoho nevědí, ale zejména z toho důvodu, že plýtvají 

časem na okrajový prodej a nezbývá jim pak na to, v čem jsou skutečně dobří. 

(Jim Collins, 2008) 

Na základě této koncepce má podnik formulováno poslání, vizi a strategický cíl tak, 

jak je uvedeno dále. 
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Poslání 

Realizovat „Ježčí koncepci“. 

Poskytovat zákazníkům propracovaná CRM řešení, která jim přinesou přidanou 

hodnotu vysoce nad úrovní jejich původních očekávání. 

Být společností atraktivní pro špičkové zaměstnance.  

Být společností, která je vnímaná jako ambiciózní, energická, tvůrčí, výjimečná, a to 

nejen trhem, ale širokou veřejností. 

Být společností, které záleží na jejím okolí, a která podporuje prosazování etických 

principů jak v profesionálním, tak v osobním životě. Být světovým hráčem na poli CRM 

informačních systémů. 

Vize 

Podle firemní strategie společnosti Raynet s.r.o. je vizí „Být světovým hráčem na poli 

CRM informačních systémů“. 

Cíl 

Podle vedení společnosti je cílem firmy nadchnout potenciální i stávající klienty, 

softwarovými řešeními, která reálně pomohou v naplňování (nejen) obchodních cílů a potřeb. 

Vysoká kvalita práce v Raynet s.r.o. je absolutním základem úspěchu firmy. Vždy se 

snaží o: 

- dodržování stanovených termínů, 

- předávání práce bez nedodělků, 

- vědomí, že nejde o to, dělat věci dobře, ale dělat je nejlépe. 

Důležitý je v této firmě výsledek, ne strávený čas. Management společnosti se 

soustředí na kvalitu, nikoli kvantitu. 

Ze strategického dokumentu nevyplývá, strategické cíle a priority vycházejí 

z provedené strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Celkové pojetí vize a zejména 

cílů se jeví jako vytržené z reality a mírně nadnesené (např. viz dříve formulovaná vize). Dále 
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v dokumentu chybí cesty naplnění cílů, tj. strategické úkoly pro jednotlivé cíle strategického 

dokumentu, který je stanoven na 3 roky. 

3.3 Organizační struktura společnosti, zaměstnanci a tržby 

Společnost v roce 2014 změnila organizační strukturu na velice jednoduchou. V čele 

řízení jsou dva jednatelé, jak je vyobrazeno na obrázku níže. 

  

 

  

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací  

Většina zaměstnanců ve firmě Raynet je na pozici vývojáře. Vývojáři tvoří největší 

přidanou hodnotu práce.  

V posledních letech je pokles zapříčiněn změnou organizační struktury společnosti a 

zrušení velké části obchodní sekce.  

Pokles zaměstnanců je jedna z typických vlastností cloud služeb. Jak uvedl ředitel 

společnosti Ing. Martin Bazala v rozhovoru: „To je krása cloudových služeb. Ani rychlý 

nárůst zákazníků nutně neznamená potřebu nových kapacit. Naopak to pro nás znamená 

Obrázek 3.1 



36 

 

získání dalšího prostoru pro zlepšování a inovace. Máme silný vývojářský tým, který se může 

s růstem cloudové komunity více věnovat inovacím.“ 

Graf 3.1 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních záznamů 

Tržby 

Tržby za výkony jsou v posledních letech stabilní. Nejvýraznější pokles byl 

zaznamenán mezi léty 2011 a 2012, to bylo však ve velké míře způsobeno tím, že společnost 

zanechala vedlejších aktivit, které tvořily část tržeb a zaměřila se v plném rozsahu na vývoj 

software Raynet Cloud CRM. Mezi léty 2012 a 2013 už je zřejmý růst. 

Obrat společnosti se ve sledovaném období pohybuje okolo 17,5 milionů korun ročně. 
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Graf 3.2 

 

Zdroj: [vlastní zpracování dle účetních závěrek za roky 2009 - 2013]  

15457 

17834 

19002 
16598 17361 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vývoj tržeb za výkony v posledních letech v 
tis. Kč 

Vývoj tržeb v posledních 
letech v tis. Kč 



38 

 

4 Analýza současného stavu strategického řízení 

podniku 

Na základě výše uvedeného se v následující praktické části bakalářská práce zabývá 

analýzou strategického prostředí podniku a syntézou analytických poznatků do formy SWOT 

analýzy. V této části je provedena interní a externí analýza prostředí, ve kterém se podnik 

aktuálně nachází. Zabývá se také analyzováním zdrojů a způsobilostí podniku. Je provedena 

finanční analýza vybraných ukazatelů. Vyvrcholením analýz je analýza SWOT, která určí 

firemní silné a slabé stránky, možné příležitosti a hrozby. 

Jak bylo uvedeno dříve, ve firmě byla přijata moderní koncepce strategie a 

strategického řízení. Vzhledem k měnícím se podmínkám v makroprostředí a turbulentním 

změnám v důsledku globalizace a hyperkonkurence je zapotřebí neustále strategii 

přizpůsobovat těmto změnám. Kromě toho je účelné celou strategii firmy zasadit do reálného 

prostředí na makroekonomické, mezzoekonomické a mikroekonomické úrovni. Z toho 

důvodu byla firmou přijata myšlenka provést nově strategickou analýzu externího a interního 

prostředí s tím, že následně by ve firmě mělo dojít k aktualizaci přijaté strategie a jejímu 

naplnění konkrétními strategickými úkoly. Tato bakalářská práce naplňuje tu část, týkající se 

strategické analýzy. 

4.1 Metodické východisko 

Analýza současného stavu strategického řízení je provedena konvenčním způsobem 

v souladu s teoretickými východisky, tj. v členění na analýzu makroprostředí, odvětvového 

prostředí a vnitřního prostředí. 

Po identifikaci silných a slabých stránek a příležitostí a ohrožení, vyplývajících 

z těchto analýz, bylo přikročeno k ohodnocení těchto analytických poznatků pomocí ordinální 

stupnice 1 až 10. 

Bodového hodnocení se účastnilo pět expertů z podniku a během jedné schůzky 

v polovině března 2015 metodou brainstorming tito experti přiřadili body jako výsledek 

konsensuální shody. Tým expertů tvořili: ředitel společnosti, jednatel, obchodní asistentka, 

vývojář, správce sítě. 



39 

 

4.2 Analýza externího prostředí 

Prostřednictvím analýzy externího prostředí je možné zjistit faktory, které jí mohou 

ovlivnit, případně jí pomoci. Výsledkem této vnější analýzy jsou analytické poznatky, které 

budou sloužit k odhalení příležitostí a ohrožení podniku. Formulace příležitostí a hrozeb 

vzniká na základě zjištěných dat a dalších údajů, které podle vnější analýzy podnik ovlivňují. 

4.2.1 Analýza makroprostředí (analýza PESTLE) 

Analýza politických faktorů  

V České republice je politické spektrum rozděleno na pravé strany, středopravé, 

středolevé, až po čistě levicové. Politické prostředí v zemi je stabilizované, i když se 

v posledních letech strany u vlády často střídají. Podnik tedy politickou situací není ohrožen, 

protože se politické prostředí v České republice považuje za stabilní. 

