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1 Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá podnikovými strategiemi a jejich dopadem 

na ziskovost firmy. Pro diplomovou práci byla zvolena společnost Zebra systems 

s.r.o., jejímž předmětem podnikání je prodej a distribuce softwaru pro zálohování 

a obnovu dat po havárii a také vizualizaci operačních systémů. Toto téma bylo 

zvoleno na základě požadavků firmy, v níž pracuje můj přítel. Myslím si, že 

společnost Zebra systém s.r.o. podniká v zajímavé a velice atraktivním odvětví, které 

má velkou budoucnost.  

V dnešní době jde trh s informačními technologiemi stále dopředu a rychle se 

vyvíjí. Je to dynamický trh s každoročními novinkami a inovacemi. Pro tento trh je 

také specifická vysoká technická náročnost a vzdělanost. Společnosti na trhu 

s informačními technologiemi by měli mít nastavené vize, mise a cíle podniku a také 

obchodní strategie, které by společnosti dávaly konkurenční výhodu a zvýšily její 

konkurenceschopnost na trhu. Ve své diplomové práci se pokusím navrhnout vhodné 

strategie pro vybranou společnost Zebra systems. Vyzdvihnu její konkurenční výhody 

a budu se snažit zlepšit její konkurenceschopnost. 

 

 

1.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat současný trh, jeho vnitřní i vnější 

okolí společnosti Zebra systems s.r.o. Dále se budu snažit navrhnout možné změny, 

které by vedly k zvýšení efektivnosti a růstu společnosti. Tato analýza proběhne 

na základě převážně interních informací, které mi firma Zebra systems poskytla. Dále 

se pokusím navrhnout doporučení, které budou směřovat k vylepšení podnikových 

strategií a především jejich dopad na ziskovost.  
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2 Teoretická východiska strategii  

 

2.1 Strategie společnosti 

 

„„Strategie“ pochází z řeckého výrazu „Strategia“, který znamená schopnost 

vojevůdce vést své vojsko, resp. se jedná o dlouhodobý plán činností zaměřený 

na dosažení předem stanovených cílů.“ (Tyll, 2014) Strategie pomáhá firmě k tomu, 

aby byla schopna dlouhodobě vydělávat peníze a ukazovat dlouhodobý směr firmy. 

Dále strategie odpovídá na otázku, jak daných cílů chceme dosáhnout.  (Charvát, 

2006) 

„Uvnitř organizace může být strategie definována na třech různých úrovních: 

 Celofiremní strategie definuje dlouhodobý vývoj společnosti jako celku. 

V jejím rámci je definována geografická orientace, portfolio nabízených 

výrobků a služeb nebo integrační strategie s jinými subjekty na trhu. 

 Strategie jednotlivých oblastí podnikání se zaměřuje na konkrétní 

aktivity firmy na daném trhu.  

 Provozní strategie řeší způsob a efektivitu využívání zdrojů a procesů 

v organizaci a jak přispívají k rozvoji konkurenční i celofiremní 

strategie.“ (Tyll, 2014) 

 

 

2.1.1  Proces tvorby strategie podniku 

 

„Proces tvorby strategie podniku lze definovat jako proces, v rámci kterého by 

podnik měl provést analýzu svého okolí a vyvodit svojí stávající pozici a dále 

naplánovat postupové kroky, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti a zvyšování 

jeho efektivnosti, tj. strukturovaně posoudit realitu a kvantifikovaně vyjádřit cíle 

podniku.“ (Krauseová, 2013) Strategii vytváříme v určité věcné a časové 

posloupnosti neboli procesu. Proces můžeme definovat jako souhrn spolu 
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souvisejících činností, které jsou zaměřené na jeden výstup. (Charvát, 2006) Proces 

tvorby podnikových strategii má logický sled dílčích kroků, které nelze v zásadě 

vynechat. Lze připustit rozdělení jednotlivých kroků do menších etap, ale 

posloupnost by měla být vždy zachována. (Tyll, 2014)  

 

 

2.1.2 Strategické myšlení 

 

Strategické myšlení hraje významnou roli při stanovování podnikatelských cílů 

a určování firemní strategie. Strategické myšlení napomáhá k nalezení klíčových 

faktorů, které mají podniku zajistit úspěch. Také přispívá k vytyčení relativních 

předností podniku. Využíváním principů strategického myšlení podnik přispívá k delší 

životnosti svých produktů. Zajišťuje si také rychlejší a jistější návratnost vložených 

prostředků a rychlejší dosažení zisku. Vhodné využití principů strategického myšlení 

rovněž snižuje počet nebezpečných a rizikových situací, kterým podnik může čelit. 

Mezi základní principy strategického myšlení patří: princip tvůrčího myšlení, princip 

myšlení v čase, princip permanentnosti, princip koncentrace, princip myšlení 

ve variantách, princip etiky myšlení, princip vědomí práce s rizikem a další. 

(Grublová, 2004)  

 

 

2.1.3 Strategické řízení 

 

Strategické řízení podniku sehrává velmi důležitou roli pro zajištění 

dlouhodobého úspěchu podniku, kdy napomáhá vybudovat konkurenceschopnost 

a efektivnost podniku. Jedná se o nikdy nekončící proces. Je uceleným systémem 

tvořeným strategickou analýzou prostředí podniku, shromažďováním a následným 

vyhodnocováním strategicky významných informací, tvorbou podnikové strategie 

a poté její zavedení do praxe. (Jakubíková, 2008) 
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Strategické řízení se výrazně liší od tradičního řízení. Orientuje se 

na dlouhodobý úspěch na základě strukturálních změn. Strategické řízení vidí 

v každé změně šanci, jak získat přednosti uplatňováním nových myšlenek. Také vidí 

jako hlavní problém nedostatek informací a snaží se řešit problémy na základě 

relevantních informací. Strategické řízení nachází adekvátní řešení netradičními 

postupy, využívá intuice, kreativity, individuality a schopnosti svých spolupracovníků.  

Podnik je tudíž schopen akceptovat nestabilní, komplexní a konfliktní situaci. 

Proto tento způsob řízení je: 

 zaměřen na specifické úkoly, jež představují pro podnik důležitou 

oblast, 

 zaměřen na změny, rušivé vlivy, rizika a šance, které z nich vyplývají, 

 cestou k nalezení strategických výhod a využití volných prostor na trhu, 

 způsob nalezení relevantních předností a využití agresivních iniciativ. 

(Lednický, 2006) 

 

 

2.2 Stanovení mise, vize a cíle podniku 

 

Poslání neboli mise musí odrážet stávající realitu, vycházet z konkrétních 

podmínek, ve kterých se firma nachází. Definované poslání by mělo vyrovnat 

na jedné straně příliš široké pojetí a na straně druhé nic neříkající stručnosti. Vhodné 

je, když je poslání pojato způsobem, který lidi ve firmách motivuje.  

Dobré poslání by se mělo vyznačovat třemi základními rysy: 

 soustředění na omezený počet cílů, 

 mělo by zdůrazňovat politiku a hodnoty, které chce firma ctít, 

 mělo by vymezovat pole působnosti. (Charvát, 2006) 
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Poslání můžeme stanovit na základě vize. Vize poskytují určitý směr rozvoje 

společnosti na dlouhou dobu. Dá se tedy říci, že vize znamená vytváření budoucnosti 

a představuje budoucí chování organizace. (Charvát, 2006) Mnohé příklady z historie 

a současnosti potvrzují, že jejich úspěch byl důsledkem jejich pozitivního obrazu 

budoucnosti a ne naopak. Vize v podstatě představuje stav firmy, do kterého by ji 

manažeři rádi v průběhu let dostali. Současně by neměla být pouze toužebné přání, 

ale měla by být výsledkem poznání možností vnitřního a vnějšího prostřední 

společnosti. Vize musí být náročnou, ale dosažitelnou výzvou. (Šuleř, Košťan, 2002) 

Tyll (2014) říká, že „Primárním cílem podniku je z ekonomického hlediska 

tvorba hodnoty. Existují různé možnosti její kvalifikace. Klasicky ji lze měřit 

prostřednictvím dosaženého zisku či rentability nebo novými ukazateli, jakými je 

například ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added – EVA) nebo tržní 

přidaná hodnota (Market Value Added – MVA).“ Cíl podniku může být ale také 

vyjádřen ve formě tržní pozice nebo velikostí získaného tržního podílu. Specifickou 

skupinu tvoří tzv. neziskové organizace. (Tyll, 2014) 

Hlavní cíle, o kterých byla zmínka výše, jsou formulovány a plněny pomocí 

dílčích cílů. V podniku lze sestavit celou hierarchii dílčích cílů. Může se jednat o cíle 

v oblasti inovací, personální politiky, investic nebo již zmíněné vstupy do nových 

tržních segmentů apod. Některé z dílčích cílů mohou přímo podporovat vrcholný 

hlavní cíl, jiné si na první pohled s vrcholným cílem odporují. Protichůdné cíle jsou 

ale protichůdné jen v krátkodobém horizontu, v dlouhodobém horizontu se cíl, který 

se krátkodobě jevil jako opačný než je vrcholný cíl, stává také cílem 

komplementárním. (Tyll, 2014) 

Aby cíle plnily svůj účel, měly by se vyznačovat určitými znaky. K jejich 

naplnění lze při stanovování cílů využít pravidla SMART:  

 Specific – specifický, 

 Measurable – měřitelný, 

 Agreed – akceptovaný, 

 Realistic – reálný, 

 Trackable – sledovatelný (terminovaný). (Šuleř a Košťan, 2002) 



10 
 

Stanovení a znalost cílů společnosti dává manažerům základ pro formulování 

strategií. Cíle dále poskytují manažerům kritéria pro výběr a zamítnutí alternativních 

strategií na základě hodnocení potenciálu každé strategie dosáhnout cílů na všech 

organizačních úrovních společnosti. (Šuleř a Košťan, 2002) 

 

 

2.3  Strategie v prostředí 

 

Prvním a velice důležitým krokem přípravy strategie je zmapování a analýza 

okolí podniku. Jedná se o systematické, periodické a nezávislé prozkoumávání 

a hodnocení pozice a chování podniku. Směřuje k identifikaci hrozeb a příležitostí 

a formulaci doporučení pro plán aktivit, zdokonalujících a zefektivňujících procesů 

realizace strategie podniku z hlediska dlouhodobé perspektivy. V rámci analýzy okolí 

je nutné vycházet z odhadu budoucích trendů a jevů, které mohou v průběhu 

strategického období nastat. Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem těch 

faktorů, které v současnosti ovlivňují strategickou pozici podniku a do budoucnosti 

vytvářejí příležitosti a hrozby související s činností podniku. Analýza okolí bývá 

tradičně prováděna ve dvou úrovních, jako analýza mikrookolí (vnitřní prostředí) 

a makrookolí (vnější prostředí). (Krauseová, 2013)  

 

 

2.3.1 Vnější prostředí podniku 

 

Tyll (2014) tvrdí, že podnik není možno vnímat jako organismus nezávislý 

na okolním světě, protože bez okolí není schopen existence – potřebuje dodavatele, 

odběratele, zákazníky, zaměstnance atd. Proto je pro podnik velmi důležité poznání 

a analýza jeho okolí, a to nejen v ekonomické sféře. Okolí podniku se rozumí vše, co 

je vně podniku a zároveň v nějakém vztahu s ním. Dále je okolí podniku zdrojem 

rizika, které chápeme jako nejistotu z budoucího vývoje. Vliv makrookolí podnik 

přijímá a přizpůsobuje se mu bez větších možnosti ho jakkoli ovlivnit. Vedle toho 
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mikookolí firmy je představováno subjekty a podmínkami, které jsou již z pohledu 

firmy ovlivnitelné. (Tyll, 2014) 

 

„Analýzu makrookolí je nutno při tvorbě strategie provádět systematicky 

a východiskem pro tento postup je zachycení základních složek jeho struktury. Tu 

tvoří přirozené i umělé složky makrookolí. Jsou jimi příroda, demografická složka 

prostředí, technika a technologie, ekonomika, legislativa politika a kultura. Analýza 

jednotlivých složek makrookolí není obecně nikterak specifická. Specifický významné 

jsou však některé skutečnosti na úrovni makrookolí, jichž si je při situační analýze 

z pozice konkrétního podniku nezbytné povšimnout.“ (Krauseová, 2013)   

 

Proterův model pěti sil  

Porterův model pěti sil je metoda, která spojuje pět faktorů, které mají 

na odvětví a společnost zásadní vliv. Na jejím základě lze určit rizika plynoucí 

z podnikání v daném sektoru a postavením daného podniku na trhu. (Tyll, 2014) 

Obr. 2.1 Porterova analýza pěti sil 

 

 Zdroj: Porter, 1979 
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Za dodavatele považujeme všechny subjekty, které zkoumaný podnik zásobují 

materiálem, polotovary, zbožím, ale i službami, které jsou zapotřebí pro jeho 

bezproblémový chod a uspokojování potřeb jejich zákazníků. Vyšší vyjednávací síla 

dodavatelů a tedy i schopnost diktovat si podmínky, je obvyklá za těchto podmínek:  

 monopolní síla na straně dodavatelů, 

 vysoké náklady na přechod k jinému dodavateli nebo využívaní 

substitučních výrobků, 

 schopnost dodavatele zkrátit distribuční cestu ke konečnému 

zákazníkovi vynecháním prostředníka, tzv.: dopředná vertikální 

integrace, 

 vysoce specializovaný produkt, který není možné na trhu lehce 

nahradit. (Tyll, 2014) 

Kupujícím je jakýkoli subjekt, který je v přímém vztahu se zkoumanou firmou. 

