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1 Úvod 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Strategický plán organizace. 

V současné době každý podnik potřebuje svou strategii. Přitom strategie je jednou 

z nejsložitějších a nejriskantnějších činností a na zpracování úspěšné strategie neexistuje 

žádný všeobecný návod.  

 

Stanovení strategických cílů je možné teprve na základě strategické analýzy. 

Strategická analýza a její následná správná interpretace jsou velmi důležitým základem 

pro vybudování strategie podniku. Tvorba strategických cílů a prostředků k jejich dosažení je 

úkolem strategického managementu. Strategický plán organizace je důležitý dokument 

bez něhož se v dnešní době už žádná firma neobejde. Strategický plán organizace vyjadřuje 

realistický pohled na budoucnost firmy, její cíle, snahy a priority. Velmi důležité pro úspěch 

firmy na trhu je získání konkurenční výhody, být prostě v něčem lepší než konkurence a 

dokázat si vybudovat na trhu silnou pozici. Neustále se měnící okolní prostředí způsobuje 

nové hrozby a rizika. Firma musí na takové vlivy účinně reagovat, negativní dopady zmenšit 

nebo je obrátit ve svou výhodu a využít je jako příležitost. 

  

Toto téma je zpracováváno pro firmu výrobní družstvo Důbrava, která se počtem 

svých zaměstnanců řadí mezi střední firmy. Cílem mé diplomové práce je analyzovat 

současný stav této organizace, podrobit analýze vnitřní i vnější prostředí a na základě toho 

vytvořit strategické možnosti organizace. Vytvoření strategického plánu pro tuto firmu 

pro následující období by mělo být konečnou fází této diplomové páce. Práce je rozdělena 

do několika částí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, postupy a analýzy 

potřebné pro praktickou část. Praktická část je zaměřena na charakteristiku organizace, 

analýzu jejího současného stavu. Analýza se bude týkat okolního prostředí, mezoprostředí a 

také vnitřních zdrojů a schopností. Výsledkem analýzy by měla být kapitola návrhy a 

doporučení obsahující strategické varianty 

 

Studiem odborné literatury se pokusím do dané problematiky co nejvíce proniknout. 

Pro hledání a shromažďování informací jsem si zvolila metodu koncentrických kruhů. Tato 

metoda vychází z nějaké základní informace, např. z učebnice. Od ní pak hledáme další 
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literaturu k prohloubení znalostí. Tímto způsobem tak získám celkový široký přehled o dané 

problematice. 

 

Strategie patří mezi trendy, které v posledních letech získávají na důležitosti. Podniky 

si uvědomují, že musí být neustále ve střehu, reagovat na současnou situaci a vyhrávat 

nad konkurencí. I když jsou podniky úspěšné, musejí včas postřehnout změny 

v podnikatelském prostředí a včas na ně reagovat, místo toho, aby setrvávaly v zaběhnutých 

praktikách. Jedině tak si podniky můžou vybudovanou pozici udržet. K vybudování silné 

pozice na trhu a její udržení jim pomáhá především předem dobře vytvořená strategie.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Základní pojmy 

Strategie firmy  

„Strategie firmy představuje záměrné, aktivní formulování cílů činnosti firmy a výběr 

nástrojů i postupů k jejich efektivnímu dosažení při optimálním využití zdrojů a příležitostí.“ 

( Lednický, 2003, str.19) Je rozdíl mezi dlouhodobým plánem, který nám říká čeho chceme 

dosáhnout a strategií, která nám ukazuje, jakým způsobem to lze dokázat.  

 

Strategické plánování 

Pro dlouhodobé řízení firmy je velmi důležité strategické plánování, což představuje 

periodicky se opakující činnosti, kterými firma reaguje na změny. Jen rozum a inovace 

pro rozvoj organizace nestačí. Celosvětové trhy se intenzivně vyvíjejí, technologický pokrok 

jde rychle kupředu, mění se formy distribuce a také preference zákazníků a je nutné, aby 

organizace na vše dokázala pohotově reagovat. V dnešní době se firmy musí orientovat také 

v konkurenčním prostředí a často je pro ně výhodnější spolupracovat s jinými firmami, často i 

potencionálními konkurenty. Strategické plánování je důležité pro soulad mezi krátkodobými 

a dlouhodobými cíli. Výsledkem procesu strategického plánování je strategický plán. 

 

Strategický plán 

Usměrňuje činnost dílčích organizačních jednotek. Na základě strategického plánu 

jsou určeny cíle, strategie a programy, které musí odpovídat cílům celé organizace. Je důležitá 

provázanost strategického a operativního plánování. Strategický plán vytváří většinou malá 

část vrcholových manažerů, kteří se většinou už nepodílí přímo na jeho realizaci. " Tento 

dokument představuje cíle, záměry firmy a hlavní strategickou cestu, která by měla 

následovat v budoucnosti. Je to ambiciózní plán, který musí být dosažitelný a realistický. Měl 

by přinést výrazné zlepšení výsledků v průběhu pěti let. Tento plán nemá za cíl vyřešit 

všechny problémy, ale má určit řadu oblastí, kde je třeba provést další šetření. Plán se 

zaměřuje jak na strategii, tak na detailní plány vztahující se na oblast financí, lidských zdrojů, 

současných operací atd." (HUSSEY, 1998, str. 276) Strategický plán je obvykle zpracováván 

pro období 3 – 5 let. Podnik musí stanovit segmenty trhu, které hodlá uspokojovat a produkty 

s nimiž se v těchto segmentech hodlá uplatnit.  
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Vize 

Je odvozeno z latinského slova „vision“ neboli zření, proroctví. " Podle Slavíka je 

význam vize,  v nejvšeobecnějších a koncepčních pojmech představa o budoucím vývoji a 

postavení podniku." ( Lednický, 2003, str. 36) Měla by zachycovat to čeho chce firma 

ve strategickém období dosáhnout, tedy její základní zaměření pro toto období. Je výsledkem 

částečně racionálního uvažování vyplývajícího z analýzy a částečně je založena na emotivním 

cítění, představivosti a odhadech. Vize podniku by měla být těsně spjata s cíli a úkoly 

na všech úrovních managementu. " Nedílnou součástí vize je podle Součka tzv. velitelské 

rozhodnutí o velikosti tržeb, zisku či krycího příspěvku nebo jiného ukazatele, 

charakterizujícího efektivnost firmy v jednotlivých letech strategického období. Při formulaci 

tohoto rozhodnutí je nutné respektovat několik důležitých, ale v našich firmách často 

zanedbávaných zásad. Tržby a růst nejsou základním cílem podniku. Tím je zvyšování tržní 

ceny podniku." ( Souček, 2003, str.129) Důležitou součástí vize je i rozhodnutí týkající se 

finančních ukazatelů, které informují o ekonomickém vývoji firmy. Některé podniky mohou 

preferovat zisk, krycí příspěvek, nebo v posledních letech i ukazatel EVA.  

 

Poslání 

Je soustředěno na současnost, ale musí být propojeno s budoucností, proto se odvíjí 

od vize. Vyjadřuje přání jak chce být podnik chápán veřejností. Podnik tak prezentuje svůj 

předmět podnikání i typ organizace o kterou usiluje. 

 

Cíle 

„ Cílem podniku rozumíme konkrétní žádoucí stav, jehož dosažení je předpokládáno 

v určitém časovém období.“ ( Lednický, 2003, str. 41) Ze stanovení cílů vyplývá 

kvalifikování základního poslání. Teprve po stanovení cílů je možné rozhodnout, které zdroje 

a prostředky jsou nutné pro jejich dosažení. Cíle by měly být SMART a synergické. 

 

2.2 Strategické myšlení 

 

Strategické řízení vyžaduje i strategické myšlení. Vedoucí pracovník musí mít široké 

povědomí o různorodých jevech současného světa, musí umět vybírat mezi velkým 

množstvím variant. Rozumíme jím takový způsob myšlení, který odpovídá specifickým 
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rysům strategických procesů. Toto myšlení je důležité zejména při řešení strategických úkolů, 

ve výběru metod ale také při formulaci a implementaci. 

 

Strategické myšlení má řadu principů, které se vzájemně doplňují a proto je nutné je 

chápat jako celek a ne odděleně. 

 

Principy myšlení podle Součka: (Souček, 2003) 

• princip myšlení ve variantách,  

• princip permanentnosti,  

• princip celosvětového systémového přístupu, 

• princip interdisciplinárního myšlení, 

• princip tvůrčího myšlení, 

• princip syntézy exaktního a intuitivního myšlení, 

• princip myšlení v čase,  

• princip zpětnovazebního myšlení, 

• princip agregovaného myšlení, 

• princip orientace na špičkové výsledky, 

• princip koncentrace, 

• princip etiky myšlení, 

• princip vědomí práce s rizikem. 

2.3 Strategické řízení a strategie  

 

„Strategické řízení podle Vebera lze chápat jako proces tvorby a realizace rozvojových 

záměrů dlouhodobější povahy, které mají zásadní význam ve vývoji řízeného objektu a jejichž 

uskutečňováním získává řídící subjekt komparativní efekt.“ ( Lednický, 2003, str. 19) 

Strategické řízení se zabývá usměrňováním a kontrolou v průběhu uskutečňování daného 

procesu. Směřuje k vytváření specifických předností firmy a dosažení její 

konkurenceschopnosti. Často je nutné řešit problémy nové, které se v minulosti ještě 

nevyskytly, proto je potřeba v tomto řízení použít nejen informace, ale i intuici, tvořivost a 

úsudek. Na strategické řízení je orientován zásadně vrcholový management (prezident, ředitel, 

valné hromady atd.) 
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Strategie firmy vyjadřuje její misi, vizi, strategické operace a cíle. V současném 

náročném a konkurenčním světě nemůže firma bez dobře formulované strategie a 

kvalifikovaně fungujícího systému strategického řízení vůbec přežít. 

 

Hierarchie firemních strategií: (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

• Corporate strategie – základní podnikatelská rozhodnutí, týkající se spíše druhů 

podnikání, kterým se bude firma věnovat. Poskytuje business strategiím zadání, které 

jsou pak dále rozpracovány do konkrétnější podoby. 

• Business strategie – strategické cíle a cesty pro určitou strategickou obchodní 

jednotku. 

• Funkční strategie – strategie pro jednotlivé specifické oblasti např. marketingu, 

výroby atd. 

• Horizontální strategie – koordinuje vzájemné vztahy mezi strategickými obchodními 

jednotkami. 

 

Při formulování strategií by mělo být postupováno shora dolů a měla by se uplatňovat 

zpětná vazba. 

 

2.4 Tvorba a zavádění strategie 

 

Vytvoření dobré strategie je potřebné také k tomu, aby byla naplněna očekávání 

zájmových stran. Zainteresované strany se musí s touto strategií ztotožnit, a proto je nejlepší 

cesta ta, aby se stali sami jejími tvůrci. Měl by se vytvořit ,,strategický tým“, který se bude 

na přípravě a realizaci strategie podílet. Pokud si podnik nechce vytvořit strategii sám, může 

si najmout poradenskou firmu, ale tato možnost je nákladnější a příliš se nedoporučuje.  
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 Schéma 1Proces Tvorby strategie podle Bowmana (Bowman, 1996, str.11) : 
 

 

1. Stanovení cílů 
Vyjasnění podnikových cílů 
 
Stanovení hierarchie 

2. Analýza rozdílů 
Předpověď budoucího výkonu na 
základě nynějších strategií 
 
Identifikace rozdílů mezi 
předpověďmi a cíli 

3. Strategické zhodnocení 

Zhodnocení 
vnějšího 
prostředí 

Zhodnocení 
vnitropodnikového 

prostředí 

Identifikace konkurenční výhody 

Nová definice cílů na základě 
informací z třetí ruky 

Vytváření strategických alternativ 

Vyhodnocení strategických 
alternativ  (proti cílům a 

zhodnocením vnějšího a vnitřního 
prostředí) 

Strategické rozhodnutí 

Vypracování akčních plánů a 
rozpočtů 
 
Monitorování a kontrola 

4. Formulace strategie 

5. Realizace strategie 
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2.4.1 Stanovení cílů 

 
Stanovení cílů je jedním z prvních kroků při stanovení strategie. Strategické cíle 

udávají čeho má být během strategického období dosaženo. Cíle umožňují vymezit postavení 

firmy vůči jejímu okolí, pomáhají koordinovat činnosti, rozdělovat pravomoci a odpovědnost, 

představují také měřítko pro hodnocení.  

 

S-specific (specifický) 

M – measurable (měřitelný) 

A – acceptable ( akceptovatelné) 

R – realistic (reálný) 

T – timed (časově určené) 

 

Strategické cíle jsou zaměřeny do čtyř oblastí: (Souček, 2003, str. 131)  

• Směrem k majitelům – Tyto cíle mají uspokojovat cíle majitelů. Formulují je buď 

majitelé sami nebo je vytváří management a majitelé je schvalují. Je důležité tyto cíle 

přesně definovat a to pomocí ukazatelů ROA, ROE, ROCE, EVA. Jejich 

předpokládané hodnoty musí být stanoveny na jednotlivé roky, odvíjí se od nich 

strategické operace a také možnost kontroly či porovnání se skutečně dosaženými 

výsledky. 

• Směrem k zákazníkům – Cíle odvíjející se od zákazníků hrají také klíčovou roli. 

Od zákazníků proudí do firmy tok peněz, tudíž si firma zakládá na tom, aby zákazníky 

co nejlépe uspokojila a měla navrch nad konkurencí. Tyto cíle se týkají především 

spolehlivosti dodávek, inovací, příznivých cen a kvality. 

• Směrem k pracovníkům – Cíle jsou orientovány na zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců, jejich motivace atd. 

• Směrem k regionu – V poslední době se čím dál více mluví o tzv. sociální 

odpovědnosti firem. Firma si tak vytváří svou sociální image, která se stává 

v superkonkurenčním prostředí velmi významnou zbraní. Cíle směrem k regionu se 

týkají oblasti školství, vědy, ekologie, zdravotnictví a dalších. 

 

Firemní cíle jsou tedy ovlivňovány silami v okolním prostředí, zájmy stakeholders, 

schopnostmi manažerů, vztahy uvnitř podniku a také minulým vývojem podniku. 
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Hierarchie cílů, neboli priority cílů jsou také důležitou otázkou při stanovení strategie. 

V určitý čas je dosažení některého cíle důležitější než dosažení ostatních cílů. Finanční 

stabilita podniku patří určitě k prioritním cílům. Nejvyšším cílem je ale určitě zabezpečení 

samotné existence podniku, tj. když je podnik dobře kapitálově vybaven. Zisk je pouze 

prostředkem pro posílení vlastního kapitálu, financováni atd., není tedy prioritním cílem.Měly 

by být formulovány takové cíle které pomohou k dosažení nejvyššího cíle, ale určitě by se 

měly týkat oblastí jako je postavení na trhu, produktivita, rentabilita, inovace, materiální a 

finanční zdroje atd. V dnešní době také vystupuje do popředí podnikatelská etika a s ní 

související sociální zodpovědnost či ochrana životního prostředí.  

 

2.4.2 Analýza rozdílů 

 

Je důležité předpovědět budoucí výkon za provádění dosavadních strategií. Poznání 

současné situace organizace je základem pro prognózování. Organizace může úspěšně přežít 

v podmínkách tvrdé konkurence pouze tehdy, pokud se vyvíjí v souladu s okolním 

prostředím. Musí rozpoznat pravděpodobné změny a reagovat na ně.  

 

"Pokud například v odvětví předpokládáme významné technologické změny, musí 

naše organizace počítat s budoucími velkými investicemi do výrobního zařízení. Jestliže 

očekáváme, že lukrativnost našeho odvětví přiláká další organizace a zesílí konkurenční boj, 

měli bychom vyčlenit finanční prostředky na zvýšení jakosti našich výrobků či služeb, 

účinnou reklamní kampaň a postarat se o lepší povědomí zákazníků o naší obchodní značce". 

(Janečková, Horváthová, 2007, str.58) 

 

2.4.3 Strategické zhodnocení 

Strategie podniku se snaží o soulad vnitřních zdrojů a schopností s příležitostmi 

danými vnějším okolím.  

2.4.3.1 Analýza okolního prostředí 

Do analýzy okolního prostředí spadá makrookolí a mikrookolí organizace.   Je důležité 

analyzovat dosavadní strategii firmy, zjistit současný stav a předpověď budoucí vývoj okolí. 
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Důležitým krokem je ohodnocení významu identifikovaných změn pro další vývoj firmy a 

podle nově zjištěných poznatků zavést novou strategii. 

2.4.3.1.1 Analýza vnějšího prostředí 
 

PEST analýza   

Písmena v názvu analýzy označují nejvýznamnější části makroprostředí, které 

podléhají analýze. 

 

P – politický segment, 

E – ekonomický segment, 

S – sociální segment, 

T – technologický segment. 

 

Někdy se objevuje také tzv. analýza PESTE, která přidává ještě ekologický segment 

nebo SLEPTE analýza, která bere v potaz legislativní rámec a důležitost zákonů. Cílem 

analýzy není vypracování vyčerpávajícího seznamu makroekonomických faktorů, ale 

rozpoznat, které faktory jsou pro konkrétní podnik důležité a na ty se zaměřit.  

 

I další změny v makrookolí hrají významnou roli a je dobré je zahrnout do analýzy. 

Mezi takové faktory řadíme deregulaci, strukturální změny, nadbytečná kapacita, fúze a 

akvizice, ochrana životního prostředí, přírodní podmínky, očekávání požadavky zákazníků, 

technologické změny, volný obchod, vliv globalizace, národní specifika, ekonomika, sociální 

prostředí atd. 

 

2.4.3.1.2 Analýza mezoprostředí 
 

Analýza mezoprostředí se týká mikrookolí organizace. Mikrookolí tvoří především 

odvětví, ve kterém podnik operuje a konkurence se kterou se střetává. Vymezení odvětví se 

stává často obtížnou záležitostí. Zapříčiňují to neustále se rozvíjející nové technologie a také 

široký sortiment produktů, které podniky nabízejí. Je důležité identifikovat zásadní hybné síly 

a odhadnou budoucí vývojové trendy odvětví. Dodavatelé, odběratelé a substituty hrají také 

významnou roli.  
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Porterova analýza pěti konkuren čních sil: 

• rivalitu ze strany dodavatelů – Síla dodavatelů plyne z poskytování nezbytných zdrojů 

po daný obor, můžou tedy snižovat zisky svých odběratelů zvyšováním cen vstupů nebo 

snižováním kvality.  

• rivalitu ze strany kupujících – Silní zákazníci mohou vyvinout na podniky značné 

konkurenční tlaky a tak mohou způsobit i ztrátu potenciálních zisků podniku v odvětví. 