Analýza ekonomických faktorů 

Indexem, který výrazně může ovlivnit úspěšnost českých firem je aktuální míra 

inflace, mezi roky 2013 a 2014 míra inflace v České republice vzrostla o 0,3%. Takový růst 

inflace se dá považovat za velmi přijatelný a země s takovým růstem inflace se dá brát jako 

ekonomicky stabilní. Podnik tedy míra inflace neohrožuje, protože přirozená míra inflace je 

často považována za žádoucí. 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Databáze regionálních účtů [online]. ČSÚ 

[2015-03-02]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace#11. 

Podnik může ohrozit obecná míra nezaměstnanosti, mezi posledním kvartálem 2013 a 

posledním kvartálem 2014 obecná míra nezaměstnanosti v České republice klesla o rovné 

procento. To příznivě působí na podniky i celou ekonomiku země. Obecná míra 

nezaměstnanosti v zemi může podnik ovlivnit např. výší minimální mzdy. To ale pro 

analyzovaný podnik není důležité, protože zaměstnancům vyplácí mzdy vysoko nad hranicí 

mzdy minimální. Je to dáno vysokým vzděláním a dovednostmi zaměstnaných osob. 
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Graf 4.1 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Zaměstnanost/nezaměstnanost [online]. ČSÚ 

[2015-04-02]. Dostupné z: www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace. 

Podnik je finančně výrazně ovlivňován výší přímých i nepřímých daní, např. daň 

z přidané hodnoty (DPH), kterou všichni včetně analyzovaného podniku platí ve většině 

nakupovaného zboží je aktuálně stanovena ve výši 21% u základní sazby a uplatňuje se na 

naprostou většinu zboží a služeb. První snížená sazba činí 15%, uplatňuje se na teplo, chlad a 

některé druhy zboží. Výší daně z přidané hodnoty je tedy podnik ovlivněn, protože výrazně 

zvyšuje náklady na nákup zboží a služeb. Daňová politika v ČR může být pro náš podnik 

ohrožujícím faktorem, protože má v čase rostoucí trend a daně jsou poměrně vyšší, než 

v zemích se srovnatelnou nebo vyšší ekonomickou úrovní. 

Zdroj: Finance [online]. Dostupné z: www.finance.cz/dane-a-mzda/dph-a-spotrebni-dane/dph. 

V roce 2016 ministerstvo financí plánuje zavedení registračních pokladen. To může 

být pro podnik ohrožením v podobě časové náročnosti jejího zavedení. Primárně mají tyto 

pokladny omezit šedou ekonomiku a daňové úniky. Z průzkumu společnosti Mazars vyplývá, 

že se zavedením tohoto opatření vyslovilo souhlas 62 procent firem. Za zavedení 

registračních pokladen firmy podle průzkumu požadují především snížení DPH. 
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Analýza sociálních faktorů 

Sociální faktory zahrnují především demografická data. V posledních letech počet 

obyvatel vzrost. Rostou ale také rozdíly mezi bohatými a chudými, kteří příjmově klesli pod 

úroveň životního minima. Stále větší rozevírání tzv. sociálních nůžek má za následek to, že 

ubývá počet potenciálních zákazníků střední třídy, kteří by služby CRM Cloud mohli 

využívat a platit. To může být pro podnik velkým ohrožením. 

Mezi sociální faktory se řadí také životní styl obyvatel. V posledních letech se stále 

více jednotlivců a firem zajímá o Cloud řešení, hlavně pro zálohování dat, a to dat jak 

osobních, tak zákaznických. Mezi trendy patří kvalitní ochrana zákaznických dat a tím Cloud 

řešení, které společnost vyvíjí je. Tento fakt podniku nahrává k úspěchu a dá se jistě 

považovat za příležitost. 

Dalším trendem je šetrnost k životnímu prostředí, takže je pro společnost příznivým 

faktem, že se řadí mezi 1600 Zelených firem v České republice. 

Analýza technologických faktorů 

Podstatným faktorem, který technologicky ovlivňuje firmy je to, že 42% celosvětové 

populace bude mít na konci roku 2015 smartphone. Používání smartphone souvisí 

s využíváním mobilního internetu a spousty aplikací. Mezi oblíbené aplikace se řadí právě 

online zálohy dat, takže to pro podnik znamená významnou příležitost. Za výhodu se dá také 

považovat fakt, že podnik koncem roku 2014 dokončil mobilní verzi CRM pro všechny 

operační systémy, které se do smartphone zavádějí (iOS, Windows phone, Android a další). 

Podle aktuálních průzkumů, kde se nejedná o žádné předpovědi, ale daty podložené 

predikce se pro firmy stává důležitou součástí řízení podniku analýza vlastních dat. Velké 

firmy už s daty porovnají jakékoliv rozhodování. 

Mezi předpověď pro rok 2015 také patří fakt, že začnou rychleji vznikat chytré stroje. 

Stroje se začnou samy učit a samostatně jednat. V roce 2015 se předpokládá začátek jejich 

éry. Se zvyšující se digitalizací vzrostou investice do bezpečnosti. 
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Analýza legislativních faktorů 

 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější 

formu obchodní společnosti u nás, přičemž oblibě se těší zejména u drobných a středních 

podnikatelů. Obchodní společnosti se od 1. 1. 2014 nově řídí zákonem o obchodních 

korporacích. Od roku 2014 je novinkou v legislativě je také zákon o veřejných rejstřících 

fyzických a právnických osob, který upravuje nejen otázky obchodního rejstříku. Do oblasti 

nakládání s nemovitostmi přinesl od 1. ledna 2014 změny nový katastrální zákon. Společnost 

s ručením omezeným se řídí od 1. ledna 2014 zákonem o obchodních korporacích, z. č.  

90/2012 Sb. a občanským zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb. 

 Pro podnik je také ovlivňujícím vnějším faktorem aktuální znění Zákoníku práce. Ten 

pro podnik určuje práva a povinnosti ve vztahu k zaměstnancům. V České republice Zákoník 

práce výrazně chrání práva zaměstnanců. Například v ochraně zaměstnanců před výpovědí, 

v délce výpovědní lhůty, výši odstupného, čas nutný na odpočinek, výše srážek z příjmů apod. 

Analýza ekologických faktorů  

Mezi ekologické faktory se řádí např. emisní normy vozidel, ale společnost pořizuje 

automobily nové, které ekologické normy splňují, takže ekologickým poplatkem nejsou 

zatíženy. Podnik může být také ovlivněn tlakem, který se v posledních letech vyvíjí na 

ekologickou odpovědnost firem. Pro analyzovaný podnik je to ovšem spíš příležitostí, než 

ohrožením, protože se řadí mezi 1600 Zelených firem v České republice. Je tedy ekologicky 

velmi odpovědná. 

Předmětem podnikání společnosti Raynet s.r.o. je poskytování služeb, takže ji 

ekologické normy a omezení nijak neovlivňují. 