Nemusí se vždy jednat o konečné zákazníky a konzumenty produktů firmy, ale 

i prostředníky, prodejce apod. Zdroj jejich vyjednávací síly je často velmi podobný 

jako v případě dodavatelů. Může se jednat o monopolní sílu na straně kupujících, 

resp. jejich velmi omezený počet a vysoký stupeň koncentrace. Dále jejich 

vyjednávací síly tkví v nízkých nákladech na přechod k jinému dodavateli 

a schopnosti kupujících vynechat (obejít) svého dodavatele a nakupovat 

od prvovýrobce (zpětná vertikální integrita). V neposlední řadě zdrojem jejich 

vyjednávací síly je vysoká míra informovanosti kupujících o ostatní nabídkách 

na trhu. (Tyll, 2014) 

Substitutem je takový produkt nebo služba, který plní obdobnou funkci jako 

původní produkt a zákazní tak může zaměňovat spotřebu jednoho produktu druhým. 

Při formulaci konkurenční strategie jsou právě substituty často opomíjeny a na místo 

toho se soustředí manažeři, kteří danou strategii vytváří pouze na přímé konkurenty. 

Abychom mohli určit velikost hrozby substitutům, je potřeba se na celou věc podívat 

optikou zákazníka a zhodnotit, zda existují substituční produkty, jaká je cenová 

elasticita poptávky po naší produkci a jaké náklady pro zákazníka představují 

přechod k substitučnímu výrobku. (Tyll, 2014) 
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„Hrozba příchodu nových konkurentů je přímo úměrná atraktivitě daného 

odvětví. Ta je dána především vysokými maržemi, nízkou úrovní konkurence, 

nedostatečně uspokojenou poptávkou a relativně nízkými bariérami pro vstup 

do takového odvětví. Analýza by se tak měla zaměřit na zhodnocení rizik, která 

mohou za vstup nových konkurentů, a vymezení pravděpodobnosti, s jakou může 

nový subjekt na trh vstoupit.“ (Tyll, 2014) Samozřejmostí je také úvaha o vytváření 

bariér pro vstup nových konkurentů, kterými mohou být objem produkce 

a zkušeností, přístup k distribučním kanálům, legislativní omezení nebo podpora 

a diferenciace. (Tyll, 2014)  

 

PEST analýza 

Lednický říká, že k ohodnocení vlivů vnějších faktorů prostředí lokálního až 

globálního charakteru lze použít jednoduchou, ale přesto efektivní PEST analýzu. 

Jejím smyslem je formulovat odpovědi na následující otázky: 

 Které z faktorů vnějšího prostředí mají vliv na podnik? 

 Jaké jsou možné účinky těchto faktorů na činnost podniku? 

 Které z faktorů ovlivňujících chování podniku budou v blízké 

budoucnosti nejdůležitější? (Lednický, 2006) 

Uvedená písmena reprezentují následující zájmové oblasti okolí podniku: 

 P – politický segment 

 E – ekonomický segment 

 S – sociální segment 

 T – technologický segment 

 

S ohledem na význam zákonů je velmi často analyzován i legislativní 

segment, takže je konečná podoba vnější analýzy je upravena na zkratku SLEPT. 
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S rostoucím významem na ekologii je možné do analýzy přidat i tento segment, a tak 

často hovoříme o PESTE nebo SLEPTE analýze. (Lednický, 2006) 

 

 

2.3.2 Vnitřní prostředí podniku 

 

Strategické možnosti každého podniku jsou dány nejen zohledněním 

podmínek externího prostředí, ale i úspěšnost zvolené strategie je závislá na jeho 

vnitřních silných stránkách a schopnostech eliminovat své slabosti. „Základem 

úspěšné strategie je její soulad mezi podnikovými zdroji a schopnostmi 

s podmínkami vnějšího prostředí.“ Proto je nutností při přípravě strategie provést 

dokonalou interní analýzu a současně zhodnotit i možnosti reakce podniku na vnější 

prostředí, tvrdí Lednický. (Lednický, 2006)  

  

SWOT analýza 

Cíle SWOT analýzy je identifikace rozsahu, kterým současná strategie 

organizace, především její silné a slabé stránky, podporuje schopnost úspěšně se 

vypořádat s hrozbami a příležitostmi ve vnějším prostředí. SWOT je zkratkou 

anglických slov Strengths (přednosti), Weaknesses (nedostatky), Opportuniteis 

(příležitosti) a Threats (hrozby). SWOT analýza poskytuje mechanismus 

pro systematický myšlenkový pochod. Požaduje totiž zároveň porozumění vnějšímu 

prostředí a schopností organizace a tak manažerům poskytuje logický rámec 

pro hodnocení současné i budoucí pozice jejich společnosti. Hlavní předností SWOT 

analýzy by měla být jasná identifikace několika hlavních strategických předností 

a nedostatků ve vnitřním prostředí a vytyčení jasných hrozeb a příležitostí ve vnějším 

prostředí. Po dokončení analýzy SWOT jsou manažeři schopni posoudit stávající 

pozici organizace a provést zásahy, které lépe připraví společnost na budoucnost.   

(Šuleř a Košťan, 2002)  
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Každá firma má celou řadu kvalit. Každá kvalita, která podstatnou měrou 

přispívá k výkonu společnosti, může být ve vztahu vůči konkurenci na jedené ze čtyř 

úrovní: vnikající, dobré, průměrné a špatné. Je-li tato kvalita vynikající nebo dobrá, 

lze ji označit za silnou stránku. Právě tuto silnou stránku by měla společnost využít 

jako konkurenční výhodu a využít ji v konkurenčním boji. Je-li naopak špatná, zcela 

jasně představuje slabou stránku. Do jaké míry na ní záleží, se však odvíjí od toho, 

na kolik tato konkrétní kvalita přispívá k výkonu společnosti. Firma by se měla 

věnovat těm silným stránkám, na kterých zákazníkům záleží nejvíce a které největší 

měrou přispívají k úspěšnému chodu podniku. Dalším krokem je hlouběji se zaměřit 

na vnější a nově vznikající faktory, které mohou ovlivnit výkon společnosti. Existují 

dva nástroje, systémy včasného varování a tvorba scénářů budoucnosti, které nám 

mohou být při odhalování příležitostí a hrozeb nápomocny. (Kotler a Milton, 2013) 

Silné stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat 

převahu nad konkurenty. Organizační předností je jasná kompetence, zdroj nebo 

schopnost, která umožňuje firmě získat konkurenční výhodu. Může to být přístup 

ke kvalitnějším materiálům, dobré finanční vztahy, vyspělá technologie, distribuční 

kanály nebo vyspělý tým top manažerů. (Šuleř a Košťan, 2002) 

Slabé stránky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší 

organizační výkonnosti. Slabou stránkou může být absence nezbytných zdrojů 

a schopností, chyba v rozvoji nezbytných zdrojů. Manažeři s neodpovídajícími 

strategickými schopnostmi, neúměrné finanční zatížení, morálně zastaralé stroje 

apod. (Šuleř a Košťan, 2002) 

Příležitosti jsou soudobé nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou 

příznivé současným nebo případným výstupům společnosti. Vlídné podmínky mohou 

obsahovat změny v zákonech, rostoucí počet obyvatel a tím i potenciálních 

zákazníků, uvedení nových technologií. Příležitosti by neměly být posuzovány jen 

ve světle současných podmínek, ale hlavně z hlediska dlouhodobého vývoje 

prostředí a jeho vlivu na organizaci. (Šuleř a Košťan, 2002) 

„Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou 

nepříznivé současným nebo případným výstupům společnosti. Nevlídné podmínky 

mohou obsahovat vstup silného konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků, 

legislativní změny apod.“ (Šuleř a Košťan, 2002) 
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SPACE analýza 

SPACE neboli Strategic Position and Action Evaluation analýza je využívaná 

k vymezení vhodné strategické pozice pro podnik a jeho jednotlivé činnosti. Na rozdíl 

od dvourozměrné portfolio analýzy, jsou přidány další dvě dimenze, které odstranily 

některé její nedostatky. Finanční síla podniku a konkurenční výhoda jsou hlavní 

determinanty strategické pozice podniku, zatímco síla odvětví a stabilita prostředí 

charakterizují strategickou pozici celého odvětví. Finanční potenciál společnosti je 

faktor důležitý v situacích, kdy jsou vnější ekonomické podmínky nepříznivé. 

Potřebný finanční polštář pak umožňuje podniku buď diversifikovat do atraktivnějších 

odvětví nebo finančně agresivní akcí oslabit konkurenty ve vlastním odvětví. Stabilita 

odvětví může pozici podniku jak posilovat, tak oslabovat. Je to faktor, který úzce 

souvisí s finanční stránkou podniku a jeho konkurenceschopností. (Lednický, 2006) 

 

 

2.3.3 Finanční analýza 

 

V současnosti se stále mění ekonomické prostředí a spolu s těmito změnami, 

dochází rovněž ke změnám ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. 

Úspěšná společnost se při svém hospodaření bez rozboru finanční situace firmy již 

neobejde. Nejčastější rozborová metoda (finanční ukazatel) zpracovaná v rámci 

finanční analýzy se využívá při vyhodnocování úspěšnosti firemní strategie 

v návaznosti na ekonomické prostředí. (Růčková, 2011) 

„Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku.“ (Růčková, 2011) 

V řízení firmy se stále zabýváme množstvím informací, které se musí utřídit 

a zpracovat. Způsob zpracování informací souvisí s povahou informací a jejich 

dalším využití. Velmi používaná je finanční analýza. Úkolem finanční analýzy je 

odhad vývoje finančních cílů, vyhodnotit úroveň hospodaření, charakterizovat 

konkurenční postavení firmy a navrhnout možnosti financování dalšího rozvoje firmy. 

(Krauseová, 2013)  
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Finanční analýza nespadá pouze do finančního řízení, ale svůj vliv má 

na firmu jako na celek. Finanční analýza je např. součástí marketingové S.W.O.T. 

analýzy. Má svůj vliv na celou řadu rozhodovacích procesů ve firemním řízení. 

Při zpracování finanční analýzy se jedná o identifikaci slabin ve firemním finančním 

zdraví, které by mohly v budoucnu vést k problémům, a silných stránek souvisejících 

s možným budoucím zhodnocením majetku podniku. (Růčková, 2011) 

Finanční analýza je metodou práce s ekonomickými informacemi, která 

umožňuje získat představu o finanční budoucnosti společnosti. Vedení podniku si 

pomocí této metody připravuje informace pro další rozhodování a tvorbu strategie. 

Mimořádný význam má finanční analýza před investičním či finančním rozhodování 

v podniku. Tato metoda přezkoumává budoucnost, současnost i minulost a přináší 

tak informace o výkonnosti podniku a o potenciálních rizicích, které vyplývají z jeho 

fungování. Zároveň se zabývá i budoucími kroky podniku. (Krauseová, 2013) 

Informace o finanční budoucnosti využívají i jiní uživatelé než vedení podniku. 

Tyto uživatele můžeme rozdělit na externí a interní. Mezi externí uživatele můžeme 

zařadit stát a jeho orgány, investory, banky a jiné věřitele, obchodní partnery. 

V neposlední řadě tyto informace využívá i konkurence. Interními uživateli finanční 

analýzy jsou manažeři, zaměstnanci a odboráři. (Krauseová, 2013) 

 

Zdroje finanční analýzy 

Úspěšnost finanční analýzy závisí do značné míry na kvalitě použitých 

vstupních informací a také na komplexnosti daných informací. Je důležité podchytit 

všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení 

finančního zdraví firmy. Základní informace jsou nejčastěji čerpány z účetních 

výkazů. Účetní výkazy poskytují data celé řadě uživatelů. Lze je rozdělit do dvou 

základních částí: účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční 

účetní výkazy jsou externími výkazy, neboť poskytují informace zejména externím 

uživatelům. Tyto výkazy dávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, 

tvorbě a užití výsledku hospodaření a také o peněžních tocích. Vnitropodnikové 

účetní výkazy nemají právně závaznou úpravu a vycházejí z vnitřních potřeb každé 

firmy, avšak právě využití vnitropodnikových informací vede ke zpřesnění výsledků 
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finanční analýzy a umožní eliminovat riziko odchylky od skutečnosti, neboť se jedná 

o výkazy, které mají častější frekvenci sestavování a umožňují vytváření 

podrobnějších časových řad, což je z hlediska finanční analýzy velmi důležité. 