• rivalitu mezi existujícími konkurenty  – Intenzita této síly vyjadřuje energii soupeřících 

podniků, kterou vynakládají v boji o získání lepší pozice na trhu či lepí konkurenční strategie. 

Čím více konkurentů se vyskytuje, tím bude potřeba nových kreativních strategických tahů 

nutnější. Kdykoliv konkurent učiní strategický tah, odpoví ostatní defenzivním či ofenzivním 

protitahem. 

• rivalitu ze strany nově vznikajících konkurentů – Významnou hrozbou jsou nízké bariéry 

vstupu do odvětví, které umožňují vstup potenciálních konkurentů. Mezi bariéry můžeme 

řadit např. úspory z rozsahu zkušenostní efekt, technologie a speciální knot how, znalost 

značky a oddanost zákazníků, kapitálová náročnost, přístup k distribučním kanálům, 

legislativní opatření.   

 • hrozba substitučních výrobků – Substituty jsou hrozbou zejména pokud nabízejí lepší 

cenu, výkon nebo kvalitu.  

 

M. Keřkovský a O. Vykypěl ve své knize Strategické řízení také upozorňují na to, že 

profesor Porter do své analýzy opomenul zahrnout i tzv. komplementy, tedy zboží, které je 

nakupováno současně s jiným zbožím. 

 

2.4.3.2 Analýza vnitřního prostředí 

 

Jedná se o analýzu faktorů, které souvisí bezprostředně s fungováním podniku, 

dostupné zdroje podniku, schopnosti a dovednosti k provádění různých činností a specifické 

přednosti , které jsou základem pro konkurenční výhodu podniku. Hlavní funkční oblasti jako 

např. výroba, personalistika, marketing a prodej, výzkum a vývoj, finance, zásobování atd. 

jsou podrobeny rozboru právě v této analýze. 

Hodnocení zdrojů podniku je obtížnou záležitostí. Účetní rozvaha je určitě velmi nápomocná, 

ale účetnictví ani informační systém neposkytne komplexní informace o zdrojích podniku. 

Zdroje se většinou dělí do čtyř základních skupin: 
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• Hmotné zdroje - např. stroje , zařízení,budovy, pozemky,je nutné znát kromě 

základních vlastností jako jsou počet a kapacita, jejich další charakteristiky, které 

budou představovat potenciál pro konkurenční výhodu např. produkční možnosti, 

pružné výrobní systémy atd. 

• Lidské zdroje - složka hmotná – počet lidí, věková a kvalifikační struktura 

 - složka nehmotná –  zkušenosti, poznatky, dovednosti, rozumové a  

rozhodovací schopnosti 

• Finanční zdroje – vlastní a cizí zdroje ovlivňují finanční strukturu a stabilitu podniku 

• Nehmotné zdroje – patenty, licence, know how, ochranná známka atd. 

 

Finanční analýza 

Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení podniku, protože poskytuje 

porovnání předpokládaných a skutečných výsledků. Představuje zdroj dat pro následná 

rozhodnutí.  

"Projektování požadavků různých aktivit na potřebu finančních zdrojů je důležitým 

měřítkem vyváženosti zdrojů podniku. Vyplývá to z významu a komplexního charakteru 

finančních faktorů. Finanční analýza umožňuje postihnout vlivy rozhodnutí, která se týkají 

tržního podílu, nových výrobních programů, investičních aktivit, marketingové strategie, dále 

majetkové a kapitálové struktury, dividendové a dluhové politiky, rozhodnutí v oblasti emise 

akcií apod., a současně zvážit kombinované efekty všech těchto rozhodnutí pro podnik jako 

celek. Analýzu finanční výkonnosti podniku, jejímž cílem je zhodnotit finanční pozici 

podniku, lze využít jako analýzu ex post, hodnotící minulý vývoj, ale především jako analýzu 

ex ante, tj. analýzu budoucího vývoje, což je z pozice strategické analýzy zvláště významné." 

(Sedláčková, Buchta, 2006, str. 80) 

 

O finanční situaci mají velký zájem hlavně manažeři, vlastníci a věřitelé. Nejčastějším 

měřítkem jsou finanční ukazatelé, nejvíce soustředí na rentabilitu podniku, tedy dosahování 

zisku, a dobré hodnocení na kapitálovém trhu. 

 

Potřebná data pro provádění finanční analýzy lze získat z mnoha zdrojů. Mezi finanční 

zdroje patří účetní výkazy, výroční zprávy podniku, předpovědi finančních analytiků 

managementu podniku. Kvantifikovatelné nefinanční informace můžeme získat 

z podnikových statistik či jiné evidence, prospektů, interních směrnic. Nekvantifikovatelné 
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informace jsou např. různá nezávislá hodnocení a prognózy, zprávy vedoucích pracovníků 

atd. Finanční analýza začíná většinou rozborem absolutních ukazatelů jako jsou tržby, 

náklady , zisk atd. Základem finanční analýzy je ale rozbor poměrových ukazatelů. 

Základními oblastmi finanční analýzy jsou oblast finanční stability, rentability, likvidity, 

řízení aktiv a oblast tržní hodnoty firmy. 

 

Rozbor poměrových ukazatelů podle Synka: ( Lednický, 2003, str. 74) 

• Výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik 

• Srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry (komparativní, sektorová, 

odvětvová analýza) 

• Hodnocení poměrových ukazatelů v čase (trendová analýza) 

• Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (v USA obvykle 

systémem Du Pont, u nás pyramidovou soustavou ukazatelů) 

• Návrh na opatření ( analýza odhaduje slabá a silná místa ekonomiky podniku – SWOT 

analýza – a slouží tak jako podklad pro finanční řízení a plánování a 

pro prognózování). 

 

Postup při finanční analýze podle Sovové: (Lednický, 2003) 

• Výběr a příprava dat, výběr metod finanční analýzy 

• Výpočty na základě zvolených metod 

• Posouzení výpočtů- nejprve rámcové, posléze podrobnější 

• Hlubší analýza příčin jevů 

• Návrhy na možná opatření, zhodnocení jejich rizik a předností 

 

Analýza hodnotového řetězce  

Hodnotový řetězec znázorňuje všechny strategicky významné aktivity dané firmy a dělí je 

do dvou základních skupin.  

• Primární aktivity – přímo se týkají fyzické výroby, prodeje či dopravy výrobků. 

• Podpůrné aktivity – činnosti sloužící k podpoře primárních aktivit. Zajišťují potřebné 

zdroje, vstupy, technologie, lidské zdroje atd. 
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Cílem této analýzy je upozornit na vlivy, které zachovávají či zvyšují hodnotu produktu 

z hlediska zákazníka. Upozorňuje na skutečnosti podniku, které poskytují klíčovou 

konkurenční výhodu. 

 

 

 
Obrázek 1Hodnotový řetězec podle Portera (Porter, 1994, str.59) 
 

7 S model  

Tento model slouží k identifikaci klíčových faktorů úspěchu firmy při realizaci její 

strategie. Můžeme zde zahrnout sedm základních aspektů, které se vzájemně ovlivňují, 

podmiňují a jako celek rozhodují o naplnění stanovené strategie. 

 

• Strategy (strategie), 

• Structure (struktura), 

• Systems ( systémy řízení), 

• Style ( styl manažerské práce ), 

• Staff ( spolupracovníci), 

• Skills (schopnosti), 

• Shared values (sdílené hodnoty). 

 

V praxi se uplatňuje jako samostatná nebo i doplňková analýza. Model 7 S však nepokryje 

všechny aspekty vnitřního prostředí. Na druhou stranu je třeba si dát pozor na překryvy 

s jinými analýzami. 

 

Infrastruktura podniku 

Řízení pracovních sil 

Technologický rozvoj 

Obstaravatelská činnost 

marže 

marže 
Řízení 

vstupních 
operací 

Výroba 
 a  

provoz 

Řízení 
výstupních 

operací 

Marketing  
a  

odbyt 

Servisní 
služby 

Primární aktivity 

Podpůrné 
aktivity 
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Matice GE 

Jedná se o matici atraktivity trhu / konkurenční schopnosti, nazývanou GE maticí 

podle firmy General Eletric, někdy bývá také připisována McKinsey and Company a Shell. 

Na celkovou atraktivitu působí řada faktorů, které jsou určeny jinými analýzami jako např. 

porterův model, potenciál růstu, ziskovost atd. Podíl na trhu, úroveň marketingu a prodeje, 

výzkum, nákladovost, finanční zdroje a jiné jsou určujícím indikátorem síly ve srovnání 

s konkurencí.  

Typická varianta této metody je představována devítibuňkovou tabulkou. Vertikální 

osa představuje atraktivitu odvětví a je rozdělená do třech částí na nízkou, střední a vysokou 

přitažlivost. Horizontální osa znázorňuje sílu podniku/ konkurenční a je rozdělena na silnou, 

průměrnou a slabou. Umístění konkrétní podnikové jednotky je určeno analýzou této jednotky 

a jejího okolí, podle určitých kriterií. Na základě umístění této jednotky v matici je určena její 

strategie buď investovat kapitál do budování pozice, udržet se vyvážením vydělaných peněz a 

jejich výběrovém používání, nebo sklízet či likvidovat investici. Očekávané posuny 

podnikové jednotky v rámci matice směřují k nutnosti přehodnotit danou strategii. 

 

SWOT analýza 

Je jednoduchým nástrojem pro systematickou analýzu zaměřenou na klíčové faktory 

ovlivňující postavení podniku. Swot analýza identifikuje silné a slabé stránky podniku a 

porovnává je s vlivy v okolí, tedy příležitostmi a ohroženími. Je vhodné ji zařadit na úplný 

závěr analýzy, protože slouží jako sumarizace nejdůležitějších závěrů dílčích analýz. Směřuje 

k syntéze jako východisku pro formulaci strategie.  

 

Strenghts  (silné stránky)   dobrá pověst, úspory z rozsahu, schopný management,  

vlastní originální technologie, adekvátní zdroje apod. 

Weaknesses (slabé stránky)  chybějící strategie, slabá pozice na trhu, zaostávání ve  

výzkumu, nevyužité kapacity apod. 

Opportunities (příležitosti)   vstup na nové trhy, zaměření na nové tržní segmenty,  

rozšíření sortimentu, diverzifikace či integrace firmy  

apod. 

Threats ( ohrožení )    substituty, nová konkurence či konkurence s nižšími  

náklady, politické, ekonomické, demografické negativní 

vlivy apod. 
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Matice TOWS Koontz a Weihrich - odstraňuje nedostatky analýzy SWOT. Matice 

TOWS má širší rozsah uplatnění a klade důraz i na jiné faktory než např. matice BCG.  

Matice TOWS vytváří rámec pro systematickou analýzu, která umožňuje snadnější porovnání 

vnějších hrozeb a příležitostí s vnitřními silnými a slabými stránkami organizace. 

 

 
Obrázek 2 Matice TOWS pro formulování strategie ( Koontz, Weihrich, 1993, str. 170) 
 

2.4.4 Prognózování 
 

Poznání pouze současné situace organizace nestačí, je také nutné předvídat určitý 

vývoj v budoucnosti k tomu nám slouží  další část strategického řízení – prognózování. Aby 

organizace mohla přežít v podmínkách tvrdé konkurence, musí se vyvíjet v souladu s okolním 

prostředím. 

 

Prognózy se podle délky jejího časového horizontu člení na: 

• dlouhodobé prognózy (na 10 až 20 let), 

• střednědobé prognózy (na 5 až 10 let), 

• krátkodobé prognózy (do 5 let). 

 

 

 

Vnit řní síly (S) 
síly managementu, operací, 

financí, marketingu,  výzkumu 
a vývoje, engineeringu. 

Vnit řní slabosti (W) 
slabosti v oblastech 
uvedených v políčku 

„vnit řní síly“. 
 

SO strategie: MAXI-MAXI 
Potenciálně nejúspěšnější 
strategie, využívající síly 

organizace pro zužitkování 
příležitosti. 

 

WO strategie: MINI - MAXI 
Např. strategie rozvoje pro 

překonání slabostí,  
aby bylo možno  

využít výhod  příležitostí. 

ST strategie: MAXI - MINI 
Např. použití vnitřních sil k 
překonání hrozeb, nebo pro 

jejich obejití. 
 

WT strategie: MINI - MINI 
Např. redukování, likvidace, 

nebo joint ventures. 
 

Vnější příležitosti (O) 
Např. současné a budoucí 
ekonomické podmínky, 

politické a sociální změny, 
nové výrobky, služby a 

technologie. 
 

Vnější hrozby (T) 
Např. nedostatek energie, 
konkurenceschopnosti a 
nedostatky v oblastech 

uvedených v předchozím 
políčku. 

Vnit řní faktory 

Vnější faktory 
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Prognostické metody 

Tyto metody nám pomáhají při sestavování prognóz budoucího vývoje. Můžeme je 

rozdělit do dvou skupin: 

 

a) Matematicko-statistické metody 

Tyto metody jsou založeny na zpracování rozsáhlého souboru naměřených dat, které popisují 

minulý a současný vývoj prognózovaného jevu. Využívají statistických metod např. časové 

řady, regresní analýzy atd. hledají zákonitosti vývoje a předpokládají, že tyto zákonitosti 

budou platit i v budoucnu. 

 

b) Heuristické metody 

Tyto metody jsou založeny na výpovědi experta, jeho odborném vzdělání a praxi, tvořivém 

myšlení a intuici. Mezi tyto metody můžeme zařadit - rybí kost, brainstorming, 

benchmarking, metoda Delphi, synektika, volské a manažerské oko. 

 

2.4.5 Formulace strategie 
 

Návrh strategie by měl vycházet z výsledků analýzy, tedy nejčastěji ze SWOT 

analýzy, která je výsledkem analýz dílčích. Strategie se musí zaměřit na eliminaci 

identifikovaných slabin a hrozeb a na využití silných stránek a příležitostí. 

 

Obvykle se člení na 3 základní kroky: (Lednický, 2003)  

• vymezení strategických možností, 

• hodnocení jednotlivých alternativ, 

• vlastní výběr strategie. 

 

Základní typy strategií: 

• Strategie expanze 

• Strategie stability (stagnace) 

• Strategie omezení (útlumu) 

• Strategie kombinace 
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2.4.5.1 Strategie podle Portera 
 

Nejvýznamnějším představitelem strategických přístupů je osobnost M.E. Portera, 

který  zformuloval tři typy strategií - Strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech, 

Strategie diferenciace, Strategie zaměření (focus). 

 
Obrázek 3Generické strategie podle Portera ( Porter, 1994, str. 31) 
 

1. Strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech 

V této generické strategii si podnik stanoví, že se stane ve svém odvětví všeobecně 

známým výrobcem s nízkými náklady. Výrobce musí najít a využít všechny dostupné zdroje 

výhody nízkých nákladů. Mezi tyto výhody můžeme řadit úspory z velkovýroby, patentované 

technologie, výhodnější přístup k surovinám atd. Tato strategie vyžaduje, aby firma byla 

firmou s nejnižšími náklady, nejen jednou z mnoha firem, které o prvenství v nejnižších 

nákladech soupeří. 

 

Tyto organizace prodávají typický standardní produkt. Pokud organizace získá a udrží 

prvenství nejnižších nákladů, může si diktovat ceny. Zavedou se taková organizační a výrobní 

opatření, která umožní minimalizaci nákladů na výrobu a prodej. Je důležitá přísná kontrola a 

zabezpečení včasných plateb za prodanou produkci. Minimalizují se také náklady na vývoj, 

výzkum či reklamu. 

 

 

2. Diferenciace 

3A.Soustředění 
pozornosti na 
nízké náklady 

3B. Soustředění 
pozornosti na 
diferenciaci 

Konkurenční výhoda 

Diferenciace Nižší náklady 

Konkurenční 
rozsah 

Široký 
cíl 

Úzký 
 cíl 

1. Vůdčí postavení 
v nízkých nákladech 
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2. Strategie diferenciace  

Podnik usiluje o to být jedinečný v těch oblastech, které kupující nejvíce ocení a tak se 

organizace bude odlišovat od svých konkurentů. Jedná se o výjimečný produkt, který v daném 

odvětví nemá konkurenci a je tedy ohodnocen vyšší cenou. Úspěšná diferenciace může 

znamenat flexibilitu produktu, zlepšený servis, menší nároky na údržbu apod. Nelze udržovat 

nízké náklady, protože výjimečnosti výrobku lze dosáhnout pouze jeho vývojem a zlepšením. 

V daném odvětví může existovat více než jedna úspěšná diferenciační strategie, na rozdíl 

od strategie nízkých nákladů. 

 

3. Strategie zaměření (fokus) 

 Tato strategie je založena na výběru úzkého segmentu v rámci odvětví. V rámci 

tohoto segmentu hledá organizace cenovou výhodu nebo výhodu prostřednictvím diferenciace 

svého produktu. Úspěšnost strategie zaměření se odvíjí od vybraného segmentu. Tento 

segment musí mít dostatečnou velikost, možnost růstu a musí se odlišovat od jiných 

segmentů. Tato strategie využívá toho, že široce zaměřená konkurence nepokrývá dostatečně 

tento úzký segment.  

Fokus strategie má dvě varianty: 

A. Nákladová fokální strategie ( cost focus) – Podnik usiluje ve svém cílovém segmentu  

o výhodu nejnižších nákladů. 

B. Diferenční fokální strategie - Podnik usiluje ve svém cílovém segmentu  o výhodu 

diferenciace. 

2.4.5.2 Strategie podle Ansoffa 
 

 
Obrázek 4 Ansoffova matice (Lednický, 2003, str.96) 

Strategie 

proniknutí na trh 

Strategie vývoje či 

rozvoje nového výrobku 

Strategie 
rozvoje trhu 

Diverzifika ční 
strategie 

Produkt 

Současný Nový 

Trh 

Současný 

Nový 
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Strategie proniknutí na trh - zdokonalení pozice svých současných produktů u 

současných zákazníků. Nově navržený marketingový plán, který přesvědčí zákazníky, aby 

kupovali větší množství produktů, může tuto strategii podpořit.  

Strategie rozvoje trhu - hledání nových zákazníků, kterým budou nabízeny a 

prodávány současné produkty. Organizace musí věnovat pozornost prodejním technikám, 

balení, propagaci a vybudování nových distribučních cest. 

Strategie rozvoje produktu - organizace vyhledává nové aktivity. 

Diverzifikací - organizace uspokojuje své zákazníky zcela novým produktem.  