4.2.2 Analýza podle Porterova modelu pěti sil 

Vyjednávací síla zákazníků 

Firmy Raynet působí na českém trhu již od roku 2004, nově také na trhu slovenském 

v posledních měsících se intenzivně věnuje nové americké pobočce.  

Vyjednávací síla kupujících sílí, protože si stále více uvědomují, že existuje mnoho 

alternativ v užívání Cloud aplikací. A to hlavně aplikací, které jsou pro uživatele zdarma. To 
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pro podnik znamená velkou hrozbu. Musí tedy sázet na kvalitu řešení a hlavně zákaznickou 

zkušenost. Pro zákazníky firma snaží poskytovat nadstandardní servis 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu s okamžitým řešením zákaznických požadavků. To většina Cloud aplikací nenabízí. 

Dalším faktorem je stále složitější nacházení nových zákazníků. Hlavní skupinu 

zákazníků společnosti Raynet tvoří malé a střední podniky. Ty ale většinou mají řešení CRM 

implementováno v rámci komplexního interního systému, nejedná se většinou a tak obsáhlé a 

vyvedené řešení jako je Raynet CRM, ale překážkou je v tomto případě přesvědčit firmy o 

tom, že mají používat dva různé softwary. Většina podnikatelů a firem to nepovažuje za 

konfekční řešení a obává se neochoty ze strany zaměstnanců. 

 Moravskoslezský kraj je známý svou vysokou koncentrací firem, zabývajících se 

informačními technologiemi a provozem telekomunikačních středisek velkých nadnárodních 

společností. Jedná se o zákazníky, které řešení CRM zajímá a je pro ně přínosné. U těchto 

oborů je nutné vést rozsáhlou databázi zákazníků s detailními záznamy. Tato skutečnost 

odpovídá také grafu níže. 

Graf 4.2 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních záznamů společnosti 
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Z grafu č. 4.2 lze vidět, že portfolio zákazníků firmy je dost pestré. Hlavními 

odběrateli Cloud služeb jsou podniky, které s klienty udržují dlouhodobější vztahy a 

prostřednictvím CRM tyto vztahy a vazby řídí. Portfolio zcela přesně odpovídá potřebě 

používání CRM v různých odvětvích. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Jako nevýrobní podnik je Raynet minimálně závislý na vyjednávací síle dodavatelů. 

Mezi hlavní dodavatele podniku patří elektrárny, vodárny, poskytovatelé telekomunikací a 

internetového připojení. Všechny služby, které podnik využívá, jsou poskytovány stabilními 

firmami, které mají ceny a kvalitu dodávek stabilizované. Dále podnik spolupracuje 

s některými poskytovateli serverů a aplikací, jejichž vyjednávací síla není vysoká, protože 

zakázky tohoto typu sami vyhledávají. 

Dodavatele hardware zařízení si může podnik při dnešní nasycenosti trhu prodejci 

techniky vybírat.  Dále se jedná o nákupy drobného kancelářského zboží a zařízení kanceláří.  

Riziko vstupu nové konkurence 

 Firem zabývajících se vývojem softwaru a informačních technologií je v kraji i celé 

zemi na stovky. Ale jen zlomek těchto firem má jako hlavní činnost vývoj systému CRM.  

 Velkou výhodou společnosti Raynet je dobrá pověst, potažmo přístup vedení 

společnosti. Vždy berou jako hlavní výsledek práce kvalitu, nikoli kvantitu. Jejich přední 

pozice v internetových vyhledávačích, díky kvalitní SEO optimalizaci také nahrávají výrazné 

výhodě oproti konkurenci. Využívají pro rozsáhlou reklamu také tzv. remarketing, který 

potenciální zákazníky doslova zahltí reklamou. Stačí, když stávající či potenciální zákazník 

jednou klikne na odkaz podnikového webu a reklama na Raynet se bude objevovat téměř na 

každé webové stránce, kterou později navštíví. Tím si společnost získala spoustu firem z celé 

republiky, které o zavedení CRM uvažovaly. To by vstup nových konkurentů mohlo odradit, 

protože pro firmy, které již software tohoto typu začali využívat od jednoho dodavatele, 

nemají zájem ho měnit, ani kdyby ceny u konkurence byly nižší. Náklady spojené 

s implementací a proškolením zaměstnanců jsou vyšší. 

 Vstup konkurence do oboru není zcela volný. Bariéry pro vstup jsou vysoké nároky na 

počet zaměstnanců, tedy vysoké náklady s tím spojené. V týmu potenciální konkurence by 
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musel být minimálně jeden grafik, několik schopných vývojářů, IT technik, zaměstnanec 

spravující web, zaměstnanec pro servisní služby klientům atd.  

Pro vývoj softwaru na úrovni Raynet CRM je také potřeba dlouhodobého 

monitorování potřeb zákazníků. Vstup by byl možný u firem, které se již IT řešeními 

zabývají, ale činnost nově vztáhnou pouze na vývoj CRM. 

Firma se tedy zaměřuje spíše na tempo pokroku v řešení stávajících konkurentů. O 

možné nové konkurenty se příliš nezajímá, protože pravděpodobnost vstupu konkurence je 

minimální. 

Hrozba substitučních výrobků 

 Firma žádné fyzické výrobky nevyrábí. Je poskytovatelem služeb v oblasti IT řešení. 

Co se týká substitučních služeb, hrozba není velká, protože jak již bylo uvedeno výše pro 

vývoj software na úrovni Raynet CRM je potřeba spousta času a výrobních faktorů. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Mezi hlavní rivaly podniku v moravskoslezském kraji aktuálně patří tyto firmy: 

- D3 Soft s.r.o. 

- K2 atmitec s.r.o. 

- AVE Soft s.r.o. 

Každá z těchto firem se však soustřeďuje na jiné zákaznické skupiny, takže se 

navzájem neohrožují ve smyslu přebírání stávajících zákazníků. Společnost D3 Soft přejímá 

řešení CRM od jiných společností, hlavně Microsoft Dynamics, nemá tedy vlastní řešení jako 

Raynet CRM. To se dá jistě považovat za konkurenční výhodu. Další dvě firmy mají CRM 

pouze jako součást většího software celku, což může být ohrožením u zákazníků, kteří 

například potřebují prostřednictví software řídit také výrobu, či účetnictví. 

4.2.3 Příležitosti a ohrožení z externí analýzy 

Příležitosti 

Na základě provedené externí analýzy lze mezi příležitosti firmy zařadit:  

1. Rozšiřování aktivit firmy i mimo Českou republiku.  
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Nová pobočka na Floridě je zatím spíše jen virtuální, ale schopna, dodávat službu 

vysoké kvality i v USA. Na základě interních informací firmy je známo, že prorůstání 

na slovenský trh se začíná dařit. Co se týká nové pobočky v Americe, je vše zatím 

v začátcích, ale určitě je potenciál pro úspěch v zámoří vysoký.  