(Růčková, 2011) 

Pro to, abychom mohli úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu, jsou 

důležité zejména základní účetní výkazy: rozvaha, výkazy zisku a ztráty a výkaz 

o tvorbě a použitých peněžních prostředcích (výkaz cash flow). Rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty jsou účetní výkazy, jejichž struktura je závazně stanovena 

Ministerstvem financí a jsou závaznou součástí účetní závěrky v soustavě 

podvojného účetnictví. Naproti tomu výkaz o tvorbě a použití peněžních tokú není 

standardizován, což však neznamená, že by měl nižší informační hodnotu než 

předchozí dva výkazy. Naopak je možné říci, že jeho význam v čase roste, neboť 

vývoj ekonomických činností vyžaduje co nejdynamičtější informace. (Růčková, 

2011) 

 

Základní metody finanční analýzy 

Elementární metody lze členit do několika skupin, které však jako celek 

ve svém důsledku znamenají komplexní finanční rozbor hospodaření podniku. 

(Růčková, 2011) Základnými nástroji finanční analýzy jsou:  

 analýza extenzivních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza), 

 analýza fondů finančních prostředků (čistého pracovního kapitálu, 

čistých pohotových prostředků a čistých peněžně pohledávkových 

fondů),  

 analýza poměrových ukazatelů. (Marinič, 2014) 

Řádné fungování podniku předpokládá jeho vybavení výrobními kapacitami 

ve formě stálých a oběžných aktiv a krytí celkové potřeby optimální výší i strukturou 

kapitálu. Základní obraz o obsahové struktuře majetku a způsobu jeho krytí získáme 

analýzou rozvahy pomocí horizontálních a vertikálních stavových ukazatelů. 

Základním nástrojem finanční analýzy je analýza poměrových ukazatelů, které 

stanovíme na bázi výkazů finančního účetnictví. Jedná se o následující okruh 
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ukazatelů: ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, ukazatele 

zadluženosti a v neposlední řadě ukazatele kapitálového trhu. (Marinič, 2014) 

 

Ukazatelé rentability 

Marinič říká, že ukazateli rentability se měří výdělečná schopnost podniku, 

míra zhodnocení vloženého kapitálu, případě míra prodělku v podnikatelských 

aktivitách firmy. Rentabilita je ukazatelem zhodnocení kapitálového vkladu, a to jak 

vlastníků, tak i věřitelů. Jelikož na zisku participuje i stát ve formě daní, je nutné 

při posuzování rentability brát v úvahu adekvátní formy zisku ve vztahu 

k odpovídající formě kapitálu. (Marinič, 2014) 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se nejčastěji 

vychází ze dvou základních účetních výkazů a to konkrétně z výkazu zisku a ztráty 

a z rozvahy. (Růčková, 2011) 

 

Rentabilita investic 

Východiskem pro měření rentability je Du Pont koncept měření rentability 

investic. (ROI – Return on Investment) zveřejněný v roce 1903, využívaný pro měření 

návratnosti investice, který vyjadřuje vzájemnou relaci mezi hodnotou investovaného 

kapitálu a výnosy plynoucí z investice po dobu její životnosti:  

    
      

  
 

kde: 

ROI  = návratnost investice, 

Ve  = výnosy plynoucí z investice po dobu její životnosti, 

Vi = hodnota investovaného kapitálu. (Marinič, 2014) 
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Rentabilita aktiv  

Ve firemní praxi je tento koncept vyjádřen jako rentabilita aktiv (ROA – Return 

on Assets. Vyjadřuje výdělečnou schopnost vloženého kapitálu. V čitateli je provozní 

zisk a ve jmenovateli celková aktiva, do které je celkový kapitál transformován. 

Provozní zisk je v čitateli, protože je zkoumána návratnost celkového kapitálu, 

na kterém participují nejenom majitelé, ale i věřitelé a stát.  

     
    

 
 

Kde: 

ROA  = rentabilita aktiv, 

EBIT = Zisk před úroky a zdaněním, 

A  = aktiva celkem. 

Pokud bychom zkoumali tzv. čistou návratnost, tj. skutečnou míru zhodnocení 

vloženého kapitálu, musíme ji měřit po úhradě daňové povinnosti a zaplacení 

odměny věřitelů ve formě úroku a proto použijeme v čitateli čistý zisk po zdanění 

zvýšený o vliv daňového štítu. Celkovou rentabilitu zapíšeme ve tvaru: 

    
          

 
 

kde: 

EAT  = zisk po zdanění, 

EAT + Ú(1-t) = čistý zisk po zdanění zvřený o daňový štít. (Marinič, 2014) 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE – Return on 

Capital Employed) vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných 

vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Lze tedy říci, že komplexně vyjadřuje 

efektivnost hospodaření společnosti.  
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Kde:  

EAT = zisk po zdanění, 

VK = vlastní kapitál. (Růčková, 2011) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) vyjadřuje zhodnocení 

výlučně vlastního kapitálu vlastníka. Tento ukazatel umožňuje srovnání celkové 

výkonnosti vlastního kapitálu ve srovnání s výnosností celkového respektive cizího 

kapitálu. Kromě toho umožňuje porovnat zhodnocení vlastního kapitálu s mírou 

inflace a úrokovou mírou za půjčený cizí kapitál a dále umožňuje porovnat návratnost 

s alternativní možností investování kapitálu vlastníka: 

     
   

  
 

Kde: 

EAT = zisk po zdanění, 

VK = vlastní kapitál. (Marinič, 2014) 

 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovní tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu 

na 1 Kč tržeb. Tomuto ukazateli se v praxi také říká ziskové rozpětí a slouží 

k vyjádření ziskové marže. Ziskovou marži je možno porovnat s oborovým průměrem 

a platí, že jsou-li hodnoty tohoto ukazatele nižší než oborový průměr, pak jsou ceny 

výrobků poměrně nízké a náklady příliš vysoké.  
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Kde: 

EAT = zisk po zdanění, 

T = tržby. 

Návratnost nákladů (ROC – Return on Costs) bývá považována za doplňkový 

ukazatel k ukazateli rentability tržeb. Obecně platí, že čím nižší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím lepších výsledků hospodaření podnik dosahuje, neboť 1 Kč tržeb 

dokázal vytvořit s menšími náklady.  

     
      

 
 

Kde: 

EBIT = Zisk před úroky a zdaněním, 

T = tržby. (Růčková, 2011) 

 

 

2.3.4 Měření výkonnosti podniku 

 

Finanční cíle podnikání odpovídají konkrétním podmínkám daného podniku, 

a že jejich množina může být i značně obsáhlá. Nejčastěji lze objevit následující 

finanční cíle podnikání:  

 maximalizace zisku, 

 maximalizace výnosu na úrovni cash-flow, 

 maximalizace tržní hodnoty podniku, 

 zajištění likvidity, 

 maximalizace hodnoty podniku, 

 přežití podniku. (Kalouda, 2009) 
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Zvláštní význam mají syntetické finanční cíle a syntetická finanční kritéria, 

mezi kterými je nejčastěji uváděno finanční zdraví podniku jako logický průnik 

podnikem dosažené rentability a likvidity. Teorie finančního řízení podniku vytvořila 

řadu metod, které toto finanční zdraví firmy identifikují jiným způsobem, v podobě 

zvláštní účelové tzv. diskriminační funkce. Tyto modely jsou schopny identifikovat 

potenciální finanční tíseň podniku, dokonce i s časovým předstihem několika let, 

a s odhadnutelnou pravděpodobností jejího nastoupení. (Kalouda, 2009) 

V současné době ovlivňují podnikovou sféru globalizační trendy, zostřování 

konkurence, otvíraní nových trhů, fúze a akvizice. Do popředí zájmu manažerů se 

dostává nutnost dlouhodobé orientace podniku na výkonnost. Zejména v procesu 

hodnocení úspěšnosti podniků se stávají klíčovými pojmy výkonnost podniků, měření 

výkonnosti a řízení hodnoty firmy. V průběhu posledního desetiletí došlo 

k výraznému myšlenkovému posunu v otázkách hodnocení efektivnosti podnikových 

aktivit od tradičních ukazatelů výkonnosti směrem k preferování tržní hodnoty 

podniku. Rostoucí informační efektivnost kapitálových trhů zvyšuje efektivní alokaci 

kapitálu. Nová koncepce finančního řízení je založena na řízení hodnoty 

pro vlastníka (Shareholder Value). Shareholder Value je postavena 

na modifikovaných finančních ukazatelích, které umožňují úspěšně a lépe 

identifikovat procesy a činnosti, které reálně a dlouhodobě zvyšují hodnotu 

pro akcionáře a rovněž zvětšují i celkovou hodnotu společnosti. (Dluhošová, 2008) 

Ukazatele měření výkonnosti lze podle síly vlivu a působení finančních trhů 

a míry přechodu od účetních k tržním hodnotovým kategoriím rozdělit na tři skupiny: 

účetní, ekonomické a tržní ukazatele. Mezi účetní ukazovatele můžeme zahrnout 

čistý nebo provozní zisk, zisk před úhradou úroků, daní a odpisů, zisk na akci atd. 

Dále se můžeme zaměřit na poměrové ukazatele jako rentabilitu aktiv, dlouhodobého 

a vlastního kapitálu a další ukazatele finanční analýzy. Hlavními zástupci 

ekonomických ukazatelů jsou čistá současná hodnota (NPV), ukazatel cash-flow 

z investic (CFROI) a především ekonomická přidaná hodnota (EVA). Mezi tržní 

ukazatele výkonnosti patří tržní výnos akciového kapitálu a tržní přidaná hodnota 

(MVA). (Dluhošová, 2008) 
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2.3.5 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

 

Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) bývá uváděna, 

používana a interpretována v nejrůznějších souvislostech včetně strategického řízení 

podniku. Tento ukazatel vznikl a byl koncipován jako jeden z ukazatelů daných 

pro posuzování výkonnosti podniku. Základní definiční vztah je prostý a vypovídá 

velmi dobře o podstatě této metody. Východiskem je kategorie WACC (vážený 

průměr nákladů na kapitál), zde v mírně modifikované podobě:  

                         

                  
  

 
            

 

 
 

Kde: 

E  vlastní kapitál, 

A  suma aktiv, 

CZ  cizí zdroje, 

T  daňová sazba, 

rcizí  cena cizích zdrojů, 

rvlastní  cena vlastních zdrojů. 

Pokud je výsledek ukazatele ekonomické přidané hodnoty větší než 0, pak 

firma vytváří hodnotu. Pokud bude výsledek menší než 0, společnost naopak svou 

hodnotu ztrácí. Ukazatel tedy srovnává dosažený hospodářský výsledek podniku 

(zdaněný) s náklady na tento výkon v podobě vynaloženého kapitálu. (Kalouda, 

2009)  

Stále více firem ve vyspělých tržních i transformujících se ekonomikách 

přijímá tento ukazatel jako základ pro podnikové plánování. Novost ukazatele 

spočívá v tom, že jsou brány i úvahu nejen náklady na cizí kapitál, ale počítá se 

i s cenou vlastního kapitálu při měření výkonnosti podniku. EVA vychází 

ze základního pravidla, že podnik musí vyprodukovat minimálně tolik, kolik činí 
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náklady kapitálu z investovaných prostředků. Tyto náklady kapitálu nebo požadovaná 

míra výnosnosti se týká jak vlastního kapitálu, tak dluhu. Z jiného pohledu je EVA 

vlastně způsobem, kterým akcionáři měří zisk podniku po úhradě alternativních 

nákladů na kapitál. (Dluhošová, 2008) 

 

EVA na bázi provozního zisku 

Tento ukazatel se někdy označuje jako EVA-Entity.  

                  

Kde: 

NOPAT čistý provozní zisk po zdanění, 

WACC náklady na kapitál vyjádřené diskontní mírou, 

C  dlouhodobě investovaný kapitál. 