2.4.5.3 Obecné modely strategií dle HRONA-TICHÉ-DOHNALA  
 

1. Strategie integrační – firma rozšiřuje své vlastnictví, větší kontrola nad dodavateli, 

distributory i konkurenty. 

• progresivní integrace – získání vlivu nad dodavateli 

• zpětná integrace – získání vlivu nad dodavateli 

• horizontální integrace – ovládnutí konkurence 

2. Intenzivní strategie – zintenzivňuje svoji činnost, inovuje stávající výrobky 

• Strategie proniknutí na trh - současné výrobky umístěné na nový trh vyžadují 

zvýšené finanční náklady i marketingové úsilí 

• Strategie rozvoje trhu – zvýšení podílu současných výrobků na současných trzích 

pomocí cíleného marketingu 

• Strategie vývoje výrobku – snaha o produkci nového výrobku nebo zlepšení 

dosavadního výrobku. Značné výdaje na výzkum, vývoj i marketing. 

3. Diversifikační strategie – pronikání do nových oborů, je tou nejzajímavější strategií, 

ale přináší i největší rizika 

• Soustředná diverzifikace – synergie v nových produktech, trzích, funkcích, 

vztahujících se k původní činnosti podniku 

• Horizontální diverzifikace – nové produkty nevztahující se k dosavadní činnosti, 

ale určené pro dosavadní zákazníky 

• Míšená (konglomerální) diverzifikace – nové produkty nevztahující se 

k dosavadní činnosti a určené novým zákazníkům 

4. Útlumová (obranná) strategie – všechny strategie, které se brání tlaku konkurentů 

např. dvě malé firmy se spojí proti velké 
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• Strategie spojování podniků – Dobrovolné i nedobrovolné fúze podniků např. 

joint venture 

• Strategie snižování výdajů – likvidace produkce, o kterou na trhu není zájem  

• Strategie zbavování se majetku – snižování majetku k získání finanční hotovosti 

za účelem dalšího investování 

• Strategie likvidace – prodej majetkových položek podniku za jeho současnou 

hodnotu 

5. Kombinace předcházejících strategií 

 

Výběr strategie: (Koštan,Šuleř, 2002) 

Výběr nejvhodnější strategie k realizaci závisí na třech faktorech-vhodnost, 

realizovatelnost a akceptovatelnost. Výběr je také ovlivněn osobními vlastnostmi tvůrců a 

zkušenostmi z minulého vývoje podniku. 

 
1) Vhodnost strategie 

Znamená do jaké míry strategie odpovídá prognózovaným trendům a jak moc jsou využity 

konkurenční výhody společnosti. 

 

Otázky typu: 

• Reaguje strategie na vnější příležitosti, hrozby v prostředí? 

• Využívá a rozvíjí silné stránky společnosti? 

• Je v souladu s posláním společnosti? 

 

2) Realizovatelnost strategie 

Toto kritérium sleduje praktickou využitelnost dané strategie. Hodnotí nároky na zdroje a 

schopnosti. Je důležitá analýza zdrojů a finanční analýza, která slouží k jejich krytí. 

 

Otázky typu: 

• Jsou dostupné potřebné zdroje? 

• Jaké reakce bude mít konkurence? 

• Jsou materiál, technologie atd. dostupné? 
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3) Akceptovatelnost strategie 

Akceptovatelnost vypovídá srovnání daných rizik a splněných očekáváních zájmových 

skupin. Důležitá je analýza návratnosti. 

 

Otázky typu: 

• Odpovídá strategie zájmům vlastníků? 

• Jak velké bude finanční riziko? 

• Za jakou dobu se vrátí vynaložené finanční prostředky? 

2.4.6 Realizace strategie 
 

Realizace neboli implementace strategie patří k nejsložitější fázi v celkovém procesu 

strategického řízení organizace. Představuje sestavení konkrétních plánů a rozpočtů. 

 

Implementace strategie podle Slavíka se skládá z těchto činností: 

( Lednický, 2003, str. 105)  

• komunikace, 

• tvorba vhodné organizační struktury, 

• konkrétní obsazení manažerských funkcí, 

• vytvoření motivačního systému, 

• zabezpečení administrativní podpory, 

• zformování podnikové kultury, 

• sestavení kontrolních systémů 

 

Balanced Scorecard (BSC) 

BSC je systémem vyvážených ukazatelů. Přináší vyvážený pohled na strategii a 

umožňuje ji lépe pochopit. Pomáhá. Základní myšlenkou BSC je orientovat řízení společnosti 

na takové ukazatele, které jsou klíčové pro strategii a strategické cíle. Uvažuje o implementaci 

strategie jako o řetězci příčin a následků procházejícími čtyřmi perspektivami tedy finanční, 

zákaznickou, procesní a učení se. 
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Obrázek 5 Perspektivy Balanced Scorecard (Koštan,Šuleř, 2002, str. 116) 
 

Úspěšná implementace strategie je založena na několika zásadních předpokladech: 

• musí být kladen důraz na komunikaci a diskuzi, 

• provázání vysokoúrovňových strategických cílů s cíli na nižší úrovni, 

• průběžné sledování naplňování cílů, 

• strategie nesmí být příliš složitá, 

• změna chování a postojů zaměstnanců, 

• strategické změny zavádět až se změní postoj zaměstnanců. 

 

Pokud má soupeř podobnou strategii a nelze jej tedy prostřednictvím špičkové strategie 

porazit, je možné překonat konkurenci špičkovou implementací strategie. 
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3 Charakteristika společnosti 

3.1 Historie společnosti  

 

Chemické výrobní družstvo Důbrava bylo založeno 30. prosince 1960 ve Valašských 

Kloboukách. Vzniklo na základě státoprávního uspořádání okresu Gottwaldov a Vsetín 

z Výrobního družstva sklářů Vsetín, které zde mělo provozovnu na výrobu pracích a 

namáčecích prostředků a na výrobu kartonáže.  

 

V roce 1992 došlo k transformaci družstva. V současné době má družstvo kolem 100 

členů, kdy podíl pracovníků se zdravotním postižení tvoří zhruba 60 % z celkového stavu. Už 

od počátku pracovalo více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, na což byl brán 

ohled při výběru vhodných výrobních programů. Firmu můžeme zařadit díky počtu 

zaměstnanců mezi střední firmy. Firma si během 50 let své existence vybudovala velmi dobré 

místo na trhu, získala spoustu spokojených a stálých zákazníků a začala jim nabízet také 

možnost náhradního plnění. 

 

Družstvo je tvořeno pěti hospodářskými středisky, z toho třemi výrobními a dvěma 

nevýrobními. 

 

V současné době má družstvo tři výrobní střediska: 

1. Provozovnu chemicko-kosmetickou se sílem ve Valašských Kloboukách 

2. Provozovnu kartonážní se sídlem ve Valašských Kloboukách 

3. Provozovnu galanterní se sídlem v Brumově-Bylnici 

V chemicko-kosmetické provozovně vyrábí družstvo široký sortiment pracích, 

změkčovacích, bělících, čistících, dezodoračních a konzervačních prostředků a kosmetiky. 

Zejména v oblasti čisticích prostředků pokrývá sortiment výrobků široké spektrum možného 

použití od kuchyní přes sanitární zařízení toalet, koupelen až po čištění a údržbu věcí 

z barevných kovů a pryžových výrobků. Tato provozovna je největší a tvoří přes 80 % obratu 

družstva, proto hraje významnou úlohu v rámci celé podnikové strategie. 
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Výrobní program kartonážní provozovny tvoří expediční kartony, mřížky, proložky a 

vysekávané krabice z hladkých a vlnitých lepenek. V průběhu devadesátých let se musel 

kartonážní provoz vyrovnat s poklesem a následně ukončením výroby potahovaných krabiček, 

při které bylo zaměstnáno 80 pracovníků, převážně osob se zdravotním postižením. Pokles 

výroby se podařilo kompenzovat narůstající výrobou kartonů, mřížek, proložek a 

vysekávaných krabic na víno, dorty a pizzu. 

 

Galanterní provozovna byla založena na výrobě řemínků k náramkovým hodinkám. 

Menší část výroby tvořily pracovní rukavice. Od počátku devadesátých let nastal úbytek 

poptávky po řemíncích. Při řešení této situace se musel brát ohled i na nižší produktivitu práce 

v galanterní výrobě danou zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Tento výpadek se 

podařilo částečně nahradit v polovině devadesátých let spoluprací s německým partnerem 

při výrobě propagačních předmětů. V posledních letech se rozšiřuje výroba pracovních 

rukavic a to zejména díky spolupráci s italským partnerem. 

 

Nevýrobní střediska tvoří ústředí družstva a maloobchodní prodejna. Zaměstnanci 

ústředí jsou rozděleni do dvou úseků: výrobně-obchodního a ekonomického. Do činnosti 

ekonomického úseku spadají plánování, ceny a normy,mzdová účtárna a finanční účtárna. 

Výrobně-obchodní úsek zahrnuje technologii, investice, zásobování, odbyt, bezpečnostní a 

protipožární ochranu. Organizační strukturu podniku naleznete v příloze č.1. 

3.2 Předmět podnikání společnosti  

• Výroba kosmetických přípravků, 

• Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků : 

- Klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a 

senzibilizující, 

- Klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce 

toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, 

nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických 

přípravků, 

• Kartonáž 

• Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní, provozovaná 

vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti, 
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• Výroba kožené a textilní galanterie, 

• Reklamní a propagační činnost, 

• Obchodní činnosti, 

• Výroba oděvů a oděvních doplňků. 

 

CHVD Důbrava neustále inovuje. Snaží se o vývoj nových výrobků, zlepšování kvality 

a vlastností stávajících výrobků a také jejich obalů. Firma také spolupracuje s externisty, kteří 

jim nové výrobky pomáhají vyrábět. 

3.3 Vize  

Družstvo chce i nadále pokračovat v inovaci stávajícího sortimentu a nové inovované 

výrobky prosadit na trhu. Rozšiřování sortimentu by se mělo týkat především bytové chemie. 

Kartonážní provozovna by měla pokračovat ve výrobě stávajících výrobků a zaměřovat se 

na jejich inovaci. V oblasti galanterie je nutné získávat více zakázek a neustále zvyšovat 

produktivitu práce. V případě poklesu výroby pružně reagovat na skutečnou potřebu 

pracovních sil. Družstvo se bude snažit rozšiřovat dodávky výrobků bytové chemie do 

obchodních řetězců a také se zaměří na přímé dodávky do průmyslových podniků. 

3.4 Poslání  

Posláním družstva se odvíjí od nejvýznamnější části, tedy od chemické provozovny. 

Posláním je poskytovat zákazníkům zpestření na trhu výrobků bytové a užitkové chemie a 

přípravků pro osobní hygienu. Snaží se také vytvářet vhodný výrobní program a umožnit 

pracovní uplatnění osobám se změněnou pracovní schopností a tělesně zdravotně postiženým.  

3.5 Cíle  

Mezi hlavní cíle družstva patří zajištění konkurenční pozice a dlouhodobé dosahování 

zisku i při zaměstnávání současného podílu zdravotně postižených osob. Finanční cíle se 

odvíjejí od ekonomické situace. Snaha o zvýšení rentability vlastního jmění, zlepšení platební 

schopnosti a přiměřená míra zisku. Personální cíle se týkají zlepšení motivace a produktivity 

zaměstnanců. Vytvoření neformálních vztahů a lepší podnikové kultury. Mezi výrobní cíle 

určitě patří zlepšení pracovních podmínek, zvýšení produktivity a kvality práce a zmírnění 

dopadů na životní prostředí. 
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4 Analýza současného stavu 

Analýza současného stavu v sobě zahrnuje analýzu vnitřního i vnějšího prostředí. 

Analýzy mohou být prováděny pomocí různých metod a je jen na tvůrci, které metody si 

zvolí. Na základě provedených analýz je nutné provést jejich vyhodnocení a teprve pak lze 

přistoupit k navrhování jednotlivých strategií podniku. 

 

4.1 Analýza okolního  prostředí 

Analýza okolního prostředí zahrnuje veškeré okolní vlivy, které působí na činnost 

podniku. Jako nejkomplexnější metodu této analýzy jsem zvolila metodu PEST analýza. 

 

4.1.1 PEST analýza  
 

Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním ze základních předpokladů prognózy. 

Pro tento účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi 

řady zahraničních analytických týmů a tržní výhledy. Aktuální prognóza je založena na 

lednových datech Consensus Forecasts a prognóza formulovaná ve Zprávě o inflaci byla 

schválena bankovní radou České národní banky dne 11. února 2010. Obsahuje informace 

dostupné k 22. lednu 2010. Pro předpověď budoucího vývoje jsem tedy vycházela z jejich 

poznatků. 

 
Politický segment 

 

Česká republika je součástí Evropské unie od 1.5. 2004. Vstup do EU měl významné 

dopady na domácí politickou i ekonomickou situaci. Postupně docházelo k implementaci 

acquis communautaire do českého právního řádu a sladění české legislativy s legislativou 

unijní. Česká republika se v prosinci 2007 stala také součástí schengenského prostoru a tím 

byly zrušeny kontroly podél celé pozemní hranice se sousedními státy. Schengen je prostorem 

volného pohybu osob, znamená zjednodušení přepravy zboží, přejíždění hranice motorovými 

vozidly bez čekání apod.  

 

Dalším významným krokem bude začlenění České republiky do měnové unie a tedy 

přijetí eura. V současné době se mluví až o roce 2013 jako o nejbližším možném termínu 
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začlenění do eurozóny. Slovensko vstoupilo do eurozóny již 1.ledna 2009. Kromě Polska už 

mají euro všechny okolní státy České republiky. Čeští podnikatelé zavedení eura v České 

republice podporují. Euro sníží náklady na konverzi, ubudou kurzová rizika a zjednoduší se 

administrativa. Navíc v dnešní době stále sílící česká koruna snižuje export českých firem 

do zahraničí a díky vzrůstajícím nákladům jsou podmínky pro české podnikatele stále 

neúnosnější. Zavedení eura přináší řadu výhod, jakými jsou například jednodušší cestování 

nebo vyšší makroekonomická stabilita, ale velkou nevýhodou je ztráta samostatné měnové 

politiky. 

 

Ekonomický segment 

Do ekonomického segmentu nejčastěji řadíme makroekonomické ukazatele jako je 

inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt, vývoj devizových kurzů, úrokových sazeb, 

průměrnou hrubou mzdu atd. Ceny pohonných hmot jsem uvedla v závislosti na odvětví, 

ve kterém družstvo Důbrava podniká, tedy chemickém průmyslu. 

Inflace          

Vysoká i nízká míra inflace je pro podnik negativním jevem. Při vysoké míře inflace 

dochází k růstu cenové hladiny a tak se snižuje poptávka po produkci organizace. Nízká 

inflace má za následek nízké marže firem a malé zisky. Ty pak zapříčiňují, že  mnoho 

projektů, které se dříve zdály být výhodné, musely být ukončeny. Očekává se jen pozvolné 

oživení ekonomiky, ceny tedy nadále příliš neporostou a marže prodejců  budou nadále pod 

silným tlakem. Pokud bude prognóza na rok 2011 očekávat větší oživení, ČNB bude muset 

začít s předstihem zvedat úrokové sazby ze současných rekordních minim. 
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          Graf 1 Inflace 
 

 

                    Zdroj: http://www.euroekonom.cz/ 

 

Podle prognóz se bude hodnota inflace v průběhu roku 2010 postupně zvyšovat a v jeho druhé 

polovině se v důsledku daňových změn dočasně dostane až mírně nad nový 2% inflační cíl.  

Měnově politická inflace se bude zezdola přibližovat k cíli. Ekonomická aktivita se 

od prvního čtvrtletí vrátí k mírnému meziročnímu růstu  

 

Nezaměstnanost  

Zvyšující se míra nezaměstnanosti znamená snížení koupěschopnosti obyvatelstva a 

také nižší ochotu zadlužit se, tedy si půjčovat. Organizace se musí snažit spíše přežít než 

usilovat o větší rozmach a růst.  

 

Tabulka 1 Nezaměstnanost 
 

  
2007 2008 2009 

Obecná míra 

nezaměstnanosti 
%, průměr 5,3 4,4 6,7 

Zdroj: http://www.czso.cz/ 

 

Obecná míra nezaměstnanosti byla ve 3. čtvrtletí roku 2009 v České republice stále 

nižší než průměrná míra za všechny země EU. V porovnání s druhým čtvrtletím 

nezaměstnanost v převážné většině zemí EU stále mírně stoupala. Nejnižší míra 
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nezaměstnanosti byla v Nizozemí a z okolních států České republiky byla nízká také např. v 

Rakousku a Německu. Na Slovensku i v Polsku byla míra nezaměstnanosti výrazně vyšší. 

Kritická je situace zejména v pobaltských zemích, Španělsku a Irsku. Meziročně míra 

nezaměstnanosti ve všech zemích EU vzrostla, pouze u Lucemburska se nezaměstnanost 

snížila. Podle posledních údajů, zveřejněných Eurostatem za 3. čtvrtletí 2009, byla míra 

zaměstnanosti 15-64letých v ČR vyšší než v úhrnu za 27 členských států. 

 

 „Odborníci rovněž upozorňují, že navzdory tomu, že ekonomika v roce 2010 mírně 

poroste, to nejhorší nás ještě čeká. Kromě narůstajícího zadlužení totiž v Česku příští rok dále 

stoupne i nezaměstnanost, která tvoří zpožďující se proměnnou vůči hospodářskému cyklu. 

Podle řady analytiků v první polovině roku 2010 překoná opět hranici 10 % (podle metodiky 

ministerstva práce a sociálních věcí).“1  

 

HDP - Hrubý domácí produkt 

 

 Pro rok 2010 se očekává prognóza růstu reálného HDP o 1,4 %. V letošním roce je 

očekáván růst efektivního HDP eurozóny o 1,5 %. V roce 2011 pak jeho další mírné zrychlení 

na 1,9 %, což představuje mírně přehodnocení výhledu směrem vzhůru.  

 

                             Graf 2 Růst reálného HDP 
 

 

                      Zdroj: http://www.euroekonom.cz/ 

 

                                                 
1 Podnikatel.cz [online]. 2009 [cit. 2010-02-21]. Dostupné z WWW: <http://www.podnikatel.cz/clanky/rok-
2010-bude-v-mnoha-smerech-jeste-tezsi/>. 
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Vývoj devizových kurzů  

Pohyb měnových kurzů má přímý vliv na konkurenceschopnost výrobků a služeb 

na mezinárodních trzích. Pokud klesá hodnota domácí měny ve srovnání s měnou jiné země, 

pak domácí výrobky jsou poměrně levné. Domácí výrobci získají výhodu a mohou 

expandovat na zahraniční trh.  Za poslední roky zaznamenala česká koruna významné 

posílení a to má negativní vliv na export a konkurenceschopnost českých firem.  