2. Zvyšující se počet uživatelů smart mobilních telefonů. 

Tato zařízení jsou vhodná pro využívání Cloud řešení. To je pro podnik potenciál k 

získání nových zákazníků a také navýšení počtu licencí v každé firmě, která již systém 

CRM Raynet používá. Tzv. chytré telefony s operačním systémem dokážou software 

jako je CRM pohodlně využívat. Zákazník tedy ani nemusí zapínat pevný počítač, ale 

denní agentu spojenou s řízením obchodních vztahů zvládne i ve svém telefonu. Této 

příležitosti také nahrává fakt, že v minulém roce podnik úspěšné dokončil vývoj verze 

CRM, která je pro telefony určená. 

3. Kvalitní servis a okamžité řešení zákaznických dotazů a připomínek. 

Podnik se na kvalitní servis 24/7 a služby vysoké kvalitativní úrovně soustředí. Od 

stávajících zákazníků permanentně přijímá podněty pro vylepšení CRM a nápady 

pro nové funkcionality. V případě technické poruchy, či výpadku řeší Raynet 

případné reklamace ihned. 

4. Příznivá zákaznická zkušenost stávajících zákazníků. 

Firmy, které Raynet CRM využívají, předávají dobrou zkušenost dál. Pozitivních 

referencí si podnik váží a snaží se je získávat od všech uživatelů. 

 Ohrožení 

1. Poskytování služeb CRM bez smluvního závazku.  

To znamená, že zákazník má možnost využívat službu CRM bez smluvního závazku. 

To pro podnik znamená, že firma, která má například zakoupeno 20 licencí může 

s používáním software kdykoli skončit a firmě tak nenadále způsobí rychlý pokles tržeb, 

potažmo zisku. Podnik nemá všechny zákazníky smluvně vázané. 

2. Nasycený trh a stále větší obtížnost získávat nové zákazníky.  
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Zákazníci, kteří pro řízení obchodních vztahů chtějí využívat CRM, mohou vybírat z 

dodavatelů celého světa, protože se v případě těchto systémů vše provozuje online, není 

třeba s provozovatelem takového systému přijít fyzicky do styku. Stačí se registrovat a 

zaplatit potřebný počet licencí. Zpravidla jeden uživatel znamená jednu licenci. 

3. Stále větší podíl obyvatel, kteří se ocitají pod hranicí chudoby.  

Snižuje se tím počet individuálních klientů, kteří jsou hmotně zabezpečeni tak, aby 

platili služby, které nejsou základní potřebou k životu. 

4. Konkurenční řešení se širším záběrem softwarového řízení. 

Rozsáhlejší software řešení, které má pro potenciální zákazníky sice méně kvalitně 

zpracované CRM, ale zároveň nabízí rozhraní pro výrobu, účetnictví, logistiku apod. 

Většinou se jedná o velké software celky, které mají CRM zaveden pouze jako jeden 

z modulů. Není tedy tak propracovaný a rozsáhlý, ale je propojen s dalšími moduly 

pro řízení firmy. 

4.3 Interní analýza 

4.3.1 Analýza zdrojů a způsobilosti podniku 

Interní analýza je provedena v členění podle klasifikace z teoretické části této 

bakalářské práce. 

Služby 

Podnik svým zákazníkům poskytuje komplexní služby spojené s vývojem, provozem a 

servisem Raynet CRM systému. Jedná se o software řešení, které podnikatelům a malým i 

středním podnikům usnadňuje řízení obchodních vztahů.  

Kvalita služby je na velmi vysoké úrovni. Podnik se zaměřuje na kvalitu, nikoli na 

kvantitu. Zpracování, spolehlivost i design systému CRM je nadprůměrné. 

Podnik se při vývoji software řídí zavedeným systémem ISO podle požadavků normy 

ČSN EN ISO 9001:2009. Tato norma se týká požadavků na zkvalitňování, neustálé 

zlepšování, monitorování, měření a analyzování nastavených procesů. Podnik také podle této 

normy dodržuje zajišťování dostupnosti zdrojů a informací, které jsou pro proces nezbytné.   
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 Faktory lidského kapitálu  

Do roku 2015 firma vstoupila s 16 zaměstnanci. Takový počet zaměstnaných osob 

společnost Raynet řadí mezi malé a střední podniky. Velká část zaměstnanců pokrývá oblast 

vývoje a servisu, protože se společnost snaží zvyšovat kvalitu a odlišnost svých služeb.  

V podniku je nastavena moderní struktura kompetencí, kdy se může každý 

zaměstnanec vyjádřit vlastním názorem a pokud je jeho podnět odůvodněný a přínosný, 

vedení se ho snaží do procesu zavést.  

Zaměstnanci podniku jsou cca. 90% vysokoškolsky vzdělaní lidé. Vzdělání mají 

převážně s technickým zaměřením, více než polovina zaměstnanců včetně vedení absolvovali 

na Vysoké škole báňské – technické univerzitě.  

Výše průměrné hrubé mzdy v IT sektoru činila v České republice za rok 2014 částku 

36 009 Kč. Ve společnosti Raynet je hrubá průměrná mzda přibližně o 10% vyšší, než ta 

průměrná. V roce 2013 tvořila položka mzdové náklady 53 % celkových nákladů podniku. 

Zaměstnanci mají velice dobré vztahy s vedením, které pravidelně utužují 

nejrůznějšími team buildingy. Firma neustále buduje i mimo pracovní vztahy. Zúčastňují se 

sportovních akcí, výšlapů, plesů atd.  

Firma svým zaměstnancům nabízí spoustu benefitů. V případě narození dítěte 

zaměstnanci vzniká nárok na mimořádný příspěvek, zaměstnanci se podílejí na zisku, 

v kancelářských prostorech mají vytvořeno příjemné prostředí pro práci, stravování i 

odpočinek.  

Ekonomická způsobilost podniku 

Hmotné zdroje firmy tvoří ty, které jsou v rozvaze pod písmenem B II, tedy položky 

dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý hmotný majetek činil za rok 2013 2892 tisíc 

Kč. Řadí se zde např. stavby, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a samostatné movité 

věci a jiný dlouhodobý majetek. U společnosti Raynet však tvoří téměř ve sto procentech 

položku dlouhodobý hmotný majetek samostatné movité věci (automobily, počítače, vybavení 

kanceláří a technika). 
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Firma pro financování dlouhodobého hmotného majetku využívá finanční leasing, 

kterým se především financuje nákup automobilů. Tato forma financování má oproti běžným 

formám výpůjček jisté výhody. Podnikatele nemusí vydat velké částky za nákup nového 

zařízení a splácení leasingu si může rozložit na delší časové období. Pro financování vybavení 

nových kancelářských prostor byl využit dlouhodobý bankovní úvěr, jehož stav je k účetní 

závěrce pro rok 2013 celkem 2371 tis. Kč. 

Celá společnost se v létě 2013 přesunula do nových kancelářských prostor, které si 

pronajímá. Nájemné za kancelářské prostory je výrazně vyšší, než průměrné ve městě 

Ostrava. Správcem budovy nového sídla firmy je společnost Skanska a.s. Prostory si 

společnost Raynet na vlastní náklady zrekonstruovala a moderně vybavila. Prostory jsou 

klimatizovány. Celý objekt je po celý rok permanentně střežen. V části, kterou obývá 

společnosti Raynet je k dispozici také venkovní posezení, kde zaměstnanci odpočívají a 

obědvají. 