Základními elementy pro výpočet ekonomické přidané hodnoty je čistý 

provozní zisk po zdanění NOPAT, hodnota celkového firemního kapitálu C a náklady 

na celkový kapitál WACC. Pozitivní hodnoty ukazatele EVA je dosahováno tehdy, 

pokud NOPAT převýší požadavky na kapitál. Tento rozdíl pak reprezentuje hodnotu 

přidanou k bohatství akcionářů za dané období. Naopak negativní hodnota ukazatele 

EVA značí pokles bohatství akcionářů, protože firma není schopná dosahovat ani 

minimální výnos požadovaný subjekty, které poskytují kapitál pro její financování. 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty ovlivňují tři významné oblasti: operativní, 

investiční a finanční rozhodnutí. Operativní rozhodnutí se týkají podnikových výkonů 

a mají vliv na výsledný efekt NOPAT. V investičním rozhodování jde o otázku 

použitého kapitálu C, který určuje rozsah a strukturu majetku. Rozhodnutí v oblasti 

financování ovlivňuje kapitálovou strukturu podniku WACC.  (Dluhošová, 2008) 
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EVA na bázi hodnotového rozpětí  

Ukazatel EVA lze dále vyjádřit pomocí tzv. hodnotového rozpětí (Value 

Spread). Hodnotové rozpětí představuje ekonomickou rentabilitu, kterou lze vyčíslit 

jako rozdíl mezi dosaženou rentabilitou a náklady na kapitál.  

                 

Kde ROC je výnosnost investovaného kapitálu. Vztah zde ukazuje, že výše 

EVA je především závislá na rozdílu ROC – WACC, tedy na tzv. reziduálním výnosu 

kapitálu. (Dluhošová, 2008) 

 

EVA na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí 

EVA na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí se někdy označuje jako 

EVA-Equity.  

                

Kde ROE vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu, RE jsou náklady vlastního 

kapitálu a E je vlastní kapitál. V tomto případě se vychází pouze z vlastního kapitálu, 

kdy pro vlastníka je žádoucí, aby rozdíl mezi ROE a RE byl co největší, minimálně by 

měl být kladný. Pouze v tomto případě vlastníkovi investice přinášejí více, než by mu 

vynesla jiná alternativní investice. (Dluhošová, 2008) 

 

EVA na bázi relativního hodnotového rozpětí 

   

 
           

Tato poslední varianta ukazatele EVA není ovlivněna výší vlastního kapitálu 

a lze tedy měřit relativní výkonnost firmy. (Dluhošová, 2008) 
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2.3.6 Tržní přidaná hodnota (MVA) 

 

Tržní přidaná hodnota (Market Value Added) je rozdíl mezi tržní hodnotou 

a investovaným kapitálem, tj. rozdíl mezi částkou, kterou by akcionáři a ostatní 

investoři získali prodejem svých akcií a dluhopisů a hodnotou, kterou do firmy vložili. 

Ukazatel MVA může nabýt jak kladnou, tak zápornou hodnotu. V případě, že MVA je 

záporné, jedná se o tzv. MVL (tržní hodnota ztracena – Market Value Lost). Cílem 

manažerů je maximalizace MVA. Oproti dříve formulovanému cíli maximalizace cen 

akcií vyjadřuje změny hodnoty akcií. Je proto lepší nástrojem řízení podniku. 

Ukazuje, kolik peněz investoři do podniku vložili a kolik peněz mohou získat zpět 

prodejem svých akcií. Ukazatel se používá pro meziroční změny hodnoty: MVA se 

zvýší, když hodnota firmy naroste více, než bylo do ní v téže době vloženo kapitálu. 

Ukazatel MVA lze vypočítat takto:  

           

Kde Ps je prodejní cena akcie, Pp je nákupní cena akcie a n vyjadřuje počet 

akcií. Nevýhodu ukazatele MVA je to, že se dá zjistit pouze u podniků, jejichž akcie 

jsou obchodovány na burze. (Synek, 2002) 

 

 

2.4 Formulace a výběr strategie 

 

Formulace a výběr strategie je syntetickou fází strategického procesu. Tento 

proces následuje po strategické analýze. Celou tuto část strategického řízení lze 

rozdělit na tři základní kroky, které tvoří: vymezení strategických možností, evaluace 

jednotlivých alternativ a vlastní výběr strategie. Vzhledem k tomu, že při strategickém 

řízení se jedná hlavně o řešení specifických problémů, které většinou nemají analogii 

v minulosti nebo jsou mimořádně složité i významné, mají rozhodnutí v této oblasti 

řízení charakter neprogramovaných rozhodnutí. Jelikož se jedná o problém složitý 

a ojedinělý, musí být použito tvůrčí řešení problému, při kterém je využito vedle 

informační databáze úsudku, tvořivosti a intuice.  (Lednický, 2006) 
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Výběr a následná úspěšnost strategie v rámci jakékoli firmy a organizace lze 

v zásadě hodnotit podle tří kriterií: vhodnost, přijatelnost a proveditelnost. Vhodnost 

ve vztahu k firemním zdrojům, příležitostem a omezením. Tedy jak dalece dokáže 

zvolená strategie těžit ze silných stránek společnosti, využít příležitosti a naopak 

potlačit slabé stánky a překonat ohrožení. Přijatelnost, kterou je myšlena schopnost 

strategie naplňovat očekávání všech zainteresovaných stran. Jedná se zde 

především o poměr neseného rizika a výkonnosti firmy. Proveditelnost. Jinými slovy 

zda má firma dostatek zdrojů a schopností zvolenou strategii naplňovat. (Tyll, 2014) 

 

 

2.4.1 Techniky pomáhající při identifikaci a výběru alternativ 

 

Lednický tvrdí, že aby rozhodování mělo co nejúspěšnější charakter, je možno 

využít i speciální techniky, které poskytnou výhody skupinového rozhodování 

na straně jedné a umožní eliminovat problémy, které jsou s touto formou spojené. 

Z řady použitelných technik patří k nejznámějším brainstorming, metoda Delphi, 

nominální skupinová technika, metoda scénářů apod. (Lednický, 2006) 

 

 

2.5 Implementace a kontrola strategie 

 

„Při tvorbě strategie je nutno zvážit, jakým způsobem se bude zavádět. To 

vyžaduje vedení, angažovanost zaměstnanců, využití metod, jako je balanced 

scorecard, a vyhýbaní se běžným nástrahám.“ (Kourdi, 2011) 

Podniková strategie je dynamická. Její součástí jsou volby, změny a 

schopnost posunout podnik z jeho současné pozice tam, kde by měl být 

v budoucnosti. Úspěšná změna je obvykle výsledkem naplánování korků, které by 

měly proběhnout, stanovení definovaných cílů a poskytnutí osobní zodpovědnosti za 

provedenou změnu. (Kourdi, 2011) 
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V době implementace a po jejím skončení se strategie hodnotí obvykle podle 

následujících hledisek: vývoj tržního podílu, absolutní vývoj zisku a jeho srovnání 

s konkurencí, vývojové trendy čistého zisku a rentabilita investic, vývoj konkurenční 

pozice a vývoj hodnot poměrových finančních ukazatelů. (Lednický, 2006) 

Kontrola patří k sekvenčním funkcím managementu a její posláním je včasné 

a hospodárné zjištění, rozbor a přijetí závěrů k odchylkám, které v řízeném procesu 

charakterizují rozdíl mezi plánem a jeho realizací. Základní kontrolní proces se 

skládá za tří hlavních kroků: stanovení standardů, zjištění skutečného stavu a 

korekce odchylek od standardů a plánů. Efektivní kontrolní systém by měl naplňovat 

čtyři následující vzájemně provázané a na sebe navazující funkce: dohled, 

srovnávání, nápravu odchylek ovlivňování budoucích rozhodnutí. S úrovni řízení se 

ve firmě mění i charakter kontrolních procesů. Vyšší management se zabývá spíše 

strategickými kontrolními procesy, když to nižší úrovně managementu, pak 

kontrolami operativního charakteru. (Lednický, 2006) 
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3 Představení společnosti 

Tato kapitola se věnuje představení firmy Zebra systems, s. r. o. Na začátku je 

společnost představena pomocí základních informací, které byly získány 

z obchodního rejstříku1, registrů ekonomických subjektů 2 a firemních informací. Dále 

následuje stručný popis předmětu podnikání společnosti. Poté je blíže specifikována 

zaměstnanecká struktura, nabídkové portfolio společnosti a marketing společnosti. 

Nakonec je popsána charakteristika odvětví, do kterého se firma Zebra systems, 

s. r. o. řadí. 

Obr 3.1 Logo Zebra systems 

 

Zdroj: Zebra systems, [online]. Dostupné z: http://www.firmy.cz/detail/416746-zebra-systems-ostrava-
poruba.html 

 

 

3.1 základní informace o společnosti Zebra systems, s. r. o.  

 

Obchodní jméno: Zebra systems, s. r. o.  

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 10. prosince 1993. 

Sídlo: Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Statutární orgán: Jednatel jedná za společnost samostatně.  
                                                             
1 JUSTICE. Obchodní rejstřík a sbírka listin [online] [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=215242&typ=UPLNY 
2
 MFCR. Registr ekonomických subjektů ČSÚ [online] [2015-02-17]. Dostupné z: http://adisreg.mfcr.cz/cgi-

bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?id=1&pocet=1&fu=&OK=+Search+&ZPRAC=RDPHI1&dic=47675462 

http://www.firmy.cz/detail/416746-zebra-systems-ostrava-poruba.html
http://www.firmy.cz/detail/416746-zebra-systems-ostrava-poruba.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=215242&typ=UPLNY
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?id=1&pocet=1&fu=&OK=+Search+&ZPRAC=RDPHI1&dic=47675462
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?id=1&pocet=1&fu=&OK=+Search+&ZPRAC=RDPHI1&dic=47675462
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Počet členů statutárního orgánu: 2. 

Základní kapitál: 210 000 Kč. 

Plátce DPH: Ano, od 1. února 1994. 

 

 

3.2 Stručný popis předmětu činnosti společnosti Zebra systems, s. r. o.  

 

Společnost Zebra systems se zabývá prodejem a distribucí softwaru 

pro zálohování a obnovu dat po havárii a také vizualizací operačních systémů. Dále 

se firma zaměřuje na prodej a distribuci softwaru na vizualizaci operačního systému. 

Zpočátku se společnost zaměřila na tvorbu aplikací pro elektronické vzdělávání 

a multimediální presentace, jako např. kurzy Strategické řízení, Marketing, Finance, 

Role manažera, Termika, Optika, Mechanika, Elektromagnetismus a Business 

English. Zebra systems, s. r. o. je držitelem celé řady ocenění za takto zaměřené 

tituly.  

V roce 2002 společnost Zebra systems dosáhla výhradního zastoupení 

společnosti Acronis International GmbH pro Českou a Slovenskou republiku. 

Acronis3 vyvíjí a dodává zálohovací řešení pro fyzická, virtuální a cloudová prostředí, 

nástroje pro snadnou migraci systémů, správu pevných disků a deployment. První 

lokalizovaný produktem byl  True Image 6, který byl určen pro domácí uživatele. 

V řadě True Image 8 nastala zásadní změna. Řada True Image 8 se rozdělila 

na produkt pro domácí uživatele a na produkt pro podnikové využití. Tím se 

společnosti Zebra systems otevřel nový trh. Nyní produkty Acronis používají 

společnosti jako ŠKODA AUTO a.s., Siemens, Raiffeisen stavební spořitelna 

a mnoho dalších.  

V roce 2006 společnost Zebra Systems zahájila spolupráci s Parallels Inc.4 

a získává výhradní zastoupení pro distribuci softwaru Parallels, Inc. pro Českou 

republiku a Slovensko. Zajišťuje lokalizaci, distribuci a technickou podporu 

                                                             
3
 Zebra systems [online] [cit. 2015-02-21]. Dostupné z:http://zebrasystems.eu/acronis/ 

4 Zebra systems [online] [cit. 2015-02-21]. Dostupné z:http://zebrasystems.eu/parallels/ 

http://zebrasystems.eu/acronis/
http://zebrasystems.eu/parallels/
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pro produkty Parallels, Inc. Společnost Parallels, Inc. je globální leader v oblasti 

vývoje software pro virtaulizaci a automatizaci.  

Před dvěma lety firma Zebra systems přidala do svého portfolia produktů 

i software společnosti StorageCraft Technology Corporation. StorageCraft poskytuje 

špičková řešení zálohování, obnovy po havárii, migrace systémů a ochrany dat 

pro servery a pracovní stanice. StorageCraft poskytuje softwarové produkty, které 

redukují výpadky, zvyšují bezpečnost a stabilitu systémů i dat a snižují celkové 

náklady na vlastnictví serverů a pracovních stanic. V současnosti je společnost 

Zebra systems jediným distributorem softwaru StorageCraft pro Českou 

a Slovenskou republiku. 

 

 

3.2.1 Produktové portfolio 

 

Společnost Zebra Systems, jak již bylo zmiňováno, se zaměřuje na prodej 

a distribuci tří světových značek Acronis, StorageCraft a Parallels. První dvě značky 

jsou navzájem konkurenční. Obě tyto značky mají za úkol zálohování a obnovu dat. 