 

Tabulka 2 Vývoj devizových kurzů 
 

  2007 2008 2009 

CZK/EUR průměr 27,762 24,942 26,445 

CZK/USD průměr 20,308 17,035 19,057 

Zdroj: http://www.czso.cz/ 

 

Vývoj úrokových sazeb 

Úroková míra ovlivňuje ochotu organizací investovat, tedy provádět nákupy hrazené 

obvykle formou úvěru nebo půjček. S růstem úrokové míry se snižuje ochota organizací 

zadlužit se, a proto začíná stagnovat například trh s nemovitostmi či technologiemi. 

 

           Graf 3 Základní úroková sazba 
 

 

       Zdroj: http://www.euroekonom.cz/ 
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V eurozóně i ve většině ostatních zemí EU byly úrokové sazby během roku 2009 

sníženy na rekordně nízké hodnoty. Krátkodobé úrokové sazby by měly být v první polovině 

roku 2010 stabilní a poblíž stávající úrovně a následně by mělo dojít k postupnému růstu. 

 

Průměrná hrubá mzda 

Průměrná hrubá mzda za rok 2009 činila 23 700 Kč. I přes probíhající hospodářskou 

krizi má průměrná mzda neustále vzrůstající tendenci. 

 
                 Graf 4 Průměrná hrubá mzda 
 

 

                         Zdroj: http://www.euroekonom.cz/ 

 

Ceny energií a pohonných hmot 

Výhled cen ropy se posunul na celé trajektorii o zhruba 10 % vzhůru. Průměrná cena 

ropy by měla ze současných 80 USD/barel pozvolna stoupat a na konci roku 2011 dosáhnout 

90 USD/barel. Současně s cenou ropy byla směrem vzhůru v obdobném rozsahu posunuta i 

trajektorie očekávaných cen benzínu. 

 

Domácí regulované ceny v prvním čtvrtletí letošního roku zpomalí svůj meziroční růst 

na velmi nízké hodnoty z titulu snížení cen elektřiny a zemního plynu. V dalším průběhu roku 

pak budou postupně zrychlovat až na meziročních 2,3 % ve čtvrtém čtvrtletí, s příspěvkem do 

celkové inflace ve výši přibližně 0,5 procentního bodu. V roce 2011 se bude tempo růstu 

regulovaných cen dále mírně zvyšovat, zejména vlivem oživení růstu cen energií 

při pokračující deregulaci nájemného. Meziroční růst regulovaných cen se bude pohybovat 

kolem 3 %, s dopadem do celkové inflace ve výši přibližně 0,6 procentního bodu. Zvyšování 
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cen těchto surovin má negativní dopad na firmy. Zvyšuje náklady na dopravu a zdražuje 

výrobky vyrábějící se z těchto surovin.  

 

Sociální segment 

Sociální oblast zahrnuje charakteristiky, zahrnující chování jednotlivců či skupin. 

Mezi projevy sociálního chování můžeme zařadit např. zvyky, postoje, hodnoty, potřeby, 

zájmy. 

 

V posledních letech se čím dál více zdůrazňuje zdravý způsob života. Wellness studia 

může dnes člověk najít na každém rohu. Vegetariánství a bioprodukty jsou také trendem 

poslední doby. Nové tendence a změny v sociální sféře se mohou stát příležitostí pro 

podnikatele, pokud dokáží včas reagovat. Můžeme také pozorovat vzrůstající poptávku po 

volném čase nebo také neustále se posunující hranici odchodu do důchodu a tedy snahu o 

zvýšení počtu osob v produktivním věku. 

 

Změna struktury obyvatel může poskytovat organizacím prostor pro růst nebo omezení 

jejich aktivit. Demografické prostředí je také zdrojem pracovní síly, což znamená, že 

demografické statistiky nejsou zanedbatelné.  

 

Při všeobecném růstu nezaměstnanosti se paradoxně zlepšil další strukturální ukazatel 

Eurostatu, tedy podíl dlouhodobě nezaměstnaných (1 rok a déle) na celkové nezaměstnanosti. 

V souhrnu členských zemí EU se snížil meziročně o 2,6 % ve třetím čtvrtletí roku 2009. 

Pokud nedojde k významným změnám na trhu práce, lze předpokládat návrat úrovně 

dlouhodobé nezaměstnanosti na úroveň zhruba dosaženou před rokem. Nejvíce tento ukazatel 

klesl ve dvou zemích, ve kterých dosahoval dosud vysokých hodnot – v ČR a na Slovensku. 

Příčinou tohoto vývoje je pravděpodobně nárůst počtu mladých lidí, kteří po ukončení 

vzdělávání ještě nenašli své první zaměstnání, propouštění pracovníků na konci roku 2008 a 

v průběhu roku 2009. Někteří dlouhodobě nezaměstnaní také přešli do skupiny ekonomicky 

neaktivních osob, protože nenašli pracovní uplatnění. 

 

Během 1.-3. čtvrtletí 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 33,7 tisíc tedy 

na 10 milionů 501,2 tisíc obyvatel. Počet narozených převýšil počet zemřelých o 10,8 tisíc 

osob. Zahraniční migrací přibylo celkem 22,8 tisíc osob. Ve srovnání se stejným obdobím 
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předchozího roku bylo výrazně méně přistěhovalých. Nejvíce se na našem území zvýšil počet 

občanů Ukrajiny, Ruska a státních příslušníků Vietnamu. Podle údajů Ministerstva vnitra je  

podíl  cizinců v populaci ČR 4,2 %. 

 

Zprostředkovaně ekonomická výkonnost českého hospodářství a tedy i hospodářská 

krize ovlivňuje možnost státu saturovat tzv. nevýdělečná odvětví sociálního zabezpečení a 

zdravotní péče. K 31. 1. 2010 bylo evidováno 6,1 % absolventů škol všech stupňů vzdělání a 

mladistvých na celkové nezaměstnanosti, tj. asi 35 233 absolventů. Asi 12,0 % z celkového 

počtu nezaměstnaných tvoří osoby zdravotně postižené, tedy cca 69 096 osob. Na jedno volné 

pracovní místo připadalo v lednu 2010 37,3 osob se zdravotním postižením (snížení o 0,9 

osoby proti předchozímu měsíci) a 8,5 uchazeče z řad absolventů a mladistvých (snížení o 0,4 

osoby proti předchozím měsíci). 

 

Technologický segment 

Na základě technologického rozvoje dochází častěji k vytváření strategických aliancí a 

kooperací, protože větší a silnější firmy mají větší potenciál pro výzkum, vývoj a možnosti 

inovování. Výzkum a vývoj představuje konkurenční výhodu a možnou cestu k úspěchu firmy 

na trhu v těžké konkurenci.  

 

U technologií a nových postupů bývá dnes kladen důraz na soulad se základními 

normami ISO. Mezinárodní organizace pro normalizaci se zabývá tvorbou mezinárodních 

norem ISO a jiných druhů dokumentů. Zákazníci i odběratelé si více váží dodavatelů 

dodržujících ISO normy. ISO normy jsou určitou zárukou  a často již samozřejmostí a 

poskytují  samy o sobě konkurenční výhodu. Velká část malých a středních podniků nemá dle 

ISO norem certifikáty. Do budoucna to však znamená, že tyto firmy se nebudou moci účastnit 

veřejných ani soukromých zakázek. Normy ISO také podmiňují konkurenceschopnost 

podniku v rámci jednotného unijního trhu. Jejich zavedení pomůže zjednodušit procesy 

vytvářející hodnotu pro zákazníka, podpoří inovace a změny a zlepší celkové řízení podniku. 

Získaní certifikátu představuje splnění požadavků, uvedených v jednotlivých normách a 

vynaložení asi 250 tisíc korun a absolvování zhruba roční přípravy a řízení. Obnova 

certifikátu se provádí obvykle za 3 roky, mezitím probíhají 1 krát ročně kontrolní audity. Tyto 

činnosti provádějí certifikační firmy, které mají k tomu oprávnění. 
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Základní normy jsou ČSN EN ISO 9001 pro systém řízení jakosti a ČSN EN ISO 14001 

pro systém environmentálního managementu. 

 

ČSN EN ISO 9001 by měla poskytovat dodavatelům záruku kvality. Výrobek nebo služba by 

měly být v souladu s požadavky uvedené normy a s politikou jakosti, kterou si firma stanoví. 

Jakost by měla být prvořadá z hlediska požadavků zákazníka.  

 

ČSN EN ISO 14001 je vhodné zejména pro firmy, jejichž činnost má vliv na životní prostředí 

(např. chemický nebo strojní průmysl). Firmy si musí stanovit environmentální politiku a 

zabezpečovat trvalou shodu s odpovídajícími environmentálními právními a jinými 

požadavky, které se na ně vztahují s cílem trvalého zlepšování. Současně také monitorovat 

své činnosti z hlediska dopadu na životní prostředí a zabezpečovat preventivní a nápravná 

opatření. Environmentální management systém (EMS) by měl být integrovanou součástí 

systému řízení firmy. 

V posledních letech se čím dál více využívá kombinace systémů řízení využívajících 

procesní přístupy jako je JIT, TQM nebo štíhlá výroba. Princip JIT - Just in Time lze 

charakterizovat jako optimalizace zásob, právě včas na správné místo, v kvalitě a množství. 

Systém byl původně vyvinut ve společnosti Toyota Motor Copany a i dnes se využívá 

převážně v automobilovém průmyslu. TQM - Total Quality Management je komplexní 

technikou, která klade důraz na řízení kvality ve všech dimenzích života organizace. TQM je 

metodou strategického řízení a manažerskou filozofií pro veškeré konání organizace. Štíhlá 

organizace - snaha o minimalizaci zásob, nákladů; často se řeší outsourcingem Podniky si 

zajišťují určité funkce z vnějších (Outside) zdrojů (Resourcing). 

 

Technologická a informační revoluce v posledních desetiletích přinesla také nové 

možnosti a formy obchodu.  Firmy mají prostřednictvím internetu mnohem snadnější a 

rychlejší přístup k informacím. Internet poskytuje jednoduchý způsob obchodování 

prostřednictvím elektronických tržišť či různých e-shopů. 

Některá odvětví jsou z jejich podstaty na informačních technologiích závislá více, jiná 

méně. Používání moderních IT představuje nejen prostředek k dosažení konkurenční výhody, 

ale také je nezbytností pro přežití na trhu. I přes důležitost IT, podle studie provedené v lednu  

2009 asi u 42 % malých a středních podniků, nemají podniky vyhrazené zaměstnance 

pro oblast IT zejména kvůli nedostatečnému personálnímu zabezpečení a nízkému rozpočtu. 
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Pro chemický průmysl není přínos IT tak velký jako např. pro peněžnictví a pojišťovnictví, 

ale i tam mají IT určitý význam. 

V současné době je zejména pro chemický průmysl aktuální nařízení ES  nazývané 

REACH, které má za úkol zlepšit chemickou politiku EU je implementováno do podniků také 

pomocí IT. K předregistraci chemických látek, k registraci chemických látek a k dalším 

účelům byl vyvinut software IUCLID 5. Počítačový systém, ve kterém jsou evidována 

veškerá data, se nazývá REACH-IT.  

 

Ekologický segment 

Životní prostředí může způsobovat řadu bariér v činnosti organizací. Chovat se šetrně 

ve vztahu k životnímu prostředí je pro organizaci určitou ekonomickou zátěží, ale takové 

chování vyplvá rovněž z platných právních předpisů, které musí firma akceptovat. Jedná se 

zejména o problematiku odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší a chemických 

látek a přípravků. Perspektivní cíle podniků by měly být zaměřeny na technologie šetrné 

k životnímu prostředí, na nezávadné produkty, recyklace, biotechnologie apod. což jsou také 

současné požadavky spotřebitele i odběratele. 

 

Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pracovně nazývaného 

nařízení REACH ( Registrace, Evaluace a Automatizace Chemických látek), má za úkol 

zlepšit chemickou politiku EU ve všech členských zemích. „Realizací uvedeného nařízení by 

mělo být do roku 2020 dosaženo stavu, že v Evropské unii budou vyráběny a používány 

pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to způsobem, jehož bezpečnost bude 

prověřena.“2 

Tato politika má ale také za následek zvýšení nákladů podniků působících v chemickém 

průmyslu. Zákonem č.371/2008 Sb. Se mění z.č.356/2003 Sb. O chemických látkách a 

přípravcích – zákon zapracovává předpisy nařízení ES č.1907/2006. 

 

Od konce 90. let se zlepšuje úroveň etiky v podnikání a s ní související společenská 

odpovědnost firem. Společenská odpovědnost firem neboli corporate social responsibility, 

CSR je dobrovolné integrování sociálních a environmentálních hledisek do každodenních 

firemních operací. CSR je zastřešujícím pojmem pro celou řadu aktivit od životního prostředí,  

zaměstnaneckých práv, etiku podnikání až po boj proti diskriminaci. Důležitá je společenská 

                                                 
2 CENIA [online]. 2007 [cit. 2010-03-11]. Dostupné z WWW: <http://www.cenia.cz/web/www/web 
pub2.nsf/$pid/CENMSFJV1IF7/$FILE/PriruckaREACHv4.pdf>. 
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prospěšnost a týká se především komerčních firem. Společensky odpovědná politika se 

firmám v dlouhodobém hledisku vyplácí. Mezi výhody společensky odpovědných firem patří 

větší přitažlivost pro investory, větší průhlednost, důvěryhodnost, dlouhodobá udržitelnost 

firmy, zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců, dobrá pověst a z ní vyplývající silné 

pozice na trhu, odlišení se od konkurence nebo také přímé finanční úspory spojené 

s environmentální praxí. 

 

Legislativní segment 

Firmy jsou nuceny se přizpůsobovat neustále se měnícím legislativním podmínkám. 

Některé změny zákonů jsou pro podniky výhodnější a jiné zase způsobují zpřísnění podmínek 

a větší nákladové zatížení. 

 

Stát zvýhodňuje firmy zaměstnávající zdravotně postižené obyvatele. Fyzické i 

právnické osoby, zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, mohou snížit svou daňovou 

povinnost o tzv. slevy na dani. Stát poskytuje různé příspěvky např. na dopravu, zapracování 

apod. Firma může být i zvýhodněna při zadávání veřejných zakázek. Firmy zaměstnávající 

více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, mohou poskytovat 

jiným firmám náhradním způsobem plnit povinnost zaměstnávání občanů se zdravotním 

postižením a přitom nakupovat zboží nebo využívat služby v kvalitě srovnatelné s konkurencí. 

Vychází to ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 §81 Sb. Družstvo Důbrava mezi takové 

firmy patří a může tedy náhradní plnění poskytovat. 

 

V roce 2010 se zvýšila o jedno procento daň z přidané hodnoty (DPH), vzrostly 

spotřební daně, daň z nemovitostí a po krátké době trvání znovu klesly výdajové paušály. 

Hlavní důvod přijetí vyšších daní je jasný. Jedná se o snížení nadměrného deficitu veřejných 

financí. zvýšení DPH. Základní sazba DPH se zvýšila z 19 na 20 procent a snížená sazba 

vzrostla z 9 na 10 procent. Daň z nemovitostí se dle povahy pozemku a nemovitosti 

v některých případech až zdvojnásobuje. Zvýšení DPH může mít za následek mírné zdražení, 

ale podle odborníků k tomu nedojde, protože řada podnikatelů si kvůli konkurenci spíše sníží 

marže a ceny ponechá na stávající úrovni. 

 

Prvního ledna 2010 začal platit zákon č. 347/2009 Sb., který zavedl elektronické 

mýtné také pro vozidla nad 3,5 tuny. Povinnost platit mýtné na českých dálnicích se tak 
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rozšířila o malé nákladní vozy, dosud ho platily jen automobily nad 12 tun. Jedná se o jízdu 

po dálnicích a rychlostních silnicích, ale také o jízdu po označených úsecích silnic první třídy. 

 

Shrnutí PEST analýzy 
 

Z metody PEST nám vyplývá, že velký vliv na činnost podniku má zejména 

ekonomická situace a neustále se měnící legislativní podmínky. Ekonomický vývoj není 

v současné době díky dopadům krize pro podniky příznivý. Nízká inflace způsobuje firmám 

nižší marže a má tedy negativní vliv na podnikání. Podle prognóz by tento stav měl ještě 

chvíli trvat než nastane oživení ekonomiky a také zvýšení potenciálu pro firmy. Ke zlepšení 

stavu by podle prognóz mělo dojít během dvou let. 

Zlínský kraj měl podle údajů zveřejněných MPSV v únoru 2010 míru nezaměstnanosti 

10,6 %,  a tím se zařadil ke krajům, kde je nezaměstnanost poměrně vysoká. Družstvo 

Důbrava se snaží udržet si dosavadní stav zaměstnanců a nepropouštět. Zejména pro Valašské 

Klobouky je družstvo Důbrava významným zaměstnavatelem.  

Velký vliv na podniky má určitě i členství české republiky v EU. Firmy mohou 

snadněji expandovat na jiné trhy. Technologie, výzkum a vývoj, nové systémy řízení mohou 

být pro podniky buď konkurenční výhodou nebo nutností pro přežití na trhu.  

 

„Výrobky chemického a farmaceutického průmyslu nacházejí uplatnění ve všech 

sektorech ekonomiky, v domácnostech i pro volný čas. Dělí se na sedm výrobkových oborů, 

z  nich rozhodující jsou výroba základních chemických látek (64 % z celkových tržeb) a 

výroba léčiv (17 %). Podíly dalších pěti oborů jsou nižší: výroba chemických specialit a 

vláken (9 %), výroba čistících a kosmetických prostředků (5 %), výroba nátěrových hmot (4 

%), výroba pesticidů a agrochemikálií (1 %).  

 

Ocenění perspektivy chemického průmyslu je obtížné a záleží na řadě faktorů – 

na vývoji světových cen ropy, ropných produktů a dalších surovin, na tendencích vnitřního a 

světového trhu s chemikáliemi, ale také na změnách v legislativě (REACH) a regulačních 

předpisech (v EU jsou, jak známo, přísnější než jinde ve světě, a to snižuje 

konkurenceschopnost společenství). Většina prognostiků očekává, že kromě cen surovin a 

energie, porostou i mzdové a ostatní náklady (dopady připravované legislativy REACH).“3 

                                                 
3 Czech.cz [online]. 2009 [cit. 2010-02-28]. Dostupné z WWW: <http://www.czech.cz/cz/66353-chemicky-
prumysl>. 
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Družstvo Důbrava je citlivé na zvyšování cen pohonných hmot, protože u většiny svých 

výrobků zajišťuje i dopravu a asi 80% obalů výrobků je vytvářeno právě z těchto surovin. 