Faktory technického rozvoje  

Raynet pravidelně inovuje zařízení i další oblasti. Často do inovací společnost 

investuje. Inovace je považována za krok k lepšímu, je proto realizována jako soustavná 

činnost. Jde především o inovaci služeb, organizaci práce, manipulaci v rozhodování a řízení 

podniku.  

Marketingové faktory 

Faktory marketingové jsou pro analyzovaný podnik stěžejní, marketing rozhoduje o 

zákaznické volbě. Profesionálně řízený marketing je tedy nedílnou součástí úspěšné firmy. 

Podnik aktuálně využívá tyto marketingové nástroje: 

- internetový marketing (web, SEO, SEM, remarketing),  

- brandbuilding a PR (média PR, virální marketing, sponzoring, partnership), 

- direct marketing (direct-emailing – propagace nových verzí CRM, direct-

mailing – nabídkové kampaně). 
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4.3.2 Vybrané finanční ukazatele 

Cílem finanční analýzy některých poměrových ukazatelů je zhodnocení finančního 

zdraví podniku, bonity a atraktivnosti pro potenciální investory. Smyslem analýzy těchto 

ukazatelů je připravit podklady pro další rozhodování, řízení a plánování podniku. 

K aplikaci ukazatelů, bude čerpáno z účetních výkazů firmy a to z rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát. Finanční analýza bude provedena za čtyři po sobě jdoucí období a to roky 2010, 

2011, 2012 a 2013. 

Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability jsou vypočítány za období od roku 2010 až 2013. Konkrétní 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce č. 4.1. 

Tabulka 4.1 

Raynet s.r.o. Ukazatele rentability (v %) 2010 2011 2012 2013 

Rentabilita aktiv (ROA) 
 

20,92 

 

24,24 

 

9,62 

 

3,41 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
 

22,798 

 

23,775 

 

9,476 

 

3,131 

Rentabilita tržeb (ROS) 
 

9,53 

 

14,479 

 

6,826 

 

2,667 

Zdroj: Interní záznam společnosti, vlastní zpracování 

Vývoj rentability aktiv v letech 2010 až 2011 byl rostoucí. Rok 2012 zaznamenal 

výrazný pokles a následující rok v tomto klesajícím trendu pokračoval. Rentabilita aktiv 

představuje výkonnost podniku a poměřuje zisk před úroky a zdaněním a celková aktiva. 

Nejúspěšnější rok z pohledu rentability aktiv je rok 2010. 

Rentabilita vlastního kapitálu by měla zajímat především majitele a věřitele 

společnosti, kteří do společnosti vložili svůj vklad. Udává, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 

Kč vlastního kapitálu. Tento ukazatel nabývá kladných hodnot, avšak od roku 2012 klesá, což 

je způsobeno snižujícím se výsledkem hospodaření. Rentabilita vlastního kapitálu nabyla 

nejvyšších hodnot v roce 2011 a to díky vyššímu zisku. Kdy na 1 Kč vlastního kapitálu 

připadalo 23,775 % čistého zisku. 
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Rentabilita tržeb měří schopnost podniku přeměnit zásoby na hotové peníze. 

Vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku dokáže podnik vytvořit na 1 Kč tržeb. Tržby společnosti 

jsou tvořeny tržbami za prodej výrobků a služeb a tržbami z prodeje dlouhodobého majetku 

(vozidla). ROS společnosti měla po celou dobu kladnou hodnotu, ale přesto s klesající 

tendencí. V roce 2011 na 1 Kč tržeb připadlo 14,479 % zisku. Avšak v následujících letech 

došlo k prudkému poklesu, jak je uvedeno v tabulce číslo 4.1. 

Ukazatele likvidity 

Výsledky ukazatelů likvidity za období 2010 až 2013 jsou uvedeny v Tabulce č. 4.2. 

Tabulka 4.2 

Raynet s.r.o. Ukazatele likvidity 2010 2011 2012 2013 

Celková likvidita  3,57 4,59 7,59 5,977 

Pohotová likvidita  3,50 4,57 7,588 5,977 

Čistý pracovní kapitál  5571 7584 8256 8490 

Zdroj: Interní záznam společnosti, vlastní zpracování 

Ukazatel celkové likvidity má dosahovat hodnot v intervalu 1,5 až 2,5, což se 

společnosti nepodařilo dodržet v žádném roce ze sledovaného období.  

Čistý pracovní kapitál má mít v čase rostoucí trend, to je dodrženo po celé sledované 

období. Nejvyšších hodnot je dosahováno v letech 2012 a 2013, kdy měla firma nejvyšší podíl 

oběžných aktiv oproti ostatním rokům. Podnik využívá k financování svého majetku 

konzervativní způsob. Při tomto způsobu financování využívá podnikové vedení 

dlouhodobých zdrojů k financování stálých aktiv i oběžných aktiv. 

Ukazatele aktivity 

Jednotlivé hodnoty ukazatelů aktivity jsou zobrazeny v Tabulce č. 4.3. Jedná se 

především o ukazatele typu, dobra obratu a obrátkovost. Ukazatele jsou uvedeny za období 

2010 až 2013. 
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Tabulka 4.3 

Raynet s.r.o. Ukazatele aktivity 2010 2011 2012 2013 

 

Obrátka celkových aktiv 

 

2,06 

 

1,8 

 

1,41 1,28 

 

Doba obratu aktiv (ve dnech) 

 

174,90 

 

199,67 

 

255,44 281,73 

 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 

 

109,85 

 

93,29 

 

128,75 107,307 

 

Doba obratu závazků (ve dnech) 
 

43,74 

 

39,60 
 

27,554 35,867 

Zdroj: Interní záznam společnosti, vlastní zpracování 

Z ukazatelů aktivity je jasné, že firma nemá správně nastavené lhůty pro své 

odběratele, tedy v tomto případě zákazníky. Pravidlo solventnosti nebylo splněno v žádném 

roce a to výrazně. Doba obratu pohledávek je v celém sledované období delší, než doba 

obratu závazků. To pro společnost není dobré. Měla by se snažit o kratší termíny splatnosti 

svých pohledávek a naopak se pokusit prodloužit dobu úhrady závazků, tyto snahy jsou znát 

v posledním ze sledovaných období. Případně by podnik mohl uvažovat o zavedení nového 

systému vymáhání krátkodobých pohledávek.  

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti hodnotí, jak je společnost závislá na cizích zdrojích v 

porovnání s vlastními zdroji. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v Tabulce č. 4.4. 