Informace o konkurenci, jak přímé, tak i nepřímé, budou zmíněny níže v Porterově 

modelu pěti konkurenčních sil.  

Acronis – Společnost Acronis International GmbH byla založena v roce 2003 

v USA. Tato nadnárodní společnost se zaměřuje na zálohování a obnovu dat 

počítačů a serverů. Produkty této firmy jsou na výběr pro domácnosti a kanceláře 

a pro společnosti. Acronis produkty pro společnosti jsou dále v možné provedení, jak 

pro serverové operační systémy, tak pro desktopové operační systémy. Příklady 

konkrétních aktuálních produktů této firmy jsou Acronis True Image 2015, Acronis 

Disk Director 12 a Acronis Backup. Veškeré produkty jsou k nalezení v příloze č. 1. 

StorageCraft - Nadnárodní společnost StorageCraft Technology Corporation 

byla založena v roce 2004 v Utahu v USA. Tak jako předchozí značka se zaměřuje 

na zálohování a obnovu dat počítačů a serverů. Produkty této firmy jsou dva 

StorageCraft ShadowProtect a StorageCraft Granular Recovery for Exchange. Tyto 

http://acronis.cz/domacnosti-a-kancelare/produkty/true-image-home/
http://acronis.cz/domacnosti-a-kancelare/produkty/disk-director-home/
http://acronis.cz/domacnosti-a-kancelare/produkty/disk-director-home/
http://acronis.cz/backup/
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produkty jsou vhodné jak pro domácího uživatele, tak i pro společnosti (i servery). Již 

zmíněné produkty jsou k nalezení v příloze č. 2. 

Parallels – Nadnárodní společnost Parallels Inc. je opět americkou firmou 

založenou v roce 1999. Produkty této společnosti se zaměřují především 

na vizualizaci systémů. Zebra systems prodává pouze jeden produkt této společnosti 

a to Parallels Desktop.  

 

 

3.2.2 Zaměstnanecká struktura 

 

V současnosti má společnost Zebra systems čtyři zaměstnance a dva 

jednatele. Co do počtu zaměstnanců se firma řadí mezi malé, drobné společnosti. 

Jednatelé ve firmě zastupují řídící pozice a to ekonomickou, finanční marketingovou 

a logistickou. Struktura zaměstnanců je následovná: dva jednatelé, kteří jsou 

nadřízení, dva obchodní zástupci, jedna účetní, a jeden technik,viz. obr. č. 3.2 Počet 

zaměstnanců v minulých letech je vidět v grafu č. 3.3. 

Jeden z jednatelů má na starosti řízení, organizování a chod společnosti. 

Další jeho pracovní náplní je hodnocení zaměstnanců a určování jejich mzdy včetně 

měsíčních prémií. Tento manažer má na starosti veškeré platby související 

s podnikáním. Jeho zodpovědností je také správa logistiky a kontrola správného 

chodu logistiky. Poté se tento jednatel zabývá vyhledáváním nových příležitostí 

a stykem s významnými zákazníky a dodavateli.  

Druhý z jednatelů má na starosti grafiku a úpravu webových stránek a celkový 

marketing. Dále se také tento manažer věnuje mailingu a zpracování renewalů, což 

je prodej prodloužení licencí. Společně oba jednatelé zodpovídají za bezproblémový 

provoz společnosti a přijetí nových příležitostí a výzev. 

Ve společnosti figurují také dva obchodníci. Starší zkušenější obchodník má 

na starosti značku Acronis. Věnuje se především komunikaci s dodavateli a prodeji 

již zmiňované značky Acronis. Další jeho povinností je akvizice nových klientů 

a tvorba nabídek.  Spolu s jedním z majitelů se starají a upravují webové stránky.  
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Mladší z obchodníků má na starosti všechny tři značky Acronis, Parallels 

a StorageCraft. Jeho hlavní pracovní náplní je akvizice nových zákazníku a prodej. 

Spolu s těmito povinnostmi souvisí tvorba nabídek a schůzky s klienty.  

Dále je ve společnosti Zebra systems zaměstnán i jeden technik. Ten má 

na starosti především technickou podporu. Mezi další jeho povinnosti se řadí správa 

sítě a serverů. V neposlední řadě se také účastní některých schůzek s klienty.  

Posledním zaměstnancem ve firmě Zebra systems je účetní. Ta má 

zodpovědnost za vedení účetnictví, vystavování faktur. Dále také účtuje mzdy 

a daně. Celkově má na starosti celý administrativní chod společnosti a logistiku.  

 

Obr. 3.2 Zaměstnanecká struktura  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

V grafu níže (obr. 3.3) lze vidět vývoj počtu zaměstnanců v letech 2010 – 

2014. Můžeme postřehnout, že aktuální stav zaměstnanců jsou čtyři. Vedoucí 

pracovníci se do tohoto schématu nepočítají, jelikož jsou zároveň i jednatelé 

společnosti. Z grafu níže je také patrné, že v letech 2011 a 2012 byl počet 

zaměstnanců nejvyšší. Naopak velký skok v počtu zaměstnanců přišel v roce 2013. 

V tomto roce byla realizována velká investice v podobě stavby části domu, kde 

v současné době společnost sídlí. Dopad této investice lze vidět z grafu níže (obr. 

3.3). Snížení nákladů vedlo v roce 2013 k snižování počtů zaměstnanců.  

 

 

Jednatelé 

Obchodní 
zástupci 

Účetní Technik 
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Obr. 3.3 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2010 - 2014 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.2.3 Marketing společnosti 

 

Využití marketingu ve společnosti by se dalo hodnotit jako velice malé až 

téměř mizivé. V současnosti Zebra systems provozuje své webové stránky a svůj 

elektronický obchod. Tyto webové stránky často aktualizuje o novinky ze světa 

zálohování a vizualizace systému. Další marketing, který společnost realizuje, jsou 

sociální sítě, konkrétně Facebook a Twitter. V minulých letech firma realizovala také 

kontextové reklamy na internetu. Společnost Zebra systems v minulém roce 

vyzkoušela telemarketing ve spolupráci s call centrem.  V roce 2011 dokonce měla 

větší reklamu v místní pobočce Cinestar.  
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3.3 Odvětví 

 

Firma Zebra systems, jež se zaměřuje na prodej a distribuci softwaru, se řadí 

do terciálního sektoru konkrétně do Odvětví Informační a komunikační služby 

a průmysl5. Sektor služeb je specifický v tom, že je dynamický a ve vyspělých zemích 

zaujímá největší podíl na celkovém hospodářském výsledku dané země. Informační 

a komunikační služby a průmysl je velmi široké a rozmanité odvětví, které zahrnuje 

veškeré služby, jejichž hlavním předmětem činnosti jsou služby poskytování 

informačního obsahu, služby poskytování infrastruktury umožňující přenos informací 

a dat a služby vývoje a instalace, přizpůsobení a integrace softwaru. Služby tohoto 

odvětví využívají téměř všechny organizace. Některé ze služeb tohoto odvětví 

 podléhají státní nebo mezinárodní regulaci (zejména telekomunikační služby 

a služby rozhlasového a televizního vysílání). Pro tento typ služeb je typická vysoká 

úroveň vstupní kvalifikace a zároveň vysoká úroveň průběžně udržované kvalifikace 

a znalostí, standardů a norem. Odvětví informačních a komunikačních služeb je 

rovněž typické prakticky největší dynamikou pokroku a změn. 6 Dle klasifikace NACE 

(klasifikace ekonomických činností vydávána Evropskou komisí) toto odvětví 

odpovídá sekci J - Informační a komunikační služby a průmysl nebo také může 

odpovídat sekci G - Velkoobchod, maloobchod, opravy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Managementmania [online] [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/sektor-sluzeb-
terciarni-sektor 
6
 Managementmania [online] [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/sektor-sluzeb-

terciarni-sektor 

https://managementmania.com/cs/informacni-a-komunikacni-sluzby-a-prumysl
https://managementmania.com/cs/informacni-a-komunikacni-sluzby-a-prumysl
https://managementmania.com/cs/standardy-a-normy-v-managementu
https://managementmania.com/cs/sektor-sluzeb-terciarni-sektor
https://managementmania.com/cs/sektor-sluzeb-terciarni-sektor
https://managementmania.com/cs/sektor-sluzeb-terciarni-sektor
https://managementmania.com/cs/sektor-sluzeb-terciarni-sektor
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4 Praktické využití strategií a analýz 

 

Tato kapitola se zaměřuje především na zmapování podnikového prostředí 

a následně aplikovaní strategie společnosti s ohledem na ziskovost. Cílem této 

kapitoly je analýza současné situace společnosti. K dosáhnutí tohoto cíle jsou využity 

analýzy vnějšího (externího prostředí), vnitřního (interního prostředí) finanční analýzy 

a ukazatele EVA. Vnější prostředí podniku bylo rozebráno pomocí dvou analýz a to 

Porterovi analýzy pěti konkurenčních sil a PEST analýzy. Interní prostředí firmy bylo 

analyzováno pomocí S. W. O. T. a SPACE analýzy. Dále následuje Finanční analýza 

s ohledem na ziskovost a ukazatel EVA.  

 

 

4.1 Analýza vnějšího prostředí společnosti 

Pro rozbor vnějšího okolí společnosti byly vybrány Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil a PEST analýza.  

 

 

4.1.1 Analýza pěti konkurenčních sil 

 

Porterův model znázorňuje působení pěti základních konkurenčních sil, které 

mohou firmu ovlivňovat. Jsou to síly: stávající konkurence, nové konkurence, vliv 

odběratelů, vliv dodavatelů a poslední jsou substituční produkty.  

 

Stávající konkurence 

Na českém a slovenském trhu působí hned několik značek, které mají silné 

postavení na trhu. Všechny tyto značky působí nejen na českém a slovenském trhu, 

ale i na celém světě. Zebra systems má výhradní zastoupení dokonce dvou 

konkurenčních značek a to Acronis a StorageCraft. Mezi přímou konkurenci značek 



38 
 

Acronis a StorageCraft patří především Symantec, Veeam, Arcserve, HP a Microsoft. 

Níže budou přiblížené všechny značky, které lze zařadit jako přímou konkurenci. 

Mezi nepřímou konkurenci spadají značky jako IBM, HP a Commvault.  

Symantec – Symantec Corporation je americká společnost, která byla 

založena v roce 1982. Zaměření společnosti je především na vývoj počítačového 

software. Symantec má zastoupení ve 40 zemích světa. Jejich nejznámějším 

produktem je antivirus Norton. Mezi největší konkurenční produkty, které se zaměřují 

na zálohování, jsou především produkty Backup Exec, NetBackup.   

Veeam – Společnost Veeam byla založena roku 2006 ve Švýcarsku. Ač 

Veeam patří mezi mladší firmy, jejich pole působnosti je celosvětové. V současné 

době mají 17 poboček v různých částech světa. Největší konkurenční produkt je 

Veeam Backup & Replication.  

Arcserve – Společnost byla založena v roce 1990. Arcserve je předním 

poskytovatelem software pro ochranu dat a obnovu. Zaměření této společnosti je 

pouze na zálohování. Arcserve nyní působí v 50 zemí světa. Největší konkurenční 

produkt je Arcserve Backup.  

Hewlett-Pacard – Zkráceně HP, je společnost zabývající se informačními 

technologiemi, sídlící v Palo Alto v Kalifornii. Společnost Hewlett-Pacard je jednou 

z největších společností působícím ve svém oboru. Působnost této značky je 

celosvětová. Společnosti HP byla založena 1. ledna 1939 v Palo Altu v Kalifornii. 

Největší konkurenční produkt je Data Protektor. 

Microsoft – Microsoft Corporation je americká nadnárodní společnost 

se sídlem v Redmondu ve státě Washington. Zabývá se vývojem, výrobou, 

licencováním a podporou široké škály produktů a služeb, které jsou spjaté především 

s počítači. Založena byla 4. dubna 1975 v Albuquerque v Novém Mexiku.  

 

Další značkou, na kterou se Zebra systems zaměřuje, je značka Parallels. 

Mezi přímou konkurenci patří především VMware. Níže bude značka VMware blíže 

přiblížena. Nepřímá konkurence u této značky je Oracle s jeho produktem Virtual 

box.  
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VMware – VMware je společnost s vedoucím postavením v oblasti 

virtualizačního softwaru. VMware byla založena v roce 1998 v Palo Altu v Kalifornii. 

VMware se zaměřuje jak na desktopy, tak i na serverová řešení. Největší 

konkurenční produkt je Fusion.  

 

Nová konkurence 

Bariéry vstupu na trh jsou vysoké, jelikož všechny významné softwarové 

společnosti působí na trhu formou výhradní distribuce nebo přímé účasti na trhu. 