 

Textilní a oděvní průmysl kam galanterie spadá je pod silným tlakem dovozu. 

V budoucnosti bude tento tlak jen sílit, tak jedinou možností je zvýšení produktivity práce, 

nebo cílená orientace na segment funkčních a průmyslových textilií. Hospodářská krize by 

neměla mít nijak velký negativní dopad a spíše jen urychlí proces změn. Konkurenční výhody 

může být dosaženo v oblasti funkčních látek, ochranných oděvů a technických textilií. Velký 

potenciál se skrývá v oblasti nanotechnologií. Skloubení odborných znalostí, technologií a 

trendů se jeví jako stěžejní. 

 

Kartonáž řadíme do papírenského průmyslu. Papírenský průmysl je perspektivní 

odvětví z hlediska produkce i profesního uplatnění. Spotřeba papíru v ČR by měla v příštích 

letech dále růst. Dovoz pravděpodobně pokryje jen část očekávaného nárůstu v příštích letech. 

Stejně jako dřevozpracující průmysl se i papírenství zatím orientuje na méně náročné 

výrobky, jako jsou obaly. V příštích letech můžeme očekávat pokles výroby obalů a růst 

technologicky náročnějších grafických papírů. 

 

Průmysl je významnou hnací silou české ekonomiky, tvoří asi třetinu jejího výkonu. 

Hospodářská krize zapříčinila kromě jiného i obrovský propad průmyslu. Ke konci roku 2009 

bylo zaznamenáno zlepšení situace a v roce 2010 zásluhou mírného oživení v zahraničí se 

očekává zvýšení produkce o 2,0 % v průměru. 

 

4.1.2 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 
 

Vývoj v daných odvětvích je určován technologickým rozvojem, vytvářením různých 

kooperací a strategických aliancí. U produktů, které mají stejné nebo podobné využití, pak 

může hrát velkou roli i design a vhodná propagace. Nejvýhodnější výrobky jsou ty, které 

pokrývají úzká, nepokrytá místa trhu, tedy výrobky, které nemají nebo mají jen minimální 

substituty. 

 

Mezi cílové trhy Družstva Důbrava patří z velké části domácnosti a spotřebitelské 

trhy, pak také průmyslové trhy a obchodní trhy. Výzkum konkurence je prováděn pouze 
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prostřednictvím dodavatelských podmínek, ceníků, nabídkových listů a poskytováním 

množstevních slev. Výzkum potřeb a zájmů trhu je převážně přes dealery. O potřebách trhu 

získává družstvo informace také na veletrzích a výstavách. 

 

Družstvo Důbrava se po revoluci snažilo odlišit od nové zahraniční konkurence 

specializací svých výrobkových řad. Uvedlo například přírodní kosmetiku z přírodních zdrojů 

(výrobková řada HENNA)  nebo prací prášek pro děti ( MIMINO). 

 

Porterova analýza pěti konkuren čních sil 

Porter rozlišuje následující dynamické síly:  

 

• rivalitu ze strany dodavatelů  

Družstvo má asi 100 dodavatelů. Pro chemickou provozovnu jsou dodávány hlavně 

chemické látky, parfémy nebo přídavné směsi. Významnými dodavateli jsou i reklamní 

agentury, které zabezpečují design výrobků, jejich obaly, etikety a celkové propagační 

materiály.  

 

Dodavatelů má družstvo tedy dostatek. Nejdůležitější priority družstva při výběru 

dodavatelů jsou nejvýhodnější cena a minimální množství, které dodavatelé požadují 

k odběru. Jako všude i zde platí pravidlo, čím méně množství, tím vyšší cena. Veškerý 

dodávaný materiál lze nahradit jiným, zatím u žádného výrobku nebyla výroba ukončena. 

Doposud bylo možné vždy najít náhradu dodávaného materiálu a popř. změnit recepturu 

výroby podle potřeby. 

 

Družstvo určitě není rozhodujícím odběratelem pro své dodavatele, díky své menší 

velikosti je spíše v podřízeném stavu k dodavatelům. Družstvo má s dodavateli dobré vztahy. 

Trh, ve kterém družstvo působí je velmi konkurenční a tedy i dodavatelů je dostatek, a proto 

se dodavatelé mohou snadno měnit. Ohrožení od dodavatelů tedy nedosahují takového 

rozměru. Žádný z dodavatelů nemá monopolní postavení,  tak rizika diktování si cen či 

omezení dodávek jsou spíše malá. 

 

Větší hrozbou jsou celoplošně rostoucí ceny vstupů. Toto riziko však postihuje 

všechny firmy v odvětví. Možným řešením je výzkum a vývoj levnějších alternativ či získání 
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úspor z rozsahu. Ale v dobách krize kdy jsou výrobní kapacity omezeny toto řešení není 

možné. Důležitá je také kvalita a od ní se odvíjející spokojenost zákazníků a pověst 

společnosti. Výrobní družstvo si musí hlídat kvalitu dodávaných vstupů, aby nedošlo 

k poškození jejího dobrého jména a odchodu zákazníků.   

 

• rivalitu ze strany kupujících  

Snahou družstva je vyhovět všem zákazníkům, proto se snaží přizpůsobit jejich 

požadavkům i co se týká množství. I když je výhodnější prodávat ve větším množství je snaha 

se přizpůsobit. Například obchodní řetězec Tesco odebírá po velmi malých množstvích a 

častěji, výjimkou není např. jen jeden karton jednoho výrobku. Systém Tesca JIT není pro 

družstvo zrovna výhodný, protože se mu tak zvyšují náklady na dopravu apod.  Výrobky 

družstva mohou uspokojit různé druhy zákazníků. Cílovou skupinou jsou spíše ženy 

(kosmetika, přípravky pro domácnost) a obyvatelé s nižšími příjmy (cenově dostupné 

výrobky). Samozřejmě v široké sortimentu jsou i jednotlivé výrobky, které jsou zaměřeny na 

jiné cílové skupiny. V bytové chemii je konkurence velká, tak  pro zákazníky družstva určitě 

není těžké změnit dodavatele. V  kartonáži je situace obdobná i když je zde konkurence 

menší. I když družstvo nedosahuje významné části zisku díky malému množství zákazníků, 

snaží se obstát v těžké konkurenci a nabízet kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Žádný 

ze zákazníků nevlastní akcie družstva, takže nemůže z tohoto důvodu docházet k nějakému 

ovlivňování.  

 

Družstvo disponuje asi 300 odběrateli, z toho asi 50% objemu uskutečněných tržeb 

realizuje 12 nejdůležitějších odběratelů. Výrobky družstva jsou odebírány maloobchody i 

velkoobchody. Mezi největší odběratele patří obchodní řetězce DM – Drogerie Market, AB 

Drogerie, s.r.o., p.k. Solvent, s.r.o., Tesco stores ČR, a.s., COOP Centrum družstvo a 

LP Plast, s.r.o. Významným odběratelem v oblasti kartonáže je společnost Graphistudio, 

vyrábějící fotoknihy. 

 

Obchodní řetězce v dnešní době zaujímají téměř dominantní postavení na trhu na úkor 

menších prodejen, a tak poskytují mnohem větší možnost odbytu. Náklady na vstup do těchto 

řetězců jsou poměrně vysoké, pohybují se ve výši 10-100 tisíc Kč pro nové výrobky. 

Nákladové nároky se odvíjí samozřejmě od velikosti či renomé společnosti. Mezi další 

požadavky obchodních řetězců patří zalistovaní poplatky za výrobky, slevy, bonusy 

za prodané zboží, příspěvky na otevření nové prodejny, účast na letákových akcích a 
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propagaci apod. U českých obchodních řetězců je vstup snadnější, ale je mnohem větší riziko 

krachu společnosti.  

 

Spolupráce s obchodními řetězci je dnes ale nutností a jedinou možností jak dosáhnout 

dostatečného podílu na trhu. Zatím pouze některé výrobky družstva vstoupily do těchto 

řetězců, jedná se např. o produkty- ŽABKA, MIMINO, WECTOL a AKYPO. Družstvo 

plánuje rozšířit spolupráci s obchodními řetězci např. Kaufland nebo Rossmann.  

Na českém trhu můžeme nalézt hypermarkety Kaufland, diskontní prodejny Lidl patřící 

skupině Schwarz, obchodní řetězce Tesco a společnost Ahold. Největším počtem 

hypermarketů nyní v Česku disponuje řetězec Kaufland (asi 88 prodejen) a  řetězec Tesco 

(asi 57 hypermarketů). 

 

Obliba specializovaných drogerií v posledních letech u českých zákazníků také roste. 

Na trhu působí čtyři největší drogistické řetězce p.k. Solvent, DM drogerie markt, Rossmann 

a Schlecker. V České republice můžeme nalézt asi 169 prodejen DM, 110 prodejen drogerií 

Rossmann a okolo 150 drogerií a lékáren Schlecker. V současnosti drogerie Teta sdružuje 

přes 520 drogerií a její růst nadále pokračuje. Drogerii TETA založili v roce 1995 tuzemští 

drogisté, kteří se rozhodli odpovědět na tlak konkurence ze zahraničí. U vzniku stál pražský 

velkoobchod PK Solvent a několik desítek českých drogistů. 

 

Velký vliv na trhu mají i obchodní aliance. Strategická aliance umožňuje 

podnikatelským subjektům čelit ohrožením vyvolaných globalizací a technologickými 

změnami. Strategické aliance dosahují synergického efektu a získávají převahu 

nad konkurencí. Centralizovaný nákup umožňuje dosažení srovnatelného tržního podílu 

s největšími obchodními společnostmi.   

 

• rivalitu mezi existujícími konkurenty   

Družstvo podniká v silně konkurenčních oborech. Velké množství firem, které v oboru 

zůstávají svědčí o zajímavosti a atraktivnosti těchto oborů. Větší tržní silou určitě disponují 

konkurenti větší velikosti např. nadnárodní společnosti. Mezinárodní společnosti a domácí 

velké společnosti nemohou být pro družstvo přímými konkurenty, protože disponují mnohem 

větší velikostí, financemi atd. Ale existují i konkurenti menší velikosti než je družstvo 

samotné. Menší tuzemské společnosti a obdobná chemická výrobní družstva jsou přímými 
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konkurenty. V současné době je pro družstvo snadné zvýšit kapacitu výroby, protože období 

krize je jedním z faktorů, které přispívá k tomu, že stroje nejedou na plnou kapacitu. 

 

KONKURENCE 

Mezinárodní a zahraniční konkurence:  

• PROCTEL & GAMBEL, 

• UNILEVER, 

• BENCKISER, 

• HENKEL, 

• MARCA, 

• KRONSTAR, 

• DELTA 

Domácí konkurence:  

• SETUZA a.s., Ústí nad Labem 

• HLUBNA CHVD, BRNO 

• SEVEROCHEMA CHVD, Liberec 

• VD STYL, Praha 

• DRUCHEMA 

• ZENIT, s.r.o. Čáslav 

• ENIA CZ a.s., Nižbor 

• QUALT s.r.o., Rakovník 

 

• rivalitu ze strany nově vznikajících konkurentů  

Mezi největší bariéry určitě patří vysoké vstupní náklady a inovace. Náklady na vstup 

do odvětví jsou poměrně vysoké. Zejména strojové vybavení  a sklady materiálů vyžadují 

velké vstupní náklady. Mezi bariéry můžeme řadit také znalost značky a oddanost jejich 

zákazníků, kapitálová náročnost nebo legislativní opatření.  Výrobky jsou hodně 

diferencovány hlavně v oblasti bytové chemie, v oblasti kartonáže je sortiment už 

diferencovaný méně.  

 

Distribuční cesty má družstvo poměrně dobře vybudované. Družstvo nevyužívá jako 

distribuční cestu jen internetový prodej kvůli vysokým nákladům za poštovné, které by asi 

zmenšilo atraktivnost zboží u zákazníků. Výrobky družstva jsou distribuovány po celé 
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České republice v obchodních řetězcích, takže  internetový prodej není nutností. Pro 

zákazníky by nebylo finančně náročné přejít k novým konkurentům, protože nabídka 

sortimentu od různých firem je široká. Družstvo se řadí spíše do střední cenové skupiny. 

Existují i dražší i levnější konkurenti, ale určitě hraje velkou roli reklama a propagace. 

Největší problémem družstva je nedostatek finančních prostředků.  

 

 • hrozba substitučních výrobků   

Většina výrobků má vzhledem k vysoké konkurenci již na trhu své substituty. 

Rozhodující je pak cena, výkon a kvalita. Výroba určitě není s nejnižšími náklady na trhu. 

Konkurence často vyrábí mnohem levněji díky plně automatizovaným linkám. V družstvu je 

produktivita cíleně menší kvůli zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tedy pracovní 

podmínky jsou jim přizpůsobeny. Výrobky na trhu z této oblasti, i když jsou diferencovány, 

tak mají často velmi podobné využití. V současné době se očekává také vliv Číny, která 

ve srovnání s elektronikou, zatím moc na trh s kosmetickými výrobky a kartonáží nepřichází. 

Na trhu galanterie vyrábí Čína mnohem levnější substituty. 

 

Mají na trhu substituty:  

• Vlasová a tělová kosmetika HENNA – mají substituty např. firmy Henna s.r.o., Henné 

Color, Francie 

• Čistící prostředky AKYPO 11, strojní čištění koberců 

• Výrobky k ošetření hygienických zařízení 

• Prostředky k ošetření kožených výrobků 

• Čistící prostředky DEKALKO, na usazeniny z vody - poměrně velká konkurence 

 

Nemají na trhu substituty: 

• Zdravotní kosmetika ZASTAVOVAČ KRVE – nemá substituty fungující na stejném 

principu 

• Čistící prostředky AUREX, na barevné kovy –minimální substituty 

• Čistící prostředky SALMIAK, na čištění letovacích pájek - není obdobný výrobek 

• KAMENEC - kosmetický přípravek 

• REGUM - k ošetření pryžových výrobků 
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4.2 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí odhaluje vnitřní stav a fungování organizace. Umožňuje tak 

odhalit schopnosti firmy a její potenciál. 

 

4.2.1 Hmotné zdroje a majetková struktura podniku 

 

Družstvo v posledních letech nepořídilo žádný nový dlouhodobý nehmotný majetek, 

ani další finanční investice. Vlastní činností družstvo nevytvořilo žádný hmotný a nehmotný 

dlouhodobý majetek. V současné době má k dispozici pět budov (tři provozovny, jednu 

centrální budovu a jednu maloobchodní prodejnu). Nevýhodou je rozmístění budov daleko 

od sebe ( i několik kilometrů).  

 

Pokles celkových aktiv i pasiv za poslední roky určitě nevypovídá o dobré současné 

situaci firmy. Z horizontální analýzy vyplývá, že během let 2008 a 2009 došlo k poklesu 

stálých aktiv asi o 2%, velikost oběžných aktiv se zase asi 1,82% zvýšila. Celková aktiva 

poklesla v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 jen o 374 tis. Kč. Zvýšení oběžného majetku 

je způsobeno zejména dalším vzrůstem pohledávek, což pro firmu z hlediska dalších 

nedisponibilních finančních zdrojů není vůbec přínosné. Finanční majetek vzrostl 

o 474 tis.Kč, což je určitě dobré. 

 

Vlastní kapitál zaznamenal pokles o 1,29% a cizí zdroje zaznamenaly nárůst o 1,26%.  

Vzrůst cizích zdrojů je zapříčiněn zejména vzrůstem bankovních úvěrů o 1,42%. Dlouhodobé 

závazky byly sníženy a krátkodobé se jen nepatrně zvýšily.  Svědčí to o tom, že firma si chce 

udržet dobrou platební schopnost i v těžkém období.  

 

Hospodářský výsledek běžného období je za poslední dva roky záporný. I když je 

ztráta za poslední rok menší, je to pro firmu obtížná situace. 

 

Zásoby 

Počet zásob za poslední roky klesá. Je to způsobeno krizí a omezením výroby. 

Nevyrábí se na plnou kapacitu. 
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Pohledávky 

Problémy nesplacených pohledávek se datují již z 90. let. Družstvo se pokouší 

dohodnout s dlužníky na splátkovém kalendáři a zajišťovat se zálohovými fakturami. Také se 

snaží řešit vymáhání pohledávek soudních cestou, ale ne vždy úspěšně. Nedokonalá 

legislativa, ale často nahrává spíše dlužníkům. Pro snižování pohledávek je nejdůležitější 

prověřování nových obchodních partnerů, po stránce majetku i solventnosti firmy. 

V pohledávkách má družstvo velké množství finančních prostředků, které by bylo možné 

využít účelněji.  

 

Závazky 

Družstvo má dobrou platební pověst. Velikost nesplacených závazků je oproti 

pohledávkám výrazně nižší. 

 

4.2.2 Lidské zdroje 

Pro technickou přípravu výroby je nezbytné vzdělání v chemickém směru. Jinak žádný 

důraz na vzdělání brán není. Z celkového počtu zaměstnanců je pouze asi 4% tvořeno 

vysokoškoláky. 

 

Lidské zdroje tvoří více než 60% osob zdravotně postižených. Pro většinu zdravotně 

postižených z jihovýchodního Valašska je práce v Důbravě jedinou možností řádného 

zaměstnání.  Do jejích provozoven ve Valašských Kloboukách či Brumově-Bylnici dojíždějí 

lidé za prací z celého jihovýchodního Valašska. V regionu kde je vysoká nezaměstnanost se 

podařilo Důbravě snížit nezaměstnanost zdravotně postižených na velmi nízkou hodnotu. 

 

Tabulka 3 Struktura zaměstnanců (2008-2009) 
 

rok Celkový počet zaměstnanců Zdravotně postižení Těžce zdravotně postižení 

2009 93 57 3 

2008 89 53 4 

 

Je velmi nízká fluktuace pracovníků, spíše se jedná o přirozený úbytek technicko-

hospodářských pracovníků. Nabídka pracovních míst je dlouhodobě převyšována poptávkou. 

Tento jev je typický pro tento region a hospodářská krize tuto nerovnováhu ještě zvýšila. 
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Získávání nových kvalifikovaných pracovníků tak není problémem. Družstvo ani 

za hospodářské krize nepropouští své zaměstnance, spíše se snaží řešit situaci přesunem 

zaměstnanců do jiné provozovny. Díky rozšíření spolupráce se zahraničním partnerem 

dokonce došlo k nárůstu počtu zaměstnanců i v době kdy většina podniků spíše propouští. 

Získávání nových zaměstnanců probíhá většinou prostřednictvím inzerátů a následných 

výběrových řízení.  