Tabulka 4.4 

Raynet s.r.o. Ukazatele zadluženosti 2010 2011 2012 2013 

Ukazatel celkové zadluženosti 27,52% 21,16% 21,62% 30,03% 

Ukazatel zadluženosti VK 38,13% 27,45% 28,09% 43,57% 

Úrokové krytí 26,46 48,59 18,70 3,69 

Zdroj: Interní záznam společnosti, vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti je v čase klesající až do roku 2013. Do té doby je 

dodržen doporučený trend. Průměrná zadluženost se pohybovala okolo 25 %, to znamená, že 
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firma financuje v průměru svůj majetek z 25 % cizími zdroji a to je pro banky a další případné 

věřitele považováno za zadluženost přiměřenou.  

Úrokové krytí udává, kolikrát jsou kryty úroky ziskem před zdaněním a úroky. Za 

ideální hodnotu je považován alespoň trojnásobek hodnoty. Dosahovat těchto hodnot pro 

úrokové krytí se společnosti daří. 

4.3.3 Silné a slabé stránky podniku z interní analýzy 

Na základě provedené interní analýzy lze mezi silné a slabé stránky podniku zařadit: 

Silné stránky podniku 

1. Silná marketingová podpora se zahrnutím moderních marketingových nástrojů. 

2. Pravidelné provádění technických inovací.  

3. Neustále se rozvíjející systém řízení firmy na bázi systému ISO. 

4. Moderní struktura kompetencí na bázi síťové struktury. 

5. Silně zakořeněné mimopracovní vztahy zaměstnanců na bázi neformálních vztahů. 

6. Propracovaný systém motivace a benefitů pro zaměstnance. 

7. Technologický náskok před přímou konkurencí na bázi moderních postupů a 

nejnovějších technologických trendů. 

8. Výjimečné know-how v oblasti implementace systému CRM pro usnadnění řízení 

obchodních vztahů (pro zaměstnance firem, který se rozhodnou systém používat 

nejsou nutná školení, orientace v systému je velice jednoduchá a intuitivní). 

9. Dovednosti a způsobilosti stávajících zaměstnanců, kteří jsou ve většině 

vysokoškolsky vzdělaní a pro vývoj CRM mají originální nápady. 

Slabé stránky podniku 

1. Nepříznivý vývoj ukazatelů rentability ve sledovaném období. 

2. Hodnota ukazatelů likvidity po celé sledované období výrazně za doporučeným 

intervalem. 

3. Nadprůměrné náklady za pronájem kancelářských prostor. 

4. Neplnění pravidla solventnosti ze strany většiny zákazníků. 

5. Vysoké náklady na mzdy za zaměstnance, které jsou nad celostátním průměrem. 

6. Klesající tendence zisku podniku za celé analyzované období. 
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4.4 SWOT analýza jako východisko pro formulaci strategie 

Analytické poznatky uvedené dříve jako silné a slabé stránky a příležitosti a ohrožení 

byly, jak již bylo uvedeno, ohodnoceny skupinou expertů pomocí bodování na stupnici 1 až 

10, kdy položky s hodnocením 10 jsou nejvíce důležité. Výsledky hodnocení ukazuje tabulka 

4.5. 

Tabulka 4.5 

 Popis 
Bodové  

hodnocení 

 

 

Silné stránky 

- Silná marketingová podpora na úrovni nejmodernějších nástrojů. 

-Pravidelné provádění technických inovací. 

-Neustále se rozvíjející systém řízení podniku na základě ISO normy. 

-Moderní struktura kompetencí na bázi síťové struktury. 

-Silně zakořeněné mimopracovní vztahy zaměstnanců na bázi 

neformálních vztahů. 

-Propracovaný systém motivace a benefitů pro zaměstnance. 

-Technologický náskok software nástrojů před přímou konkurencí. 

-Výjimečné know-how v oblasti implementace CRM. 

Vysoká úroveň dovedností a kvalifikace stávajících zaměstnanců. 

8 

6 

4 

7 

4 

3 

9 

8 

10 

Součet 

hodnocení 

silných 

stránek 

  

59 

 

 

Slabé stránky 

-Nepříznivý vývoj ukazatelů rentability ve sledovaném období. 

-Hodnota ukazatelů likvidity po celé sledované období výrazně za 

doporučeným intervalem. 

-Nadprůměrné náklady za pronájem kancelářských prostor. 

-Neplnění pravidla solventnosti ze strany většiny zákazníků. 

7 

6 

4 

8 
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-Vysoké náklady na mzdy za zaměstnance, 

-Klesající tendence zisku podniku za celé analyzované období. 

 

7 

10 

Součet 

hodnocení 

slabých 

stránek 

  

42 

 

 

Příležitosti 

-Nová slovenská pobočka, 

-Provoz virtuální pobočky v USA, 

-V čase zvyšující se počet uživatelů smart zařízení, 

-Kvalitní zákaznický servis 24/7, který řeší okamžitě požadavky 

zákazníků, 

-Příznivá zákaznická zkušenost a kladná reference. 

6 

7 

8 

10 

10 

Součet 

hodnocení 

příležitostí 

  

41 

 

 

Ohrožení 

-Poskytování služeb CRM bez smluvního závazku, 

-Obtížné získávání nových zákazníků v kraji a ČR, 

-Rozrůstající se chudoba obyvatelstva, kterým nezbývají prostředky na 

nákup software, 

-Konkurenční řešení se širším záběrem softwarového řízení. 

10 

8 

4 

9 

Součet 

hodnocení 

ohrožení 

  

31 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě bodového ohodnocení jednotlivých položek ze SWOT analýzy je na 

obrázku 4.1 graficky znázorněna matice modelových situací. 

Obrázek 4.1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Na základě ohodnocení jednotlivých silných a slabých stránek a příležitostí a ohrožení 

je do matice vynesen bodový součet, jejich rozdíl potom určí jeden z kvadrantů, kdy každý 

značí doporučenou budoucí strategii pro podnik. 

4.4.1  Ofenzivní strategie 

V případě analyzovaného podniku je výsledným kvadrantem a tedy doporučením 

strategie ofenzivní. 

Velikost konkurenční výhody se mění v závislosti na čase, který je podmíněný 

charakterem odvětví a intenzitou konkurence. Vytvoření konkurenční výhody ve službách 

trvá poměrně krátko na rozdíl od technologicky náročných odvětví. Rozvinutá konkurenční 

výhoda otevírá mezeru mezi vedoucími podniky a jeho soupeři. Čím déle se podaří udržet 
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konkurenční výhodu, tím déle bude plynout nadprůměrný zisk, který může reinvestovat na 

udržení nebo zesílení výhody. 

 Ofenzivní strategie se vyznačuje:  

- snahou o dosažení vedoucího postavení na trhu, 

- soustředění na špičkové výrobky (precizní výzkum, vývoj), 

- vysokými nároky na náklady. 

Aby podnik udržel své původní postavení, které je zakořeněné v době, kdy ještě čerpal 

výnosy z konkurenčního předstihu, musí započít strategickou ofenzívu. 