Mezera na trhu je v tomto ohledu malá. Možnost nové konkurence ve formě nové 

softwarové společnosti je nepatrná, jelikož kapitál na vznik takové společnosti by 

musel být velký.  

 Další významnou bariérou vstupu nové konkurence na trh jsou české 

i zahraniční normy a legislativa, které jsou nedílnou součástí chodu společnosti. Dále 

to jsou kontakty, patenty, licence a know-how, které nová firma potřebuje.  

 

Vliv odběratelů 

Společnost Zebra systems rozděluje zákazníky do tří skupin, podle toho 

na jakých trzích se pohybují. První segment jsou obchodní vztahy na bázi B2G, jehož 

koncovým zákazníkem je vláda České republiky i Slovenské republiky např. školy 

a vládní organizace. Tato skupina se neprojevuje velkou frekvencí nákupů, ale zato 

jejich objednávky nabývají na významnosti. Objednávky se řeší jednotlivě 

s přihlédnutím na individuální požadavky.  

Druhým segment jsou obchodní vztahy na bázi B2B. Tyto vztahy firma dále 

rozlišuje podle toho, zda je daný zákazník již koncový zákazník nebo obchodní 

partner (dále daný výrobek přeprodává). Pro firmu jako koncového zákazníka se 

vždy řeší jeho individuální požadavky a vytváří se objednávka počtu a rozložení 

zboží na míru dané firmy. Pro obchodního partnera jsou připraveny dva druhy slev 

a to 10 % a 20 % podle frekvence nákupu a hodnoty objednávky. Objednávky 

v tomto segmentu se řeší především telefonicky a mailovou cestou.  
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Posledním segmentem jsou obchodní vztahy na bázi B2C. Tento segment je 

významný tím, že jde o skupinu zákazníků, kteří daný výrobek kupují pro sebe, tudíž 

jsou koncovými odběrateli. V tomto konkrétním případě se jedná o jednotlivce, kteří 

nejsou nijak organizováni a mohou lehce přejít ke konkurenci. Pro tento segment je 

důležité poskytovat dobrou zákaznickou podporu při řešení problému. Tato skupina 

si nejčastěji objednává zboží přes e-shop.  

Pro společnost Zebra systems jsou všechny segmenty důležité, obchodní 

zástupci se nezaměřují pouze na konkrétní skupinu, ale na všechny dohromady. Vliv 

odběratelů je tedy významný.  

 

Vliv dodavatelů 

Dodavateli společnosti Zebra systems jsou především značky Acronis 

a StorageCraft. Pro obě značky má Zebra systems výhradní zastoupení v České 

a Slovenské republice. Vyjednávací síla těchto dodavatelů je značná, jelikož právě 

oni určují ceny výrobků a provizi, která plyne z prodeje jejich výrobků. Samozřejmě 

existují i konkurenční značky, které by dokázaly nahradit stávající produktové 

portfolio, ale především u značky Acronis by tato náhrada byla škodlivá pro zisk 

společnosti, jelikož Acronis má na trhu dlouholetou tradici budovanou právě 

společností Zebra systems. 

Společnost Zebra systems má za dobu své působnosti zkušenosti s některými 

firmami, které se jí během minulých let osvědčily. Poskytovatelem internetových 

služeb jsou společnosti Poda a Poruba.NET. Telefonické služby zajišťuje firma T-

mobile.   

 

Substituční produkty 

Substituce prodeje a distribuce softwaru pro zálohování zřejmě není žádná. 

Jelikož má Zebra systems výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku, 

tak hrozba substitutů z této strany také není žádná. 
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Jako substituty značek Acronis a StorageCraft jsou již výše zmiňované 

produkty od společností Symantec, Veeam, Arcserve, HP a Microsoft. Tyto produkty 

jsou Backup Exec, NetBackup, Veeam Backup & Replication, Arcserve Backup, Data 

Protektor. Společnost Microsoft stejně tak i společnost Apple má ve svých 

operačních systémech již defaultně nainstalované zálohování.  

Jako substitut značky Parallels je především produkt Fusion od společnosti 

VMware.  

 

 

4.1.2 PEST analýza 

 

Velmi efektivním nástrojem analýzy vnějšího okolí je PEST analýza. Rozděluje 

se na čtyři dílčí segmenty, mezi které řadíme politické, ekonomické, sociální 

a technologické faktory. 

 

Politické faktory 

Politická stabilita v zemi ovlivňuje jak běžné občany, tak i podnikatelské 

prostředí. Politická situace se do značné míry podílí na charakteru podnikatelského 

prostředí. Vláda ovlivňuje legislativu a nařízení, které omezují podnikatelskou 

činnost. Stejně tak omezující jsou zákony, kterými se musí firma řídit. Mezi 

nejdůležitější zákony patří: obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví, 

zákony platící v zemích EU i mimo ni, atd. Dalším důležitým prvkem je daňová 

politika. Daňový systém České republiky je podobný systémům většiny vyspělých 

zemí, avšak pro české podnikatele bývá díky častým změnám složitý, nepřehledný 

a netransparentní. Pro společnost je zásadní vývoj daně z příjmu právnických osob, 

kterou upravuje § 21zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. V neposlední 

a neméně významné řadě je třeba uvést regulaci v oblasti zahraničního obchodu. 

Jelikož dodavatelé společnosti Zebra systems jsou ze zahraničí je tento bod 

v politických faktorech velice důležitý.  
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    Ekonomické faktory 

Inflace je definována jako nárůst cenové hladiny v ekonomice v určitém 

časovém období. Lze ji definovat také jako snížení kupní síly peněz. Změnu cenové 

hladiny za určité období udává míra inflace. Míra inflace vyjádřená 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní 

změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 

předchozích měsíců. Z níže položené tabulky lze vidět, že v roce 2008 byla vysoká 

míra inflace. Naopak v roce 2014 byla míra inflace nejnižší za sledované období. 

Tab. 4.1 Vývoj míry inflace (v%) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Míra 

inflace  

6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 

Zdroj: Vlastní zpracování z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Inflace - druhy, definice, tabulky [online]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace 

 

Hrubý domácí produkt je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená 

na daném území za daný čas. Z níže položené tabulky lze vidět, že v roce 2009 

došlo k velkému meziročnímu poklesu HDP o 4,8 %. V letech 2012 a 2013 došlo 

k meziročnímu poklesu o téměř jedno procento a v nadcházejícím roce došlo k růstu 

o celé 2 %.  

Tab. 4.2 Vývoj HDP (v %) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP 2,7 -4,8 2,3 2,0 -0,8 -0,7 2,0 

Zdroj: Vlastní zpracování z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Hlavní makroekonomické ukazatele [online]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr 

 

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny 

druhé. Z níže položené tabulky lze vidět, že kurz do roku 2013 se pohyboval okolo 25 

Kč/€. Větší hodnota v roce 2013 je zapříčiněna intervencí ČNB na konci roku 2013. 

Tato intervence ovlivnila i další léta, jelikož byla ukotvena k euru na hodnotě větší 

než 27 Kč/€. 
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Tab. 4.3 Vývoj koruny a eura  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CZK/EURO 

v Kč/€ 

24,9 26,4 25,3 24,6 25,1 26,0 27,5 

Zdroj: Vlastní zpracování z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Hlavní makroekonomické ukazatele [online]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr 

 

Obecná míra nezaměstnanosti je počítána jako podíl počtu nezaměstnaných 

na celkové pracovní síle (v procentech). Míra nezaměstnanosti se v České republice 

během uváděných let postupně zvyšovala. V roce 2010 byla míra nezaměstnanosti 

nejvyšší a to 7,3 %. V následujícím roce došlo k snížení míry nezaměstnanosti, 

k čemuž přispělo mírné oživení hospodářské situace. V minulém roce klesla míra 

nezaměstnanosti dokonce na míru 6,1 %, což činilo nejméně za posledních pět let. 

Pro rok 2015 je předpokládáno zvýšení míry nezaměstnanosti na úroveň 7,1 %. 7 

Tab. 4.4 Vývoj míry nezaměstnanosti (v %) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Míra 

nezaměstnanosti  

4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 

Zdroj: Vlastní zpracování z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Hlavní makroekonomické ukazatele [online]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr 

 

Sociální faktory 

Z níže položené tabulky lze vidět, že počet obyvatel od roku 2007 do roku 

2010 stále stoupá až k 10 533 000, kde má svoje maximum za sledované období. 

V roce 2011 je vidět pokles a dále pak opětný vzrůst počtu obyvatel. Rozdíly mezi 

počty mužů a žen jsou přibližně stejné a konstantní. Ve stejné tabulce lze také vidět 

vývoj produktivního obyvatelstva v letech 2007 až 2013. Můžeme také spařit trvalý 

pokles tohoto produktivního věku mezi 15 až 64 let věku.  

                                                             
7
 KB. Komerční banka. Makroekonomická prognóza [online] [cit. 5. 4. 2015]. Dostupné z: 

http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/makroekonomicka-prognoza-komercni-banky-
2015-rok-fiskalni-i-menove-expanze-1833.shtml 
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Tab. 4.5 Vývoj obyvatel ČR (v tis. osob) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvatel: 10 381  10 468  10 507  10 533  10 505  10 516  10 512  

Muži 5 083  5 136  5 157  5 169  5 158  5 164  5 162  

Ženy 5 298  5 331  5 350  5 364  5 347  5 352  5 350  

Věk 15-64 7 391  7 431  7 414  7 379  7 263  7 188  7 109  

Věk 15-64 v % 71,2  71,0  70,6  70,1  69,1  68,4  67,6  

Zdroj: Vlastní zpracování z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Hlavní makroekonomické ukazatele [online]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/2-cr_od_roku_1989_obyv 

 

Podle tabulky, kterou lze vidět níže, vidíme vývoj počtu studentů a žáků 

ve sledovaných školních letech. Obory gymnázií čelí trendu stále se snižujícího počtu 

žáků. Stejný trend je v oborech odborného středoškolského vzdělání. Ve Vyšším 

odborném vzdělání naproti tomu došlo k zvýšení a poté opětovnému snížení počtu 

žáků a studentů. Stejný trend můžeme vidět i u Vysokoškolského vzdělání, kde došlo 

k velkému vzrůstu a poté k mírnému poklesu.   

Tab. 4.6 Počet studentů a žáků podle formy vzdělání 

Školní rok 2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

Obory 

gymnázií 

146 370 146 021 143 851 139 066 134 965 131 013 

Obory 

odborného 

vzdělávání SŠ 

379 404 373 246 367 889 350 645 329 773 309 575 

Vyšší odborné 

vzdělávání 

28 774 28 027 28 749 29 800 29 335 28 980 

Vysokoškolské 

vzdělávání 

347 552 373 513 393 580 400 583 396 562 384 997 

Zdroj: Vlastní zpracování z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Hlavní makroekonomické ukazatele [online]. 
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=VZD0030CU&kapitola_id=17&null 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0105&kodjaz=203&app=vdb#_blank
https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0105&kodjaz=203&app=vdb#_blank
https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0205&kodjaz=203&app=vdb#_blank
https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0205&kodjaz=203&app=vdb#_blank
https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0205&kodjaz=203&app=vdb#_blank
https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0600&kodjaz=203&app=vdb#_blank
https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0600&kodjaz=203&app=vdb#_blank
https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0699&kodjaz=203&app=vdb#_blank
https://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2857&kodzaz=0699&kodjaz=203&app=vdb#_blank


45 
 

Z níže položené tabulky lze vidět, že počet domácností s počítačem stále 

stoupá. V roce 2007 jich bylo pouze 39,6 %. Naproti tomu v roce 2013 jich je 68,1 %, 

což je téměř dvojnásobek.  

Tab. 4.7 Vývoj domácnosti s počítačem (v %) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Domácnosti 

s počítačem 

39,6 47,7 54,2 59,3 64,8 67,3 68,1 

Zdroj: Vlastní zpracování z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Hlavní makroekonomické ukazatele [online]. 
Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=vie
w&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2Fc%2Fportal%2Flayout%3Fp_l_id%3D201377
06%26p_v_l_s_g_id%3D0&_3_keywords=po%C4%8Det+po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF&_3_gr
oupId=0&x=0&y=0 

 

Technologické faktory 

Do technologických faktorů se zahrnují inovace. V prostředí informačních 

technologií jsou inovace velice důležité. Softwarové firmy každoročně vydávají 

novinky svých produktů. Technologie jde stále dopředu. Dalším technologickým 

faktorem jsou patenty a licence. Tento faktor je opět velice důležitý, protože díky 

patentům a licencím si softwarové firmy drží konkurenci od těla. Také investice 

do těchto patentů a licencí bývají vysoké.    