4.2.2.1 7 S model 

 

Strategie 

Strategie firmy je tvořena představenstvem. Jednoroční výrobní plány jsou vytvářeny 

již koncem prosince. Tyto výrobní plány jsou schvalované nejprve v lednu představenstvem a 

pak také červnu členskou schůzí. Členská schůze musí odsouhlasit veškeré strategické záměry 

družstva. Plán inovací zahrnující také rozšiřování výroby, investice atd. je tvořen ve výhledu 

asi dvou let. 

 

Struktura  

Družstvo je tvořeno pěti hospodářskými středisky, z toho třemi výrobními a dvěma 

nevýrobními. 

 

V současné době má družstvo tři výrobní střediska: provozovnu chemicko-

kosmetickou se sídlem ve Valašských Kloboukách, provozovnu kartonážní se sídlem 

ve Valašských Kloboukách, provozovnu galanterní se sídlem v Brumově-Bylnici. Nevýrobní 

střediska tvoří ústředí družstva a maloobchodní prodejna. 

 

Systémy řízení 

Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva tedy "členská schůze". Členská 

schůze se schází nejméně jednou za rok. Do působnosti členské schůze patří měnit stanovy, 

volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, schvalovat řádnou účetní závěrku, 

rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty, rozhodovat o zvýšení 

nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, rozhodovat o základních otázkách koncepce 

rozvoje družstva atd. 
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Kontrolní komise je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva, vyjadřuje se 

k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 

 

Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o ostatních záležitostech družstva. 

Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Předseda družstva organizuje a řídí jednání 

představenstva i běžnou činnost družstva. 

  

Už několik let je snaha vytvořit samostatné marketingové oddělení, ale nejsou 

dostatečné finanční prostředky. Tak i když by bylo dobré vytvořit marketingové oddělení jako 

samostatné, spadá stále pod obchodní a výrobní útvar. Marketing tedy neprobíhá 

systematicky. Spousta funkcí je v organizační struktuře kumulovaných, právě kvůli 

nedostatečnému počtu zaměstnanců. Systémy řízení vycházejí z organizační struktury, 

viz. Příloha 1.  

 

Styl manažerské práce 

Předseda družstva představuje vrcholové řízení společnosti. Vrcholovému vedení jsou 

přímo odpovědni vedoucí jednotlivých provozoven, vedoucí ekonomického, výrobně 

obchodního a personálního útvaru. 

 

Spolupracovníci 

Z rozhovorů a pozorování se vztahy na pracovišti jeví jako velmi dobré. Zaměstnanců 

není příliš mnoho a mohou tak navazovat osobnější vztahy. Dobré vztahy upevňují i 

mimopracovní akce jako jsou firemní večírky pořádané na konci roku v rámci jednotlivých 

provozoven. Interní komunikace probíhá formou porad, nástěnek, interní telefonní sítě i 

intranetu. Nově vybudovaný informační systém, částečně odstranil nedostatky způsobené 

špatným rozmístěním budov družstva. 

 

Schopnosti 

Předseda družstva má dlouholeté zkušenosti a dobré organizační schopnosti. Je snaha 

předcházet fluktuaci zaměstnanců a poskytovat jim dostatečné možnosti vzdělání a prostoru 

pro karierový růst. Firma sama o sobě vzdělávání svých zaměstnanců nedokáže zabezpečit, 

tak je vysílá na různá externí školení. Asi polovinu kurzů a školení zabezpečuje Svaz českých 

a moravských družstev. Školení nejčastěji probíhají ve Zlíně a blízkém okolí.  
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Sdílené hodnoty 

Mezi sdílené hodnoty můžeme určitě zařadit vyrábění kvalitních výrobků, udržení si 

dobrého renomé a ziskovost firmy. Vedení družstva se snaží i v těžkých dobách krize zamezit 

propouštění. Zaměstnanci si váží zaměstnání a jsou ochotni udělat maximum pro udržení si 

svého pracovního místa, protože jiných větších zaměstnavatelů v okolí moc není. Důbrava 

za svou existenci téměř nepropouští, je ke svým zaměstnancům velmi loajální. Zaměstnanci si 

své práce váží a i v kritických dobách dokáží pracovat za minimální mzdu.  Systém 

odměňování je zafixovaný v pracovních smlouvách a je na dobré úrovni. 

4.2.3 Finanční zdroje 

  

K určení finanční situace podniku se využívá finanční analýza. Vybrala jsem 

ukazatele, které by měly mít největší vypovídající hodnotu o současném ekonomické stavu a 

hospodaření družstva. Finanční analýza by mělo pomoci stanovit slabé stránky a případná 

rizika v oblasti hospodaření. K výpočtu ukazatelů se využívají účetní výkazy ( rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát, popř.cash-flow). Jednotlivé výkazy družstva Důbrava naleznete 

v přílohách 3 a 4. 

Ukazatele ziskovosti a efektivity 

• ROA: rentabilita celkových aktiv = čistý zisk / aktiva     

• ROE: rentabilita vlastního jmění = čistý zisk/ vlastní kapitál 

• ROS :Rentabilita tržeb = čistý zisk/tržby 

Tabulka 4 Ukazatele rentability 
 

Ukazatele rentability 2007 2008 2009 

ROA: rentabilita aktiv = čistý zisk/aktiva 0,54% -1,82% -1,38% 

ROE: rentabilita vlastního kapitálu = 

čistý zisk/vlastní kapitál 
0,65% -2,15% -1,65% 

ROS: rentabilita tržeb = čistý zisk/tržby 0,72% -2,57% -2,22% 

 

Ukazatel ROE ukazuje schopnost dosahování zisku prostřednictvím investovaného 

kapitálu. Ukazatel ROA udává ziskovost celkových aktiv. Ukazatel ROS udává rentabilitu 
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odbytu, tedy kolik procent z tržeb se podílí na zisku. V roce 2007 byla rentabilita na velmi 

nízké úrovni a v letech dalších se situace ještě zhoršila. Ukazatele ziskovosti majetku družstva 

v letech 2008 a 2009 mají zápornou hodnotu, protože nebyl vyprodukován žádný zisk. 

Družstvo bylo na konci účtovacího období ve ztrátě. Může za to především vliv hospodářské 

krize a také nízké inflace.  

Ukazatele likvidity 

• běžná likvidita=OA/krátkodobé závazky 

• pohotová likvidita=(OA-zásoby)/krátkodobé závazky 

Tabulka 5 Ukazatele likvidity 
 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 

celková běžná  likvidita  = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 4,306 4,549 4,019 

pohotová likvidita = (oběžná aktiva-zásoby)/krátkodobé závazky 2,095 2,144 2,071 

 

Likvidita ukazuje schopnost družstva hradit své závazky. Běžná likvidita ukazuje 

kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty oběžnými aktivy. Optimální interval pro běžnou 

likviditu je 1,5,-2,5 a pro pohotovou likviditu 1-1,5. Ukazatele běžné likvidity družstva však 

oscilují kolem hodnoty 4 a pohotové likvidity kolem hodnoty 2. Výrazně nižší pohotová 

likvidita může ukazovat na nadměrné množství zásob. Vyšší hodnota běžné likvidity může 

znamenat problémy s odbytem zásob. V konjunktuře ukazatel běžné likvidity roste a v recesi 

klesá. 

 

 

Ukazatele zadluženosti 

• koeficient samofinancování = vlastní kapitál/celková aktiva 

• ukazatel celkové zadluženosti = cizí kapitál/celková aktiva *100% 

• ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů=cizí kapitál/vlastní kapitál *100% 
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Tabulka 6 Ukazatele zadluženosti 
 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 

koeficient samofinancování = vlastní kapitál/celková aktiva 83,63% 84,95% 83,66% 

celková zadluženost = dluhy/celková aktiva 15,72% 14,68% 15,94% 

zadluženost vlastního kapitálu =  dluhy/vlastní kapitál 14,97% 13,98% 14,01% 

 

Celková zadluženost firmy je poměrně nízká a klesá. V historii společnosti byla 

maximální výše celkové zadluženosti asi 30%. Koeficient samofinancování vyjadřuje 

dlouhodobou stabilitu společnosti, tedy v jaké míře je firma schopna pokrýt své potřeby 

vlastními zdroji. Vysoký podíl vlastních zdrojů může být ale jednou z příčin poklesu 

rentability vlastního kapitálu. Doporučená hodnota pro koeficient samofinancování je 

nad 30%. Družstvo by se asi mělo zamyslet nad menším podílem samofinancování a využívat 

více cizí zdroje.  

Ukazatele aktivity 

• obrat zásob=tržby/zásoby 

• doba obratu zásob= (zásoby / tržby )*360 

• doba splatnosti pohledávek= (krátkodobé pohledávky/tržby)*365  

• doba splatnosti krátkodobých závazků =( krátkodobé závazky/ tržby)* 365 

Tabulka 7 Ukazatele aktivity 
 

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 

obrat zásob=tržby/zásoby 3,27 3,05 2,80 

doba obratu zásob= (zásoby / tržby )*360 111,64 119,50 130,26 

doba splatnosti pohledávek = krátkodobé 

pohledávky/průměrné denní tržby 
87,55 95,67 122,14 

doba splatnosti krátkodobých závazků = 

krátkodobé závazky/ průměrné denní tržby 
34,99 35,31 42,11 

 



52 
 

Doba obratu zásob vypovídá o tom, jak dlouho je kapitál firmy vázán v určité podobě 

zásob. Standardní hodnota doby obratu zásob se pohybuje asi kolem 40 dní. Družstvo dobu 

obratu zásob má téměř třikrát vyšší, má tedy v zásobách příliš dlouho vázaný kapitál. Doba 

splatnosti pohledávek udává průměrný počet dní po které jsou odběratelé firmě dlužni. 

Společnost tak přichází o úroky z částky a zvyšuje se i riziko nesplacení. Možným řešením je 

placení jednotlivých dodávek okamžitě v hotovosti. Doba splatnosti závazků udává dobu mezi 

nákupem zásob a jejich zaplacením. Pokud se ukazatel zvyšuje a souhlasí s tím obchodní 

věřitelé, je to pro společnost dobré, protože tak získává bezplatné dodatečné zdroje. Doba 

obratu závazků by neměla být vyšší než doba obratu pohledávek, jinak by hrozilo riziko 

platební neschopnosti. 

 

Pro finanční situaci podniku je zaměstnávání zdravotně postižených i určitou výhodou. 

Družstvo získává různé příspěvky a slevy na dani od státu. Příspěvek na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením je asi 4-5 mil. Kč ročně, příspěvek na provoz 

chráněné dílny nebo chráněného pracovního místa kolem 600-700 tis. Kč ročně. Příspěvek 

na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který 

slouží k uplatnění osob se zdravotním postižením. Družstvo Důbrava využívá všechny slevy 

na dani díky zaměstnávání zdravotně postižených, těžce zdravotně postižených a také odpočtu 

poloviny daně díky zaměstnávání více než 50% osob zdravotně postižených. Velkou výhodou 

je, že součtem všech slev na dani, firma nemusí odvádět daně. Nevzniká ovšem nárok 

na vrácení daně, může dojít pouze k jejímu vynulování.  

 

4.2.4 Nehmotné zdroje 

 
Výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj je zajišťován externími pracovníky. Mezi externí spolupracovníky 

můžeme zařadit také výzkumné laboratoře např. VŠCHT Praha, které se významně podílejí 

na výzkumu a vývoji nových výrobků. Družstvo je majitelem několika ochranných známek, 

know how na receptury apod. Výzkum a vývoj ale není stěžejním zdrojem konkurenční 

výhody. Dodavatelé surovin družstvu často nabízejí své receptury na co nejlepší zpracování 

jejich surovin. Důbrava neustále inovuje. Snaží se o vývoj nových výrobků, zlepšování 

kvality a vlastností stávajících výrobků a také jejich obalů. Firma také spolupracuje 

s externisty, kteří jim nové výrobky pomáhají vyrábět. 
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Marketing 

Na propagaci je využito asi 20% zisku firmy. Družstvo využívá k propagaci nejen své 

dealery, ale účastní se i různých veletrhů a výstav ( KONTRAKTAČNÍ DNY Brno, 

INCHEBA Bratislava apod.). Nabídkové dny a předváděcí akce pořádané velkoobchodními 

firmami jsou pro prezentaci velmi důležité a kontrakty jsou sjednávány přímo na místě. 

Veletrhy představují setkání výrobců s velkoobchodníky. Účast je potřebná pro prezentaci 

podniku, získání informací či seznámení se s budoucími partnery. Tyto akce jsou nutností 

pro podporu prodeje, i když nesou poměrně vysoké náklady. 

Hlavně pro maloobchody a velkoobchody je volena forma letáků. V menším rozsahu 

je volena také propagace pomocí časopisů ( Vlasta, Tina, Katka) a rádií (regionálních i 

celostátních). Občas se objeví reklama i v denním tisku jako např. Mladá fronta Dnes či 

regionálních brožurách. Na vlastních webových stránkách má družstvo k dispozici katalog 

s veškerým sortimentem.  

 

Výhodou je členství ve Svazu českých a moravských družstev. Neplatí se žádné 

příspěvky, členství je dobrovolné. Přínosem je v prvé řadě propagace a prezentace. Svaz také 

zajišťuje poradenství, školení a pomoc členům svazu. Je zde také možnost finanční pomoci 

ve formě návratných půjček (výhodnější než v bance). 

 

Sponzoring je také určitou formou reklamy. Družstvo se účastní akcí na podporu 

kultury a vzdělání v regionu Valašskoklobucka. Každoroční „Setkání muzikantů“ v Bílých 

Karpatech je již vyhlášenou událostí, která přiláká vždy velké množství návštěvníků 

do Valašských klobouk. Předseda družstva je hlavním organizátorem této akce. 

 

Distribuce 

Objednání výrobků družstva je prostřednictvím: 

• Obchodního oddělení – největší počet objednávek, odběrateli jsou spíše obchodní 

řetězce a jiné právnické osoby 

• Podnikové prodejny – spíše drobní odběratelé, nákup výrobků v menším množství 

• Dealeři – prostřednictvím telefonu a nebo návštěvou v místě dodávky 

 

Zprostředkování zajišťují většinou obchodní zástupci. Dealeři jsou velmi významní díky 

práci v terénu a získávání důležitých informací pro zlepšení. Sou prostředníkem mezi 

výrobcem, velkoobchodem, maloobchodem a také spotřebitelem.  
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Chemická provozovna má své sklady, udržuje v nich spíše malou až střední zásobu. 

Výhodnou metodou v zásobování je určitě metoda JIT, tedy, právě včas. Ta se však používá 

především ve strojírenském hlavně automobilovém průmyslu kvůli náročnosti výroby.  

Doprava je zajišťována vlastními firemními nákladními vozy i cizí dopravou např. expresní 

balíkové služby Systému PPL – Professional Parcel logistic 

 

Tvorba ceny 

Družstvo stanovuje ceny svých produktů podle kalkulace, ke které se připočítává 

příslušná marže. Výše ceny musí být dobře uvážena, aby se výrobek při příliš vysoké ceně 

nestal neprodejným. Především u nově zaváděných výrobků se bere do úvahy také cena 

konkurence, která usměrňuje nejvhodnější výši ceny. Po určité době pak podnik může cenu 

snížit či zvýšit podle prodejnosti. 

 

4.2.4.1 Hodnotový řetězec 
 

Analýza hodnotového řetězce pomáhá analyzovat hodnoty a celkové procesy uvnitř 

podniku. Hodnotový řetězec firmy bývá porovnáván i s hodnotovými řetězci dodavatelů a 

kupujících. Pro svou diplomovou práci jsem toto širší pojetí hodnotového řetězce neviděla 

jako stěžejní. Hodnotový řetězec družstva Důbrava, který naleznete v Příloze 2, uvádím spíše 

k dotvoření celkového obrazu fungování společnosti. Primární činnosti, které jsou v řetězci 

uspořádané za sebou sledují výrobní postup. Dobrý průběh primárních činností je zajišťován 

podpůrnými aktivitami. Hodnototvorné činnosti jsou vzájemně provázány. Konkurenční 

výhoda může vzniknout jak z jednotlivých činností, tak i z jejich načasování. Důležitá je 

koordinace a co nejlepší využití vzájemných vazeb. Výrazné jsou vazby mezi podpůrnými 

činnostmi a primárními činnostmi např. nové technologické postupy ovlivní výrobu a její 

náklady. Vazby můžeme sledovat také mezi jednotlivými primárními činnostmi např. bez 

důkladné přejímací kontroly nemůžou být vyráběny kvalitní výrobky. Konkurenční výhodu 

můžeme vidět určitě v propracovaném systému zpracování objednávek, expedici na základě 

požadavků odběratele a důsledné dodržování termínů. Jednotlivé procesy, ze kterých se 

řetězec skládá jsou více rozepsány v jednotlivých analýzách vnitřního prostředí, proto jim zde 

nebudu věnovat více pozornosti.  
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4.3 Matice GE 

 

Pro zpracování analýzy GE jsem zvolila k porovnání jednotlivé provozovny Družstva 

Důbrava. Tato analýza by měla ukázat atraktivnost provozoven a nastínit směr jejich dalšího 

vývoje. Pro známkování jsem zvolila rozpětí 1-5, kdy 1 znázorňuje nejmenší hodnotu daného 

faktoru. Váhy vyjadřují důležitost daného faktoru. 

 

Chemická provozovna 

Bytová chemie patří mezi silně konkurenční odvětví.  Velké množství firem, které v 

této oblasti působí svědčí o atraktivnosti tohoto oboru. Větší tržní silou disponují konkurenti 

větší velikosti např. nadnárodní společnosti a pro družstvo je tak obtížnější se na trhu prosadit. 

Navzdory tomu je tato provozovna pro družstvo stěžejní, protože se podílí z největší části 

na celkovém obratu družstva. Efektivnost výroby družstva je nižší u všech provozoven kvůli 

uzpůsobení programu zdravotně postiženým zaměstnancům. 