 Existuje šest základních způsobů jak realizovat strategickou ofenzívu: 

- útočení na konkurentovy přednosti (redukce konkurenční výhody silných 

rivalů v oboru vývoje CRM, opodstatnění tohoto kroku spočívá v poměru 

očekávaného užitku a nákladů na ofenzívu), 

- útočení na konkurentovy slabiny (útok na území, kde má konkurence malý 

trhový podíl, útok na segmenty, kterým soupeř nevěnuje velkou pozornost, 

útok na méně kvalitní služby, méně kvalitní značku, méně rozšířenou 

propagaci, útok na mezeru v pokrývání potřeb zákazníků), 

- nepřímá ofenzíva (vyhýbá se přímému konkurenčnímu souboji 

prostřednictvím agresivního snižování cen, přehnané reklamy, nebo nákladné 

diferenciace, útočník kolem soupeřů manévruje a hledá neobsazené trhy, nebo 

vytváří nové segmenty), 

- partyzánská ofenzíva (vhodná pro malé podniky, které nemají zdroje ani 

známé jméno na trhu, útok je zacílen na úzký, dobře vymezený segment, který 

je slabě bráněný konkurenty), 

- vytlačení v předstihu (strategie, kdy útočník jako první získá tak výhodnou 

pozici, která dalším konkurentům není přístupná, nebo jsou odrazeni od jejího 

napodobení, realizuje se např. rozšiřováním výrobní kapacity, zabezpečením 

nejlepších zdrojů surovin a materiálů, dohodnutí dlouhodobých výlučných 

smluv atd.). 

Z výše uvedeného vyplývá několik možných kroků, které by podnik mohl podniknout 

k dosažení většího podílu na trhu a získání konkurenční výhody a to ofenzívou útočení na 
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konkurentovy slabiny. Při tomto útočení může podnik využít síly jejich dobrého jména a 

kladných referencí při zaujímání segmentů, které konkurent opomíjí. Vhodným 

marketingovým nástrojem při tomto útoku může být tzv. remarketing, který doslova zahlt í 

opomíjený segment agresivní reklamou. 
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5 Návrhy a doporučení 

1. Zvážit výhody nově provedené strategické analýzy a syntézy výsledků analýzy 

SWOT k dosažení reálnější podoby existující strategie podniku.  

2. V návaznosti na toto doporučení doplnit existující strategii firmy o konkrétní 

strategické úkoly, které budou naplňovat strategické cíle. 

3. Pro nejbližší období zaměřit pozornost na klíčovou zranitelnost firmy, pod níž 

zařazujeme slabé stránky s nejvyšším bodovým hodnocením. Jde přednostně o:  

- nepříznivý vývoj ukazatelů rentability v posledních letech, 

- hodnoty ukazatelů likvidity za doporučeným intervalem, 

- neplnění pravidla solventnosti ze strany většiny zákazníků,  

- vysoké náklady na mzdy za zaměstnance, 

- klesající čistý zisk podniku, který v posledních letech zaznamenal klesající 

tendenci. 

4. Pro nejbližší období zaměřit pozornost na posílení konkurenčních výhod firmy, 

pod něž zařazujeme silné stránky podniku s nejvyšším bodovým ohodnocením. Jde 

přednostně o: 

- silnou marketingovou podporu na úrovni nejmodernějších nástrojů marketingu, 

- pravidelné provádění technických inovací, 

- moderní strukturu kompetencí na bázi síťové struktury, 

- technologický náskok software nástrojů před přímou konkurencí, 

- výjimečné know-how v oblasti implementace a zavádění CRM do firem, 

- vysokou úroveň dovedností a kvalifikace stávajících zaměstnanců. 

5. Na základě matice modelových situací zvážit pro analyzovaný podnik uskutečnění 

ofenzivní strategie pro aktualizaci dosavadní strategie. Pro realizaci této strategie 

může podnik provést následující kroky: 

- Využití síly dobrého jména podniku a kladných referencí při zaujímání 

segmentů, které konkurent opomíjí. Vhodným marketingovým nástrojem při 

tomto útoku může být tzv. remarketing, který doslova zahltí opomíjený 

segment agresivní reklamou. 

- Pokrytí mezery zákaznických potřeb zavedením intuitivních prvků do systému 

pro řízení obchodních vztahů (CRM), např. plánovač tras pro obchodníky a 

online automatické vytváření knihy jízd. 
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6. Pro posílení konkurenční výhody zaměřit pozornosti na udržení, případně rozvoj 

vysoké úrovně dovedností a kvalifikace stávajících zaměstnanců. Například rozvoj 

znalostí zaměstnanců prostřednictvím kurzů a školení. Pro posílení podpory 

zahraničních poboček by mělo ze strany vedení dojít k zajištění intenzivního 

jazykového kurzu pro všechny klíčové zaměstnance. 

7. Pro eliminaci nejzranitelnějšího faktoru podniku, tj. klesající tendence zisku 

podniku lze doporučit zmrazení mezd na následující období a mírné navýšení ceny 

služby CRM. 

8. Pro další využití významné příležitosti – kvalitní zákaznické zkušenosti a kladné 

reference – by bylo účelné se zaměřit na propagaci kladných referencí a slevy za 

doporučení pro stávající i nové zákazníky. 

9. Pro zmírnění konkurenční síly v oblasti širšího softwarového řešení bude zapotřebí 

pro potenciální zákazníky vyzdvihnout výhodu oddělených software z toho 

důvodu, že Raynet CRM je úzce zaměřeno na tu část řízení podniku, kterou jiné 

softwary řeší jen triviálně. 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav strategického řízení 

společnosti Raynet s.r.o. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí teoretického popisu jednotlivých 

kroků a analýz a následně praktickou částí bakalářské práce, kde je provedena interní a externí 

analýza prostředí, ve kterém se podnik aktuálně nachází, dále také analýza zdrojů a 

způsobilostí podniku. Součástí praktické části je finanční analýza vybraných poměrových 

ukazatelů. Vyvrcholením analýz je analýza SWOT, která určí firemní silné a slabé stránky, 

možné příležitosti a hrozby.  

Pro návrh možné strategie do budoucna byly jednotlivé položky silných a slabých 

stránek a příležitostí a hrozeb z analýzy SWOT bodově ohodnoceny a výsledky vyneseny do 

matice modelových situací, ze které vyplynul závěr, že v současné době bude pro firmu 

doporučenou strategií ofenzivní strategie. Na základě tohoto doporučení byly 

zkonkretizovány kroky, jak této strategie dosáhnout a jaké možné kroky podniknout pro její 

realizaci. 

Jednotlivé kroky realizace navržené strategie obsahovaly hlavně soustředění se na 

silné a slabé stránky s nejvyšším bodovým ohodnocením, které hodnotili experti z firmy. 

Podnik musí zmírnit slabé stránky a naopak posílit ty, které sama považuje za silné.  