 

 

4.2  Analýza vnitřního prostředí společnosti  

 

Nedílnou součástí hodnocení postavení firmy zůstává analýza interního 

prostředí, která umožňuje hlubší pohled na hospodaření společnosti. Pro tento účel 

byla na firmě Zebra systems aplikována SWOT analýza a SPACE analýza.  
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4.2.1 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je metoda, pomocí které můžeme identifikovat silné stránky 

(Strengths), slabé stránky (Weakness), příležitosti podniku (Opportunities) a také 

ohrožení podniku (Threats). Podrobná SWOT analýza je k nalezení v příloze č. 3 

(Tab. 4.8) 

Na základě zkoumání vnitřního a vnějšího prostředí, byla provedena SWOT 

analýza, kde se zkoumal vliv interních faktorů a externích faktorů ovlivňující firmu. 

Po vyhledání veškerých siných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, byla 

stanovena váha a stupeň vlivu. Tyto dva ukazatelé se následně vynásobily. 

Souřadnice matice budou získány po odečtení jednotlivých součinů silných a slabých 

stránek, příležitostí a ohrožení. V tabulce č. 4.8 si lze všimnout, že konkrétních 

silných stránek, slabých stránek, příležitosti a hrozby a jejich součinů a celkových 

výsledků.  

Jako nejdůležitější silné stránky byly nalezeny dlouholetá tradice a množství 

odběratelů. Mezi klíčové slabé stránky byly součinem objeveny závislost na Acronisu 

a malé investice do marketingu. Nejdůležitější příležitosti, které byly nalezeny, bylo 

rozjetí nové oblasti služeb a zvýšení povědomí v domácnostech. Mezi klíčové 

hrozby, které byly objeveny, patří koupě samotným Acronisem a snížení podílu 

na zisku značky Acronis.  

Dále ze SWOT analýzy vyplývá, že interní stránky dosáhly hodnocení 0,5 a 

externí stránky -0,25, kde největší hodnocení získaly silné stránky. Je dobré si 

povšimnout hrozeb, které dosáhly také vysokého hodnocení. Z obrázku č. 4.1 lze 

také vyčíst, že silné stránky převažují nad slabými a naopak hrozby převažují 

nad příležitostmi. Zjištěné hodnoty jsou dále využity k sestavení matice SWOT 

analýzy. 
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Obr. 4.1 Matice SWOT analýzy 

  

  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na základě SWOT analýzy se společnost Zebra systems nachází ve čtvrtém 

kvadrantu. Strategie by proto měla být vybrána podle převažujících faktorů. Těmito 

jsou silné stránky a hrozby. Vedení společnosti by proto mělo zvolit strategii 

konfrontace.  

 

4.2.2 SPACE analýza 

 

Jak říká Lednický, SPACE analýza je využívána k vymezení vhodné 

strategické pozice pro podnik a jeho jednotlivé činnosti. (Lednický, 2006)  

Na začátku SPACE analýzy je důležité vyhledat a identifikovat faktory 

ovlivňující stabilitu prostředí, sílu odvětví, konkurenční výhody a finanční sílu 

podniku. Jak je patrné z tabulky č. 4.9 (v příloze č. 4), ke každému výše zmíněnému 

faktoru byly identifikovány čtyři činitelé, kterým byly následně přiděleny hodnoty od 0 

do 6. Tyto hodnoty se dále zprůměrovaly. Hodnoty takto získané vytváří 

vícerozměrný graf. Tento jednoduchý a přehledný způsob umožňuje viditelné 

působení jednotlivých faktorů.  

 

Silné 

stránky 

Slabé 

stránky 

Příležitosti 

hrozby 

0,5 

-0,25 
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Z tabulky č. 4.9 lze také vyčíst, jací jednotliví činitelé nejvíce ovlivňují daný 

faktor. Mezi faktory ovlivňující nejvíce stabilitu prostředí byl nalezen činitel cenové 

rozpětí konkurenčních výrobků.  Dále mezi faktory nejvíce ovlivňující sílu odvětví se 

s největší hodnotou objevila vyjednávací síla dodavatelů. Mezi faktory ovlivňující 

konkurenční výhodu byly identifikovány dva činitelé, kteří obdržel i stejné hodnocení. 

Tito činitelé jsou dlouholetá tradice a kvalita produktů. Cash flow získal nejvyšší 

hodnocení ve faktorech ovlivňujících finanční sílu podniku.  

Z obrázku č. 4.2 níže je vidět, že největší sílu mají konkurenční výhody. Dále 

je vhodné uvést, že síla odvětví má také velkou hodnotu a proto je dobré s touto silou 

počítat při rozhodování o použití strategie či investování větší částky peněz 

do investic. Na základě SPACE analýzy se společnost Zebra systems nachází 

v prvním kvadrantu. Strategie by proto měla být vybrána podle převažujícího faktoru, 

čímž jsou konkurenční výhody. Společnost se tudíž nachází v konzervativní pozici 

na trhu.  

 

Obr. 4.2 Graf SPACE analýzy 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3  Finanční analýza 

 

Finanční analýza ukazuje finanční zdraví společnosti Zebra systems a to 

v letech 2011až 2014. Údaje potřebné pro výpočet jednotlivých ukazatelů finanční 

analýzy byly čerpány z rozvahy a výkazu zisků a ztráty firmy Zebra systems. Tyto 

údaje, stejně tak jako vzorce potřebné pro výpočet ukazatelů uvedených níže, jsou 

součástí přílohy číslo 7. Finanční analýza společnosti Zebra systems bude zaměřena 

na ukazatele rentability, které ukazují, jak je firma schopná vydělat si finanční 

prostředky. Konkrétně bude vypočítaná rentabilita investic, rentabilita aktiv, rentabilita 

celkového investovaného kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb 

a rentabilita nákladů. Jelikož ukazatelé rentability značí efektivitu podniku, je 

pro společnost žádané, aby každý ukazatel dosahoval co největších hodnot. 

Pro firmu by měla být důležitá nejenom výše hodnot, ale i rostoucí trend. 

V následujícím grafu lze přehledně vidět výsledky vývoje veškerých vypočítaných 

ukazatelů rentability.  

Obr. 4.3 Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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4.3.1 Rentabilita investic 

 

Ukazatel rentability investic ukazuje, jaký je poměr vydělaných peněz 

k penězům investovaným. Rentabilita investic tudíž udává procentuální výnos 

z utracené částky. ROI se často používá jako hodnocení rozhodujících 

marketingových ukazatelů. Z tabulky 4.10 bohužel vyplývá klesající hodnota tohoto 

ukazatele i klesající trend, který dokonce v roce 2014 dosáhl až záporných čísel. 

K největšímu poklesu došlo mezi léty 2011a 2012 a 2012 a 2013.   

Tab. 4.13 Výsledky rentability investic (v %) 

Roky 2011 2012 2013 2014 

ROI 30,27 16,04 0,86 - 0,58 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

4.3.2 Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv označuje poměr mezi ziskem a celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování. Tento ukazatel se 

někdy nazývá produkční síla. Využití rentability v praxi je následovné. Čím vyšší je 

hodnota ukazatele rentability aktiv tím lepší pro hodnocení rentability firmy. Z tabulky 

4.11 lze vidě vývoj ukazatele rentability aktiv v letech 2011 až 2014. V roce 2011 

dosahovala rentabilita aktiv přes 40 %, což je pro podnik velice příznivé. V dalším 

roce se rentabilita snížila na téměř polovinu své hodnoty. Tento trend postupoval 

i v dalších letech. V roce 2013 byla hodnota ukazatele rentability aktiv kladná, ale 

v dalším roce již spadla do oblasti záporných čísel.  

Tab. 4.14 Výsledky rentability aktiv (v %) 

Roky 2011 2012 2013 2014 

ROA 43,22 22,79 1,12 - 0,71 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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4.3.3 Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu měří, kolik provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné investované koruny. 

Z tabulky 4.12 lze vidět opět klesající trend. V prvním sledovaném období byla 

hodnota nejvyšší 63,27 %. O rok později došlo k prudkému poklesu, který následoval 

i v příštích obdobích. V posledním roce byl dokonce záporný, jelikož výsledek 

hospodaření byl také záporný.   

Tab. 4.15 Výsledky rentability celkového investovaného kapitálu (v %) 

Roky 2011 2012 2013 2014 

ROCE 63,27 31,67 0,38 - 3,30 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

4.3.4 Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu. Tento 

ukazatel je zajímavý pro akcionáře, společníky a další investory, ale pro konkurenci 

má nízkou vypovídající schopnost. Z tabulky 4.13 lze vidět vývoj ukazatele rentability 

vlastního kapitálu v letech 2011 až 2014. Výsledky výpočtu rentability vlastního 

kapitálu a rentability celkového investovaného kapitálu dosahovaly v letech 2011 až 

2013 stejných hodnot. Tuto skutečnost ovlivnily cizí dlouhodobé zdroje. Podnik 

v těchto letech neměl žádné dlouhodobé půjčky, bankovní úvěry a finanční 

výpomoci. Tak jako i u předchozích ukazatelů byl trend klesající. V prvních dvou 

letech došlo k prudkému poklesu o polovinu své hodnoty, v posledním roce dosáhl 

hodnoty – 8,27 %, což je velký propad od původních 63,27 %.  

Tab. 4.16 Výsledky rentability vlastního kapitálu (v %) 

Roky 2011 2012 2013 2014 

ROE 63,27 31,67 0,38 - 8,27 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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4.3.5 Rentabilita tržeb 

 

Rentabilita tržeb označuje, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu 

tržeb. Tento ukazatel se velmi liší u podniků v různých odvětvích a je nutné 

posuzovat ho v kontextu s obratem firmy. ROS patří mezi neméně důležité ukazatele 

rentability. Nízká hodnota ukazatele rentability tržeb ukazuje na špatné finanční 

řízení. Jak lze vidět z tabulky 4.13 společnost dosahovala v letech od 2011 až 2013 

kladných hodnot. V roce 2014 byla již v záporných číslech. Největší změna přišla 

mezi léty 2012 až 2013, kdy došlo k poklesu hodnot až o 6 %. Nejmenší hodnota 

byla vypočítaná v roce 2014, kdy dosahovala – 1,5 %.  

Tab. 4.17 Výsledky rentability tržeb (v %) 

Roky 2011 2012 2013 2014 

ROS 8,20 6,03 0,08 - 1,50 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

4.3.6 Rentabilita nákladů 

 

Rentabilita nákladů ukazuje poměr mezi celkovými náklady a tržbami podniku. 

Čím je hodnota ukazatele nižší, tím lepší má podnik výsledek hospodaření, protože 

1 korunu tržeb dokázal vytvořit s nižšími náklady. Podnik by se měl snažit o co 

největší snižování nákladů a rostoucí vývoj. Ukazatel ROC by se měl pohybovat 

nad - 10 %. To se bohužel u dané firmy nestalo, jelikož téměř všechny zadané 

hodnoty byly pod  - 10 %. Z tabulky 4.15 lze vidět vývoj ukazatele rentability nákladů 

v letech 2011 až 2014. Nejblíže se této hodnotě přiblížil rok 2011, kdy ukazatel ROC 

činil – 9,84 %. Naopak v roce 2014 hodnota rentability nákladů byla kladná, proto 

firma toho roku 1 korunu tržeb vytvořila s vysokými náklady.  

 

 

https://managementmania.com/cs/hospodarsky-vysledek
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Tab. 4.18 Výsledky rentability nákladů (v %) 

Roky 2011 2012 2013 2014 

ROC - 9,84 - 7,54 - 0,35 0,44 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

4.4  Ukazatel EVA 

 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty vyjadřuje rozdíl mezi čistým ziskem 

a jeho kapitálovými náklady. Cílem každého podnikání by tedy mělo být vytváření 

této ekonomické přidané hodnoty.  

Ukazatel EVA byl vypočten podle vzorce uvedeného v příloze č. 8 pro roky 

2011 až 2013. Alternativní náklady vlastního kapitálů byly vypočteny pomocí 

Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA na webové 

stránce ministerstva průmyslu a obchodu. Úrokové míry použité pro výpočet byly 

vyhledány na webových stránkách ČNB.  

Jak lze vidět z tabulky níže společnost Zebra systems vytvářela přidanou 

hodnotu pro vlastníky v letech 2011 a 2012. Rok 2011 byl pro podnik velice příznivý, 

ekonomická přidaná hodnota byla až ve výši téměř 1400. V dalších letech bohužel 

ekonomická přidaná hodnota nevzrostla, ale klesala.  

V roce 2013 dochází k velkému propadu, společnost vykazovala zápornou 

hodnotu ukazatele EVA a to především kvůli malému hospodářskému výsledku 

a malým tržbám z prodeje zboží, který byl způsoben investicí do části nemovitosti, 

kde nyní sídlí.  V roce 2013 podnik tudíž přidanou hodnotu pro vlastníky nevytvářel. 