           Tabulka 8 Přitažlivost trhu - chemická provozovna 
 

Přitažlivost trhu známky váha součin 
Celková velikost trhu 5 0,25 1,25 
Roční tempo růstu trhu 3 0,15 0,45 
Dlouhodobá míra zisku 3 0,08 0,24 
Atraktivnost cen 2 0,1 0,2 
Konkurenční intenzita 2 0,1 0,2 
Solventnost zákazníků 4 0,15 0,6 
Technologická 
náročnost 

3 0,04 0,12 

Inflační zranitelnost 2 0,05 0,1 
Vliv na životní 
prostředí 

2 0,05 0,1 

Energetická náročnost 2 0,03 0,06 
Celkem  1 3,32 

 

Přitažlivost trhu je poměrně dostatečná. Trh je poměrně velký a i přes silnou 

konkurenci se lze na trhu uplatnit. Technologická náročnost je na střední úrovni. Důležitá je 

vybavenost strojním zařízením jako jsou plnící a balící stroje, dopravník apod. Know how a 

výzkum a vývoj se vztahují především na receptury. Dlouhodobá míra zisku i roční tempo 

růstu se odvíjí především od velikosti firem. Atraktivnost cen není tak velká protože, nízké 

ceny jsou pro zákazníky nejvíce přitažlivé. Negativní vliv chemický průmysl na životní 
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prostředí určitě má, a proto je výroba regulována a omezována řadou právních předpisů, které 

mají negativní dopady snižovat. 

           Tabulka 9 Obchodní síla - chemická provozovna 
 

Obchodní síla známky váha součin 
Tržní podíl 1 0,16 0,16 
Rychlost růstu tržeb 2 0,15 0,3 
Jakost výrobků 4 0,15 0,6 
Alokace podniku 2 0,1 0,2 
Image firmy 3 0,05 0,15 
Výhodnost cen vstupů 1 0,1 0,1 
Efektivnost výroby 2 0,06 0,12 
Efektivnost propagace 3 0,05 0,15 
Úroveň výzkumu a 
vývoje 

2 0,05 0,1 

Distribuční síť 4 0,1 0,4 
Kvalifikace pracovníků 3 0,03 0,09 
Celkem  1 2,37 

 
Družstvo Důbrava klade důraz na jakost svých výrobků. Kvalita a cena jsou 

nejdůležitější faktory pro odběratele. Distribuční síť družstva je rozsáhlá po celé České 

republice. 

 

Kartonážní provozovna 

Průmysl papíru a celulózy, kam můžeme kartonáž zařadit, patří k malým ale 

k významným odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky. Tyto výrobky nacházejí 

široké uplatnění i v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu.  

 

 

            Tabulka 10 Přitažlivost trhu- kartonážní provozovna 
 

Přitažlivost trhu známky váha součin 
Celková velikost trhu 4 0,3 1,2 
Roční tempo růstu trhu 1 0,1 0,1 
Dlouhodobá míra 
zisku 

3 0,13 0,39 

Atraktivnost cen 2 0,1 0,2 
Konkurenční intenzita 2 0,1 0,2 
Solventnost zákazníků 3 0,1 0,3 
Technologická 
náročnost 

3 0,05 0,15 

Inflační zranitelnost 2 0,06 0,12 
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Vliv na životní 
prostředí 

3 0,03 0,09 

Energetická náročnost 2 0,03 0,06 
Celkem  1 2,81 

 
Velikost trhu je menší než u bytové chemie, proto je snaha i vyvážet a spolupracovat 

se zahraničními firmami. Technologická náročnost je asi na střední úrovni, náročnější strojové 

vybavení  není potřeba. Tak tedy i vstupní náklady a posléze náklady na inovace nejsou příliš 

velké. Dopady na životní prostředí nejsou tak negativní jako u chemického průmyslu. 

          Tabulka 11 Obchodní síla -  kartonážní provozovna 
 

Obchodní síla známky váha součin 
Tržní podíl 1 0,2 0,2 
Rychlost růstu tržeb 1 0,1 0,1 
Jakost výrobků 3 0,2 0,6 
Alokace podniku 2 0,09 0,18 
Image firmy 3 0,05 0,15 
Výhodnost cen vstupů 1 0,1 0,1 
Efektivnost výroby 2 0,1 0,2 
Efektivnost propagace 1 0,05 0,05 
Úroveň výzkumu a 
vývoje 

1 0,03 0,03 

Distribuční síť 3 0,05 0,15 
Kvalifikace pracovníků 3 0,03 0,09 
Celkem  1 1,85 

 
Obchodní síla kartonážní provozovny je menší než u bytové chemie. Velkou roli hraje 

tržní podíl, jakost výrobků a výhodnost cen vstupů.  

 
Galanterní provozovna 

Galanterie a kožedělný průmysl je poměrně široké odvětví. Z hlediska náročnosti 

výroby, inovací např. sledování módních trendů apod. se galanterní provozovna Družstva 

Důbrava zaměřuje převážně na galanterii průmyslového využití např. pracovní rukavice. 

        
 
                                     Tabulka 12 Přitažlivost trhu - galanterní provozovna 
 

Přitažlivost trhu známky váha součin 
Celková velikost trhu 3 0,3 0,9 

Roční tempo růstu trhu 2 0,1 0,2 

Dlouhodobá míra zisku 1 0,05 0,05 

Atraktivnost cen 1 0,2 0,2 
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Konkurenční intenzita 1 0,1 0,1 

Solventnost zákazníků 3 0,1 0,3 
Technologická 
náročnost 

3 0,03 0,09 

Inflační zranitelnost 3 0,04 0,12 
Vliv na životní 
prostředí 

3 0,03 0,09 

Energetická náročnost 3 0,05 0,15 

Celkem  1 2,2 
 

Velikost trhu je v porovnání s ostatními provozovnami nejmenší. Konkurenční 

intenzita velká, tudíž je málo přitažlivá. Velkou konkurencí jsou převážně asijské firmy 

vyrábějící levněji a mnohdy i kvalitně. Technologická náročnost se odvíjí od strojového 

vybavení a spíše od zručnosti pracovníků. 

          Tabulka 13 Obchodní síla -  Galanterní provozovna 
 

Obchodní síla známky váha součin 
Tržní podíl 1 0,2 0,2 

Rychlost růstu tržeb 1 0,14 0,14 

Jakost výrobků 3 0,1 0,3 

Alokace podniku 1 0,1 0,1 

Image firmy 3 0,05 0,15 

Výhodnost cen vstupů 2 0,1 0,2 

Efektivnost výroby 2 0,1 0,2 

Efektivnost propagace 2 0,05 0,1 
Úroveň výzkumu a 
vývoje 

1 0,01 0,01 

Distribuční síť 2 0,1 0,2 

Kvalifikace pracovníků 3 0,05 0,15 

Celkem  1 1,75 
 

Obchodní síla firmy se odvíjí převážně od kvality výrobků, kvalitních pracovníků. 

Distribuční síť není moc velká, i když sahá i do zahraničí, neustále se hledají další odbytiště. 

 
Podíl na trhu - je dán výsečí kruhu 

• chemická provozovna 2% 

• kartonážní provozovna 1,5% 

• galanterní provozovna 0,5% 

 
Velikost trhu - je dána plochou kruhu 
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Obrázek 6 - Vyhodnocení matice GE - jednotlivé provozovny družstva Důbrava 
 

Chemická provozovna se nachází v poli Výběrovost/ výdělky.  Měla by si chránit 

dosavadní výrobní program a investovat do segmentů, kde je vysoká ziskovost a poměrně 

malé riziko. Chemická provozovna se nachází ve velmi konkurenčním prostředí. Navzdory 

poměrně malému podílu na trhu a silné konkurenci získává docela dobré postavení. 

Kartonážní provozovna by měla hledat způsoby, jak expandovat bez velkého rizika, 

racionalizovat operace a minimalizovat investice. Galanterní provozovna se nachází 

v nejméně atraktivním a velmi konkurenčním poli, které už vypovídá spíše o zbavení se dané 

provozovny. Možným řešením je ale snížení fixních nákladů a prozatím do této provozovny 

neinvestovat. Nepříliš výhodné postavení provozoven v GE matici je dáno především malým 

podílem na trhu a poměrně konkurenčními odvětvími, ve kterých provozovny působí. 

Pro družstvo Důbrava jako střední podnik je poměrně těžké vybudovat si silné postavení 

vedle velkých firem. 
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4.4 SWOT analýza 

Tato analýza je souhrnnou analýzou vnitřního i vnějšího prostředí. SWOT analýza je 

východiskem pro tvorbu strategie. Je velmi důležité poznat, které faktory může firma 

považovat za příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky.  Potom je důležité je ohodnotit 

příslušnou známkou a váhou. Pro známkování jsem zvolila rozpětí 1-7, kdy 1 znázorňuje 

nejnižší míru daného faktoru a 7 nejvyšší. Váhy mají rozpětí 1-5 kde 1 vyjadřuje nejmenší 

význam pro odvětví a 5 největší. Vyhodnocení analýzy můžete najít v následujících 

tabulkách. 

 

Silné stránky 

Mezi nejsilnější stránky družstva patří plnění termínů a příspěvky a slevy na dani. 

Dále jsem patří určitě zkušené vedení podniku, dobrá pověst a kvalita vyráběných produktů, 

kterou si družstvo hlídá. 

Tabulka 14 Silné stránky 
 

Silné stránky známky váha součin 
know how a licence 4 5 20 
zkušené vedení podniku 6 6 36 
pružná reakce na změny a potřeby zákazníků i trhu 5 6 30 
kvalita produktů 5 5 25 
přijatelné ceny výrobků 3 7 21 
nízká fluktuace zaměstnanců 6 3 18 
vzdělání a rozvoj zaměstnanců 5 4 20 
firemní klima 6 5 30 
goodwill 6 6 36 
příspěvky a slevy na dani díky zaměstnávání zdravotně 
postižených osob 

7 7 49 

nízké mzdové náklady 5 5 25 
nízká úvěrová zátěž 6 3 18 
finanční likvidita 6 4 24 
plnění termínů 7 7 49 
celkem   401 
 

 

Slabé stránky 

Jako nejslabší stránky vidí podnik v nízké ziskovosti, geografickém umístění i 

rozmístění podnikových budov, které nejsou koncentrovány do jednoho místa. 
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Tabulka 15 Slabé stránky 
 

Slabé stránky známky váha součin 
nedostatek finančních prostředků 4 6 24 
nízká ziskovost podniku 6 6 36 
nesplacené pohledávky 5 4 20 
nízká produktivita práce 4 5 20 
vysoké výrobní náklady díky staršímu technickému 
vybavení 

1 1 1 

nedostatečný průzkum trhu 3 4 12 
malá propagace 4 6 24 
chybí marketingové oddělení 3 5 15 
kumulování funkcí 3 4 12 
pracovní podmínky 1 6 6 
rozmístění podnikových budov 6 6 36 
geografické umístění 6 6 36 
nedostatečné využití kapacit 3 6 18 
celkem   260 

 

 

Příležitosti 

Největší příležitosti by měla poskytnout spolupráce s velkými podniky, silnější image 

firmy a nový úspěšný výrobní program. 

 

 

Tabulka 16 Příležitosti 
 

Příležitosti známky váha součin 
státní zakázky 3 4 12 
spolupráce s velkými podniky 6 6 36 
expandovat na nové trhy ( EU) 1 1 1 
dotace z fondů EU 1 1 1 
silnější image firmy 6 5 30 
modernizace vybavení 4 6 24 
nový úspěšný výrobní program 6 7 42 
levnější nové technologie zvyšující produktivitu práce 4 7 28 
snížení kurzu koruny 2 6 12 
celkem   186 

 

Ohrožení 

Jednotlivé faktory u ohrožení mají poměrně vysoké hodnoty. Velmi výrazně by se 

projevilo omezení daňových úlev. Dlouhodobě nízká rentabilita se projevuje nedostatkem 
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financí a tento nedostatek pak neumožňuje další rozvoj. Nízká inflace je faktorem, který 

představuje velké ohrožení zejména z hlediska nízkých marží firem. 

 

Tabulka 17 Ohrožení 
 

Ohrožení známky váha součin 
dlouhodobě nízká rentabilita 5 6 30 
zvyšování cen vstupů 4 7 28 
nízká inflace a tedy nízká marže 5 7 35 
pokles HDP 2 7 14 
omezení daňových úlev 5 7 35 
změny legislativy 5 6 30 
vstup dalších konkurentů 5 4 20 
současná konkurence 5 4 20 
celkem   212 
 

      Tabulka 18  Vyhodnocení SWOT analýzy 
 

silné stránky = 401/14 28,64 
slabé stránky = 260/13 20 

příležitosti = 186/9 20,67 
ohrožení = 212/8 26,5 

 
Z výsledků SWOT analýzy vyplývá, že silné stránky převažují na slabými. Ale 

ohrožení jsou větší než příležitosti. Ohrožení musí být eliminovány využitím silných stránek. 

Celkově jsou silné stránky výrazně vyšší než slabé. Ohrožení jsou ohodnocena vyšší hodnotou 

než příležitosti, a tedy každá položka z hrozeb představuje poměrně velké riziko. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

Na základě provedených analýz a jejich vyhodnocení můžeme navrhnout strategii. 

Tvorba strategie a její implementace je velmi náročná. Implementace strategie znamená 

zavedení strategie do stanov firmy a do jejího každodenního života.  

 

5.1 Tvorba strategie 

Družstvo Důbrava vytváří jednoroční výrobní plány a inovační plány na dva roky. 

Družstvo tedy vytváří pouze krátkodobé plány. Podle předsedy družstva jsou dlouhodobé 

plány v dnešní rychle se měnící době nefunkční. Určitě by ale bylo dobré vytvoření 

dlouhodobějších alespoň tříletých strategických plánů, které by udávaly směr družstva 

v dalším vývoji a pomáhaly dotvářet plány krátkodobé.  

Na základě provedených analýz se pokusím vytvořit strategii, která by pomohla lépe využít 

přednosti firmy a naopak omezila rizika a její nedostatky. Strategie bude zaměřena na několik 

nejdůležitějších bodů, které budou dále konkretizovány. 

 

5.1.1 Strategické cíle 

Na základě navržené strategie jsem vytvořila strukturu strategických cílů na tři roky 

dopředu. Tyto cíle by měly udávat směr podniku a určovat její dlouhodobou strategii. 

 

Základní strategické cíle pro rok 2010: 

• udržení dosavadní pozice na trhu 

• vybudování lepší image např. na základě CSR 

• nový výrobní program pro galanterní provozovnu s využitím stávajících strojů 

• zvýšení podpory prodeje výrobků např. pomocí ochranných známek 

• vytvoření komplexního strategického plánu 
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Základní strategické cíle pro rok 2011: 

• dokončení analýzy trhu a zjištění mezer na trhu 

• dosažení výraznější spolupráce s velkými podniky a také zahájení spolupráce 

s vysokými školami 

• zavedení metod pro sledování plnění strategických plánů 

• dokončení přípravy na zavedení certifikace ISO 

 

Základní strategické cíle pro rok 2012: 

• horizontální rozšíření nabídky 

• transformace a nové využití dosavadní galanterní provozovny  

• větší investice na základě výraznějšího podílu cizích zdrojů 

• pokusit se expandovat na sousední trhy 

• na zavedení certifikace ISO 

 

5.1.2 Vymezení celkové strategie 

Strategie musí být formulovaná na základě okolního prostředí. Velkou roli hraje vývoj 

daného odvětví a hospodářské situace, ale také dosavadní i potenciální konkurence. Obecně 

můžeme strategie rozdělit na strategie expanze, stability, omezení a strategii kombinace. 

 

Strategie rozvoje v současné době nepřipadá v úvahu. Hospodářská krize omezila 

rozvoj téměř všech podnikatelských aktivit, protože finanční zdroje jsou velmi omezené. 

Případné oživení podniku by mělo nastat podle předsedy družstva během dvou let. Míra 

inflace by se podle expertíz měla postupně zvyšovat, což by mohlo konečně zvýšit marže 

družstva. U nezaměstnanosti je očekáván do konce roku 2010 ještě nárůst, což určitě 

nepodpoří koupěschopnost obyvatelstva. K výraznému zvyšování kapacit výroby pro rok 

2010 určitě ještě nedojde. I když je úroková míra na velmi nízké úrovni a vybízí 

k investování, jakékoliv větší investice se jeví v této nejisté době jako riskantní. 
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Současná doba nutí firmy spíše k přežívání a udržení si dosud vybudovaných pozic 

na trhu. Expanzivní strategie, růst trhu či  větší rozšiřování výrobního sortimentu mohou 

připadat v úvahu až dojde ke zlepšení hospodářské situace obecně a tedy i hospodářské 

situace podniku. Strategii rozvoje brání kromě nepříznivého okolního prostředí i nepříliš 

dobrá finanční situace podniku. Družstvo nemá potřebné finanční zdroje, které by mohlo 

vložit do nějakého většího rozvoje a případné cizí zdroje považuje v současné době 

za rizikové. Spíše se snaží přežít dosavadní krizi s co nejmenšími ztrátami, udržet si dobrou 

pověst, své zákazníky a co nejvíce zamezit propouštění svých zaměstnanců.  

 

Na základě vyhodnocené SWOT analýzy a matice TOWS můžeme navrhnout strategii 

ST strategie: MAXI - MINI. Tato strategie využívá vnitřní silné stránky k překonání hrozeb, 

nebo jejich obejití. Z výsledků SWOT analýzy mají silné stránky družstva jasnou převahu 

z hlediska vnitřních faktorů a mohou být tak dobře využity k odvrácení hrozeb vnějšího okolí. 

 

Dosavadní výrobní a inovační plány družstva nepovažuji za dostatečné. Komplexní a 

dlouhodobější strategie není nikde definována, a to je určitě velký nedostatek. Myslím, že 

družstvo by mělo svou strategii formulovat v podobě dlouhodobějších a hlavně 

komplexních strategických plánů.  

 

Družstvo by se mělo také co nejdříve zaměřit na získání certifikát ů ISO, které jsou 

v dnešní době už téměř nutností.  Velká část malých a středních podniků nemá dle ISO norem 

certifikáty, ale znamená to nižší šance na zisk veřejných či soukromých zakázek. Certifikace 

zvýší konkurenceschopnost družstva v rámci českého trhu, popřípadě unijního trhu a zvýší 

šance na získání státních zakázek. Norma ČSN EN ISO 9001 pro systém řízení jakosti 

představuje záruku kvality pro odběratele i konečné spotřebitele. ČSN EN ISO 14001 

pro systém environmentálního managementu zase dokládá  environmentální odpovědnost 

firmy. Získaní certifikátu představuje splnění požadavků, uvedených v jednotlivých normách, 

vynaložení asi 250 tisíc korun a absolvování zhruba roční přípravy a řízení. Obnova 

certifikátu se provádí obvykle za 3 roky, mezitím probíhají 1 krát ročně kontrolní audity. Tyto 

činnosti provádějí certifikační firmy, které mají k tomu oprávnění. 