Závěrem lze konstatovat, že základním posláním analyzované firmy je poskytování 

softwarových řešení a softwarového poradenství. V tomto smyslu si firma neklade jako hlavní 

cíl maximalizovat zisk, nýbrž vysokou kvalitu poskytovaných služeb a jejich spolehlivost.  
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Seznam zkratek     

CLOUD oblak (nefyzická záloha dat na síti) 

CRM Customer relationship management (řízení vztahů se zákazníky) 

Č číslo 

DPH daň z přidané hodnoty 

ISO international organization for standardization (mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

IT informační technologie 

KČ Korun českých 

NAPŘ. například  

PR public relations (vztahy s veřejností) 

ROA rentabilita aktiv 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS Rentabilita tržeb 

SB sbírky 

SEM search engine marketing (forma internetového marketingu) 

SEO search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) 

SMART Specific – specifický, Measurable – měřitelný, Agreed – akceptovatelný,     

Realistic – reálný, dosažitelný, Trackable – sledovatelný 

SRO  Společnost s ručením omezeným 

SWOT  silné (Strengths), slabé (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby 

(aThreats) 

TIS. Tisíc korun 

TZV takzvaně 

USA united States of America (spojené státy americké) 

VK Vlastní kapitál 

VZZ Výkaz zisku a ztráty. 
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Příloha 1 Výkaz zisku a ztráty 

  

č.ř. 2010 2011 2012 2013

I. Tržby za prodej zboží 1 564 541 388 75

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 515 496 326 84

+ OBCHODNÍ MARŽE 3 49 45 62 -9

II. Výkony 4 16 940 18 641 16 210 17 286

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 17 271 18 641 16 210 17 286

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 6 -331 0 0 0

3. Aktivace 7 0 0 0 0

B. Výkonová spotřeba 8 6 199 5 851 6 081 5 619

1. Spotřeba materiálu a energie 9 1 007 850 1 067 1 398

2. Služby 10 5 192 5 001 5 014 4 221

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 10 790 12 655 10 191 11 658

C. Osobní náklady 12 9 061 10 501 10 942 9 743

1. Mzdové náklady 13 6 924 7 999 8 257 7 209

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0 0 0 0

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2 091 2 464 2 596 2 330

4. Sociální náklady 16 46 38 89 204

D. Daně a poplatky 17 37 46 48 56

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 469 292 686 1 149

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0 0 1 120

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 1 120

2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 22 0 0 0 0

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 0 0

2. Prodaný materiál 24 0 0 0 0

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 139 266 -388 -17

oblasti a komplexních nákladů přístích období 26 0 0 0 0

IV. Ostatní provozní výnosy 27 1 059 1 562 3 091 166

H. Ostatní provozní náklady 28 264 473 798 401

V. Převod provozních výnosů 29 0 0 0 0

I. Převod provoz. nákladů 30 0 0 0 0

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 1 879 2 639 1 197 612

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 0

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34 0 0 0 0

jednotkách pod podtstným vlivem 35 0 0 0 0

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0 0 0 0

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 39 0 0 0 0

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40 0 0 0 0

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 0 0 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 43 3 3 23 8

N. Nákladové úroky 44 56 41 64 109

XI. Ostatní finanční výnosy 45 0 0 0 1

O. Ostatní finanční náklady 46 13 22 23 49

XII. Převod finančních výnosů 47 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 48 0 0 0 0

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -66 -60 -64 -149

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 387 628 274 170

1. splatná 51 387 628 274 170

2. odložená 52 0 0 0 0

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 1 426 1 951 859 293

XIII. Mimořádné výnosy 54 0 0 0 0

R. Mimořádné náklady 55 0 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0 0 0 0

1. splatná 57 0 0 0 0

2. odložená 58 0 0 0 0

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0 0 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 61 1 426 1 951 859 293

Výsledek hospodaření před zdaněním 62 1 813 2 579 1 133 463

Položka
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Příloha 2 Rozvaha aktiva 

 

2010 2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM 8 665 10 639 11 778 13578

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 0

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 373 475 1 883 3104

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 13 137 222 212

1.    Zřizovací výdaje 0 0 0 0

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

3.    Software 0 1 0 52

4.    Ocenitelná práva 0 0 0 0

5.    Goodwill 0 0 0 0

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 222 160

7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 0 136 0 0

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 360 338 1 661 2892

1.    Pozemky 0 0 0 0

2.    Stavby 0 0 0 0

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 360 338 1 596 1420

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0

5.    Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 65 1472

7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 0 0 0 0

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0 0 0 0

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0

   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 7 738 9 694 9 509 10196

1.    Zásoby 149 51 1 0

2.    Materiál 133 51 1 0

3.    Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0

4.    Výrobky 0 0 0 0

5.    Zvířata 0 0 0 0

6.    Zboží 16 0 0 0

7.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0

5.    Dohadné účty aktivní 0 0 0 0

6.    Jiné pohledávky 0 0 0 0

7.    Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 5 442 4 971 5 855 5104

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 4 149 3 814 3 607 4841

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0

6.    Stát - daňové pohledávky 987 864 2 233 130

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 10 10 15 147

8.    Dohadné účty aktivní 220 0 0 -14

9.    Jiné pohledávky 76 283 0 0

C.IV. Finanční majetek 2 147 4 672 3 653 5092

1.    Peníze 5 7 15 4

2.    Účty v bankách 2 142 4 665 3 638 5088

3.    Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0 0

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 554 470 386 278

1.    Náklady příštích období 551 470 386 278

2.    Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0

3.    Příjmy příštích období 3 0 0 0

Raynet, s.r.o.
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Příloha 3 Rozvaha pasiva

 

2010 2011 2012 2013

   PASIVA CELKEM 8 665 10 639 11 778 13578

A. VLASTNÍ KAPITÁL 6 255 8 206 9 065 9358

A.I. Základní kapitál 200 200 200 200

1.    Základní kapitál 200 200 200 200

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0

3.    Změny vlastního kapitálu 0 0 0 0

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0

1.    Emisní ážio 0 0 0 0

2.    Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 20 20 20 20

1.    Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 20 20 20 20

2.    Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 4 609 6 035 7 986 8845

1.    Nerozdělený zisk minulých let 4 609 6 035 7 986 8845

2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 1 426 1 951 859 293

B. CIZÍ ZDROJE 2 385 2 251 2 546 4077

B.I. Rezervy 0 0 0 0

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0

3.    Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0

4.    Ostatní rezervy 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0

1.    Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0

2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 0

5.    Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0

6.    Vydané dluhopisy 0 0 0 0

7.    Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0

8.    Dohadné účty pasivní 0 0 0 0

9.    Jiné závazky 0 0 0 0

10.    Odložený daňový závazek 0 0 0 0

B.III. Krátkodobé závazky 2 167 2 110 1 253 1706

1.     Závazky z obchodních vztahů 848 344 113 309

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 30 0 0 0

5.     Závazky k zaměstnancům 595 544 534 485

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 331 312 312 299

7.    Stát - daňové závazky a dotace 280 818 229 556

8.    Krátkodobé přijaté zálohy 29 0 0 0

9.    Vydané dluhopisy 0 0 0 0

10.    Dohadné účty pasivní 44 92 40 33

11.    Jiné závazky 10 0 25 4

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 218 141 1 293 2371

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 218 141 1 293 2371

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 25 182 167 143

C.I. Časové rozlišení 25 182 167 143

1.    Výdaje příštích období 0 0 19 0

2.    Výnosy příštích období 25 182 148 143

Raynet, s.r.o.