V dalším roce by tento trend pokračoval, jelikož došlo k zápornému výsledku 

hospodaření, který by jistě ovlivnil ukazatel EVA pro rok 2014.  
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Tab. 4.19 Výsledky ukazatele ekonomické přidané hodnoty 

Roky 2011 2012 2013 

EVA 1388,94 891,5 - 375,73 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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5 Návrh strategie firmy s ohledem na ziskovost 

 

Cílem této kapitoly je navržení vhodné strategie pro vybranou společnost. 

Určení strategie je založeno na analýze vnějšího prostředí, analýze vnitřního 

prostředí a finančním zdraví společnosti. Výběr strategie by měl respektovat silné 

a slabé stránky společnosti a odvětví, ve kterém se společnost pohybuje. Analýzy, 

které byly prováděny v předchozí části, slouží jako podkladové informace pro zvolení 

správné strategie podniku. Pro úspěšnou realizaci a následnou implementaci je 

potřeba většího zapojení celého managementu společnosti. Níže uvedená 

doporučení budou vyplývat z výsledků, které byly analyzovány v předchozí kapitole. 

 

 

5.1  Konzervativní strategie 

 

V minulé kapitole byla provedena SPACE analýza, ze které byly vyvozeny 

závěry. Závěrem SPACE analýzy bylo nalezení nejdůležitějšího kvadrantu, který se 

vyznačuje konzervativní pozicí na trhu a následné konzervativní strategie. Tato 

strategie bude v nadcházejícím odstavci více přiblížena a následně aplikována 

na společnost Zebra systems.  

Ladislav Tyll o konzervativní strategii říká, že ji volí obvykle finančně silná 

firma působící v relativně stabilním odvětví s nízkou mírou růstu. Za kritický faktor lze 

považovat konkurenceschopnost výrobků. Podnik by měl chránit své úspěšné 

výrobky, vyvíjet nové a uvažovat o možnostech pronikání do atraktivnějších odvětví 

a snižovat náklady. (Tyll, 2014) 

Společnost Zebra systems působí v relativně stabilním odvětví. Tato stabilita 

souvisí s vysokými barierami vstupu nových firem do odvětví. Zebra systems s touto 

stabilitou odvětví může počítat a pracovat na své konkurenceschopnosti. Budování 

větší konkurenceschopnosti povede k zvyšování tržeb a následným ziskům. ZE 

SPACE analýzy vyplynulo, že společnost Zebra systems má největší potenciál 

v konkurenční výhodě a finanční síle. 
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Finanční síla podniku se projevila výpočtem finanční analýzy, která byla 

zaměřena na rentabilitu neboli ziskovost. Z Finanční analýzy vyplynulo, že výsledky 

hospodaření podniku Zebra systems hodně ovlivnily investice do dlouhodobého 

majetku v roce 2014 a snížení tržeb v roce 2013. Pro firmu to znamenalo malý zisk 

v roce 2013 ztrátu v roce 2014. Z analýzy ukazatelů rentability vyplynulo, že do roku 

2013 podnik vykazoval kladné příznivé výsledky všech vypočtených ukazatelů. 

Následující léta by se firma měla zabývat zvyšování výsledků hospodaření. 

Z výpočtu ekonomické přidané hodnoty vzešly podobné výsledky jako 

z propočtu ukazatelů rentability. Společnost Zebra systems do roku 2013 vykazovala 

pozitivní a vysoké hodnoty ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Tyto hodnoty se 

propadly do záporných čísel v roce 2013 a díky ztrátě jsou tam i nadále.  

Pro společnosti Zebra systems bych navrhovala zlepšit finanční situaci tím, že 

bych se zaměřila na snižování nákladů. V ideálním případě i zvyšováním příjmů, což 

by měl být cíl každé firmy. Snížení nákladů a zvyšování příjmů povede k větší 

ziskovosti podniku. Následné zvyšování zisku povede k zvyšování ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty a tím pádem i bude vytvářet přidanou hodnotu 

pro vlastníky společnosti.  

 

 

5.2  Konkurenční strategie 

 

V předchozí kapitole byla prováděná SWOT analýza. Na jejímž základě budou 

doporučeny strategie, které jsou vhodné pro společnost Zebra systems. V rámci 

hodnocení SWOT analýzy vyplynulo, že se podnik nachází v kvadrantu S-T. V tomto 

kvadrantu se společnost snaží využít své silné stránky k odvrácení ohrožení. 

Na základě těchto výsledků budou dále přiblíženy dvě strategie.  
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5.2.1 Strategie diverzifikace 

 

Strategie konfrontace znamená včasnou identifikaci hrozeb včetně jejich 

důsledků a pomocí silných stránek přeměnit tyto hrozby v příležitosti. Výsledkem je 

diverzifikační strategie. Diverzifikační strategie přináší i eliminuje rizika. V případě, že 

se společnost rozhodne diverzifikační strategii realizovat, vzniká riziko, že se 

například nové výrobky neuchytí a že investice do inovace nových výrobků byla 

zbytečná. Naopak se eliminuje riziko tím, že větší počet výrobků sníží riziko závislosti 

na zisku z jednoho výrobku. Tak se kompenzují možné ztráty. Diverzifikační strategie 

se dělí na tři části: soustředěná diverzifikace, horizontální diverzifikace a smíšená 

(konglomerátní) diverzifikace.  

Ze SWOT analýzy vyplynula zajímavá informace, která velice ovlivnila 

výsledek celé analýzy. Tato informace je závislost na značce Acronis.  Eliminace této 

závislosti by vedla k snížení hrozeb i slabých stránek. Dále by následovalo zvýšení 

silných stránek a objevení nových příležitostí. Tento řetěz reakcí by vyvrcholil 

zvýšení ziskovosti společnosti. Pro společnosti Zebra systems bych proto navrhovala 

strategii diverzifikace, konkrétně soustředěná diverzifikace na výrobkové portfolio. 

Navrhovala bych zvětšení počtu výrobků, které jsou příbuzné, ale nejsou si 

konkurenční, jako jsou značky Acronis a StorageCraft.  

 

 

5.2.2 Strategie diferenciace 

 

Pro dlouhodobé přežití podniku na trhu a vytváření hodnoty pro své vlastníky 

je nezbytné vytváření konkurenční výhody. Tyll chápe konkurenční výhodu jako 

cokoli, co přináší zákazníkům větší užitek, než je tomu u konkurence. (Tyll, 2014)  

U Porterovy generické strategie společnost Zebra systems zaujímá kvadrant 

diferenciace. Pro tento kvadrant je význačné široké portfolio odběratelů 

a diferenciace. „Pro společnost aplikující tento přístup musí nabídnout svým 
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zákazníkům něco unikátního, za což jsou zákazníci ochotni zaplatit prémiovou cenu.“ 

(Tyll, 2014) 

Odlišení se neboli diferenciace je pro tak nasycený trh, jako je trh, na kterém 

působí Zebra systems, velice důležité. Hledání konkurenčních výhod je podstatné 

pro zvýšení konkurenceschopnosti a následné ziskovosti společnosti. 

Pro společnosti Zebra systems bych navrhovala hledání konkurenční výhody 

ve svém oboru a odvětví. Nabídnutí nového výrobku jinak než doposud by mohlo být 

finančně velice zajímavé. Spolu s hledání konkurenční výhody bych navrhovala 

segmentaci trhu a následné zacílení na potenciální skupinu zákazníků. Po těchto 

dvou krocích by bylo dobré zvýšit náklady do marketingu na vybranou zacílenou 

skupinu či skupiny, protože dobrý marketing je také konkurenční výhoda.  

 

 

5.3  Alternativa konkurenční strategie 

 

Strategie modrých a rudých oceánů nabízí nový pohled na konkurenční 

strategii. Smyslem celé strategie je vyhýbání se rudým oceánům, které reprezentují 

konkurenční prostředí a existující odvětví, a následným vytvářením nových prostor 

průzračný vod modrých oceánů. Tato strategie vede společnost k fungování 

na nových zcela neobsazených trzích, kde zatím konkurence nepronikla.  

U zavádění do praxe jsou důležité dva kroky odvrhování, omezování a 

vytváření, pozvednutí. Pro společnost Zebra systems by to znamenalo zjistit, jaké 

výrobky a služby nenesou zisk a jejich následné zrušení (odvrhnutí). Poté se zaměřit 

na snížení nákladů (omezování). Tyto ušetřené finanční prostředky by se následně 

investovaly do nových aktivit (vytváření, pozvednutí), které by vedly k zvyšování 

hodnoty pro zákazníky. To by vedlo k vytvoření nové poptávky, která by následně 

zvýšila ziskovost společnosti. 

Riziko u strategie modrých a rudých oceánů je v nepřijetí nové aktivity 

zákazníky. Toto riziko se dá snížit precizním průzkumem trhu s případnými 

simulacemi.  
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6 Závěr 

 

V mé diplomové práci jsem se snažila analyzovat současný trh jeho vnitřní 

i vnější okolí společnosti Zebra systems s.r.o. Následně jsem se na základě analýz 

pokusila navrhnout podnikové strategie, které by měli příznivý vliv na ziskovost 

společnosti.  

První kapitola této práce se zabývala celkovou podstatou a cílem práce. Druhá 

kapitola byla věnována teoretickým podkladům diplomové práce. Tato část 

zahrnovala teoretická východiska, kde jsem aplikovala své znalosti získané během 

studia a odborné literatury, kterou jsem si k příslušnému tématu dohledala. Třetí 

kapitola se zabývala představením společnosti, popisu firmy a odvětví, ve kterém 

působí. Čtvrtá kapitola má za cíl analýzu současné situace společnosti. K dosáhnutí 

tohoto cíle jsou využity analýzy vnějšího (externího prostředí), vnitřního (interního 

prostředí) finanční analýzy a ukazatele EVA. Na základě analýz čtvrté kapitoly byly 

navrženy a detailně popsány podnikové strategie, které by měly vést 

k větší ziskovosti společnosti. 

 Na základě výsledků SPACE analýzy a ukazatelů rentability bych 

pro společnosti Zebra systems navrhovala zlepšit svojí finanční situaci tím, že bych 

se zaměřila na snižování nákladů. V ideálním případě i zvyšováním příjmů, což by 

měl být jeden z hlavních cílů každé firmy. Snížení nákladů a zvyšování příjmů 

povede k větší ziskovosti podniku. 

Druhým a zároveň i hlavním návrhem byla diverzifikace, konkrétně 

soustředěná diverzifikace na výrobkové portfolio. Díky diverzifikaci portfolia 

výrobků by společnost Zebra systems nebyla tolik závislá na tomto výrobku 

a tím by se snížili rizika, které na firmu tlačí. Snížily by se také i hrozby, které 

jsou díky závislosti na značce Acronis. Diverzifikací by se tyto hrozby a rizika 

potlačily a přeměnily by se na nové příležitosti pro společnost Zebra systems.  

 Další navrženou strategii byla strategie diferenciace. Pro společnosti Zebra 

systems bych navrhovala hledání konkurenční výhody ve svém oboru a odvětví. 

Spolu s hledání konkurenční výhody bych navrhovala segmentaci trhu a následné 
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zacílení na potenciální skupinu zákazníků, pro které bych směřovala marketing 

a marketingové strategie.  

Poslední navrhovanou strategii byla strategie modrých a rudých oceánů, která 

je alternativou předchozích dvou konkurenčních strategii. Tato strategie hledá nové 

trhy, kde zatím není konkurence a kde si společnost může trochu diktovat podmínky.  

Zpracování této diplomové práce pro mě bylo velice zajímavé a podnětné. 

Získala jsem spoustu nových zkušeností z oblasti podnikových strategii a udělala 

jsem si ucelený pohled na strategický management. Doufám, že mé návrhy 

a doporučení budou prospěšné i pro společnost Zebra systems, a možná se 

i některé zrealizují.  
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Seznam zkratek 

 

CZK - měna české koruny 

ČNB – česká národní banka 

EUR - měna euro 

Inc. – Incorporated 

NACE - klasifikace ekonomických činností vydávána Evropskou komisí 

ROA – Rentabilita aktiv 

ROC – Návratnost 

ROCE – Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI – Rentabilita investic 

ROS – Rentabilita tržeb 

Sociál. – sociální 

Zdrav.  - zdravotní 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 



67 
 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Produktové portfolio značky Acronis 

Příloha č. 2: Produktové portfolio značky StorageCraft 

Příloha č. 3: SWOT analýza 

Příloha č. 4: SPACE analýza 

Příloha č. 5: Rozvaha v letech 2010 – 2012 

Příloha č. 6: Výkaz zisků a ztráty v letech 2010 – 2012 

Příloha č. 7: Výpočty ukazatelů rentability 

Příloha č. 8: Výpočty ukazatele EVA 

 

 

 

 