 

Corporate social responsibility je společenská odpovědnost firem. Tento pojem je 

v posledních letech stále více popularizován. Družstvo Důbrava určitě patří mezi společensky 

odpovědné firmy. Zaměstnává většinou zdravotně postižené pracovníky a ve zlínském 
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regionu, kde se obecně nezaměstnanost pohybuje za hranicí deseti procent, dokázala Důbrava 

snížit počet zdravotně postižených lidí bez práce na velmi nízkou hodnotu ve srovnání 

s ostatními regiony. Posláním družstva je umožnit pracovní uplatnění osobám se změněnou 

pracovní schopností a tělesně zdravotně postiženým. Družstvo se tak vyhýbá plně 

automatizovaným linkám, i když by zvýšily produktivitu práce, protože chce tato místa 

pro zdravotně postižené zachovat. Družstvo se podílí i na řadě sociálně prospěšných či 

kulturních akcí např. festival Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Tento festival se koná 

každý rok v srpnu.  Družstvo Důbrava je jedním ze sponzorů a organizátorů této velmi 

navštěvované a oblíbené akce. Společenská odpovědnost firem pomáhá  k vybudování dobré 

pověsti, lepší přitažlivosti pro investory, větší loajalitě, odlišení od konkurence apod. 

Doporučovala bych tedy upozornit na společensky odpovědnou činnost družstva, alespoň na 

webových stránkách či v propagačních materiálech firmy, určitě to pomůže vybudovat silnější 

image podniku. 

 

Spolupráce s velkými podniky je velmi přínosná, jako již v minulosti spolupráce 

s firmou Procter  & Gamble. Velké podniky představují větší zakázky a jsou tedy výhodnější. 

Pro družstvo bude určitě stěžejní tyto spolupráce nadále vyhledávat.  

 

V roce  2010 se rozhodlo Jihomoravské inovační centrum a město Brno podpořit 

spolupráci vysokých škol a podniků finanční částkou 5,7 milionu. Podniky tak dostanou 

za spolupráci s vysokými školami dotaci, maximálně 150 000 Kč za projekt. Podmínkou je, že 

obě strany se musí dohodnout na inovativním výzkumu či studii, kterou akademici pro firmu 

zpracují. Peníze budou firmám vyplaceny zpětně, na základě studie a předložené faktury. 

Družstvo by mělo využívat tyto potencionální možnosti levnějšího výzkumu a vývoje. 

Spolupráce s vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje, kreativní řešení propagace či 

naopak nabídnutí praxe studentům by mohla být oboustranně prospěšná. Nejvhodnější by byla 

spolupráce s UTB ve Zlíně, která je nejblíže.  

 

Z finanční analýzy je patrný vysoký koeficient samofinancování, který signalizuje 

překapitalizování podniku a tedy nehospodárné využití. Tento koeficient byl vysoký už 

v minulosti před nastoupením krize a tak je brán jako negativní jev. Družstvo Důbrava by 

mělo více využívat cizí zdroje a tyto finanční prostředky investovat do rozvoje. Družstvo 

Důbrava by se mělo více věnovat průzkumu trhu a zjišťovat mezery na trhu. Odeznívající 
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krize bude odkrývat potencionální příležitosti, které pokud budou zavčas objeveny, mohou 

být účelně využity. 

5.1.3 Strategie jednotlivých provozoven 

Strategie musí být konkretizována i na jednotlivé provozovny, protože se od sebe liší 

fungováním i zaměřením. Každá provozovna se vyvíjí trochu jiným směrem a je nutné na to 

brát při stanovování strategie ohled.  

 

Chemická provozovna 

Tato provozovna je zaměřena především na výrobky pro konečné spotřebitele, proto je 

zde velmi důležitá propagace a reklama. Bytová chemie čelí velké konkurenci, proto by bylo 

dobré, pokusit se co nejvíce odlišit. Družstvo se snaží neustále inovovat podle potřeb trhu. 

V poslední době stoupl zájem českých spotřebitelů o tuzemské výrobky. České výrobky se 

staly zárukou kvality, proto by bylo dobré, aby firma využila tohoto trendu a upozornila na to, 

že se jedná o české výrobky, popřípadě zdůraznila i regionální původ tedy Valašsko, nebo 

CHKO Bílých Karpat. Možným řešením je vytvoření ochranné známky a její registrování 

na Úřadu průmyslového vlastnictví. Registrace je na 10 let a poplatky s ní spojené jsou okolo 

11 tisíc korun. Je důležité si nejprve projít databázi již registrovaných ochranných známek, 

aby nedošlo k podobnosti a následnému zamítnutí žádosti. 

 

Družstvo vyrábí i přírodní výrobkové řady. Mohlo by se tedy u těchto výrobků pokusit 

o získání certifikátu. Tyto certifikáty zajišťuje firma KEZ o.p.s., která je nevládní neziskovou 

organizací. Certifikované kosmetické přípravky musí být vyráběny z přírodních a 

ekologických surovin. Tato společnost nabízí certifikáty CPK - CERTIFIKOVANÁ 

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA a značka CPK bio pro kosmetické přípravky s obsahem surovin 

z ekologického zemědělství. CPK bio musí splnit podmínky nejen Standardů, ale musí 

obsahovat i bio suroviny. V dnešní době trend BIO produktů zaznamenává obrovský boom, 

tak je zapotřebí zvážit, jestli by nebylo vhodné zvolit tuto cestu. Certifikace však obnáší 

docela vysoké roční náklady, zahrnující základní roční sazbu 5 000Kč, příplatky k základní 

roční sazbě za obrat (kolem 1%), poplatky za každou další mimořádnou kontrolu 

(nařízená/vyžádaná) 5 000 Kč a náklady spojené s registrací postoupení práva užívání 

ochranné známky KEZ o.p.s. u Úřadu průmyslového vlastnictví jednorázově 2000 Kč. 

Z certifikace pak vyplývají další povinnosti splňování příslušných požadavků a kontrol. Jiným 

a levnějším možným řešením by bylo zavedení ochranné známky upozorňující na přírodní 
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kosmetiku popř. přírodní kosmetiku z Valašska. Významnými tržními segmenty jsou právě 

ženy, nižší cenové skupiny. Snížení vyráběného sortimentu a zaměření se jen na ty 

nejprodávanější výrobky by mohlo být pro družstvo také přínosnější 

 

Kartonážní provozovna 

Spotřeba papíru v ČR by měla v příštích letech dále růst. Kartonáž se zatím orientuje 

na méně náročné výrobky, jako jsou obaly. V příštích letech se očekává růst technologicky 

náročnějších grafických papírů. Je tedy důležité opět sledovat trendy a potřeby trhu a neustále 

inovovat. Družstvo má dobrou spolupráci s italskou firmou. Bylo by dobré i nadále 

vyhledávat obdobné spolupráce. Rozšíření sortimentu v podobě příslušenství do krabic apod. 

je také jedním z řešení. 

 

Galanterní provozovna 

Za poslední rok zaznamenala galanterní provozovna asi pěti měsíční výpadek, poté se 

spolupráce se zahraničním partnerem znovu obnovila. Hospodářská krize na tuto provozovnu 

dopadla nepřímo. Výroba je zaměřena především na pracovní vybavení, a tak propouštění 

zaměstnanců ostatních firem a tím snížení potřeby tohoto zboží, se pak projeví  na nižších 

zakázkách.  Galanterní provozovna  čelí velké konkurenci, především z Číny a asijských 

zemí, které exportují na český trh. Asijské země vyrábějí s mnohem nižšími režijními 

náklady, tudíž je velmi těžké jim konkurovat. Na základě vyhodnocených analýz můžeme 

usuzovat, že tato provozovna je spíše slabou stránkou podniku. Konkurenční výhody by 

mohlo být dosaženo jedině v oblasti funkčních látek, ochranných oděvů a technických textilií.  

 

Velký potenciál se skrývá v oblasti nanotechnologií. Skloubení odborných znalostí, 

technologií a trendů je nevyhnutelné. Družstvo by si mělo zajistit dostatečnou výzkumnou 

základnu, která by pomohla tyto konkurenční výhody získat, a tak podpořit strategii rozvoje 

produktu. 

 

Jiným možným řešením by bylo postupně přeorientování této provozovny na jiný 

výrobní program. Nejprve bych doporučovala využívat dosavadní strojové vybavení, 

pokračovat ve stávajícím programu na základě objednávek a postupně hledat i jiné využití 

strojů. Úplně nový výrobní program by měl působit v oblasti, kde není tak velká, především 

asijská, konkurence. Družstvo Důbrava by mělo více využívat cizí zdroje a tyto finanční 

prostředky investovat především do transformace galanterní provozovny. 
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V příštích letech se očekává nárůst oboru recyklace druhotných surovin patřící 

do zpracovatelského průmyslu. Tento obor skýtá velký potenciál díky výrazným legislativním 

opatřením, která po vstupu do Evropské unie ještě více zesílila. Recyklace druhotných surovin 

je poměrně flexibilní obor a je nutné pružně reagovat na změny a potřeby trhu. Tento obor má 

budoucnost, a tak bych jej navrhla družstvu Důbrava jako jednu z možností při transformaci 

galanterní provozovny. 

5.1.4 Generické strategie 

 
Strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech 

Tato strategie vyžaduje, aby firma byla firmou s nejnižšími náklady na trhu v daném 

odvětví. Organizace, které mohou využívat takové strategie musí mít úspory z velkovýroby, 

patentované technologie, výhodnější přístup k surovinám atd. a především dostatečné 

kapitálové zázemí. Pro malé a střední firmy je strategie vůdčího postavení v nízkých 

nákladech téměř nedosažitelná. Tuto strategii mohou uplatňovat spíše velké firmy. Získání 

konkurenční výhody v nízkých nákladech je pro malé a střední firmy velmi obtížné. Nízké 

náklady se většinou odvíjí od plně automatizovaných linek produkující velkovýrobní spíše 

standardizované výrobky. Výrobní družstvo zaměstnává více než 60% osob se zdravotním 

postižením, tudíž i produktivita práce je nižší a celkové snížení nákladů obtížnější. Plně 

automatizované linky by připravily o práci většinu zaměstnanců a to se neslučuje s posláním 

družstva. Určitě i když nevyrábí družstvo s nejnižšími náklady, jeho ceny jsou určitě 

výhodnější než ceny velkých konkurenčních firem, které mají silnou image a propagaci.  

 

Strategie diferenciace  

Strategie diferenciace znamená jedinečnost v těch oblastech, které kupující nejvíce 

ocení. Výjimečný produkt, pak nemá konkurenci a může být prodáván za vyšší cenu. 

Strategie diferenciace je v dnešní době asi nejvíce perspektivní. Inovace a neustálé zlepšování 

je základem konkurenční výhody. Důbrava má ale jen externí pracovníky ve výzkumu a 

nemůže ani v této oblasti konkurovat nadnárodním společnostem, které mají vlastní 

výzkumné laboratoře. Určitě je dobrá spolupráce s vysokými školami, které mohou pomoci 

účinně inovovat za relativně nízké náklady. 
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Strategie zaměření (fokus) 

Tato strategie je založena na výběru úzkého segmentu v rámci odvětví. Tato strategie 

využívá toho, že široce zaměřená konkurence nepokrývá dostatečně tento úzký segment. Tato 

strategie se může zaměřovat na výhodu nejnižších nákladů v daném segmentu (nákladová 

fokální strategie) nebo na výhodu diferenciace v daném segmentu (diferenční fokální 

strategie) 

Důležitá je pružná výroba, která umožní přizpůsobovat se novým trendům a požadavkům 

zákazníků. Družstvo svou velikostí i technickým vybavením je schopné pružně reagovat 

na změny. Pokud by se družstvo soustředilo na úzký segment trhu, bylo by to velmi riskantní 

a podle mého úsudku, by nedošlo k využití všech dostupných kapacit družstva. Naopak jeho 

široký záběr je pro družstvo výhodou a skýtá potencionální možné cesty ke konkurenční 

výhodě. Důbrava vyrábí široký sortiment produktů.  

5.1.5 Výběr optimální varianty 

 

V praxi je běžné, že se optimální strategie vybírá z několika variant. Strategie 

pro družstvo Důbrava musí být rozlišena do tří oblastí podle provozoven. Největší význam 

pro družstvo má chemická provozovna, která se podílí z 80% na zisku, tudíž by jí měla být 

věnována největší pozornost. Ostatní dvě provozovny jsou spíše doplňkovou činností. 

Strategie většího rozvoje by měla nastoupit po odeznění krize a oživení ekonomiky. Týká se 

to především strategie rozvoje produktu a vyhledávání jiných aktivit. Strategie rozvoje trhu a 

proniknutí na trh může nastoupit i nyní, podpoří ji zejména lepší marketing. Vyhledávání 

nových zákazníků a prodávání dosavadních výrobků nebude tak investičně náročné jako 

např. vývoj nových produktů. 

 

5.2 Implementace strategie 

Implementace strategie bude spíše jen naznačena, protože rozsah implementace by 

mohl být předmětem další diplomové práce. Zavádění strategie se dotýká všech útvarů 

družstva. Všichni pracovníci s ní musí být seznámeni. Porady a  nově zavedený informační 

systém v Důbravě  jsou vhodným prostředkem ke komunikaci se zaměstnanci a objasnění 

strategických cílů. 
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Naplňování cílů musí být průběžně sledováno. Finanční ukazatele, které jsou základem 

všech plánů nemohou dostatečně charakterizovat celý podnik. Proto je důležité kromě 

finančních ukazatelů sledovat také ukazatele zaměřené na zákazníky, firemní procesy a 

zaměstnance.  

 

Možným způsobem je metoda BSC, která je uvedená v teoretické části. Tato metoda i 

když skýtá určitá úskalí je hodnocena podniky jako velmi přínosná. Agregace nesourodých 

částí podnikatelských aktivit, kterou tato metoda umožňuje byla zjištěnou slabinou tohoto 

přístupu. Místo upřesňování výkonnosti společnosti vedla spíše k zamlžení reálných výsledků. 

Dalším nedostatkem byla publikovatelnost výsledků a závěrů z nefinančních měření, kterou 

nelze přesně definovat. 

 

Metoda BSC je přínosná zejména v celkovém pohledu na výkonnost společnosti, lepší 

příjmutí změn zaměstnanci, rozvoj zaměstnanecké morálky, zákaznická spokojenost, kvalita 

produktu a zlepšení podnikové kultury. Předností je i nový pohled na hodnotový řetězec 

ve společnosti a možnost jej lépe zorganizovat. Zaměstnanci jsou chápáni jako hlavní tvůrci 

zisku a jsou zaměřeni na strategické cíle. Chápání úspěchu je postupné realizování změn 

uvedených v strategickém plánu.  

5.3 Shrnutí  

 
Na základě provedených a vyhodnocených analýz vnějšího, vnitřního prostředí a 

mezoprostředí jsem získala důležité podklady pro tvorbu strategie. Družstvu Důbrava jsem 

navrhla celkovou strategii a také jednotlivé strategie pro konkrétní provozovny. Strategie jsou 

stanoveny na základě vytyčených strategických cílů.  

 
Družstvo nemůže konkurovat velkým společnostem, které zaujímají většinovou část 

trhu a mají silnou marketingovou propagaci. Musí hledat mezery na trhu a zaujmout, inovací, 

zlepšováním svých výrobků či výhodnou cenou. Důbrava se zaměřuje na výrobu produktů 

kvalitních za přijatelnou cenu.  

 

Družstvo by mělo vytvářet strategické plány a udávat tak dlouhodobější směr firmy. 

Dosavadní plánování družstva tuto funkci nemohly nahradit. 
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6 Závěr 

 
Téma zpracovávané v této diplomové práci se týkalo analyzování společnosti Družstva 

Důbrava a návrhu její dlouhodobější strategie. Tato společnost má sídlo ve Valašských 

Kloboukách a její produkty jsou z oblasti bytové chemie, kosmetiky, kartonáže a galanterie. 

V současné době zaměstnává kolem 100 pracovníků. Podíl pracovníků se zdravotním 

postižení tvoří zhruba 60 % z celkového stavu, a tak tedy může společnost poskytovat 

náhradní plnění. Zaměstnávání zdravotně postižených osob výrazně ovlivňuje celkové 

fungování družstva, proto je tento fakt v mé diplomová práci zohledněn. 

  

Diplomovou práci jsem rozdělila na několik částí. První část je teoretická, kde jsou 

vymezeny základní pojmy, postupy a analýzy potřebné pro praktickou část. Zdroje pro tuto 

část jsou především z oblasti strategického managementu, firemní strategie, plánování a 

realizace strategie. Využila jsem především odborné publikace a internetové zdroje. 

 

V praktické části jsem se zaměřila nejprve na charakteristiku organizace. Na základě 

teoretické části je analyzován současný stav firmy. Analýza se týká okolního prostředí, 

mezoprostředí a také vnitřních zdrojů a schopností. Výsledkem analýzy je kapitola návrhy a 

doporučení obsahující strategické varianty, výběr vhodné strategie a její implementace. Určitě 

mi v této části nejvíce pomohly materiály, které mi firma poskytla a také informace, které 

jsem získala z rozhovorů se zaměstnanci a vedením firmy. 

 

Družstvo se neustále pokouší své výrobky inovovat, a to je určitě dobrá cesta. Možná 

bych ale doporučila větší intenzitu a sledování nových trendů a konkurence třeba i v 

zahraničí. Vytvořila jsem návrh celkové strategie pro družstvo a také strategie pro jednotlivé 

provozovny. Dosavadní plány družstva neberou v úvahu komplexní pohled na společnost ani 

dlouhodobý vývoj. To shledávám jako největší nedostatek. Myslím, že družstvo by mělo svou 

strategii formulovat v podobě komplexních strategických plánů. Mělo by dávat do souvislosti, 

nejen výrobu, finance a inovace, ale i vlivy vnějšího prostředí, konkurenci, zákazníky atd. 

Hlubší analýza vnitřního prostředí např. lidských zdrojů může být při návrhu strategie také 

často velmi užitečná. 
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Provedené analýzy a navržená opatření snad poskytnou představenstvu družstva 

alespoň nějaké impulsy ke zlepšení fungování a vývoje podniku. Navržené strategie doufám 

pomůžou k tvorbě kvalitních strategických plánů. Myslím si, že cíl mé diplomové práce byl 

splněn. Charakterizovala jsem dosavadní fungování podniku. Na základě provedených analýz 

jsem navrhla možné strategické cíle a nastínila strategii na následující tři roky. Diplomová 

práce mi pomohla lépe pochopit fungování organizace v praxi. Získané poznatky jsou pro mě 

určitě cenným zdrojem informací. Uplatňování teorie v praxi není jednoduchou záležitostí a 

vytvoření dlouhodobě prosperujícího a fungujícího podniku zasluhuje jen obdiv. 

 
 Myslím, že má diplomová práce na téma strategického plánu organizace by mohla být 

ukončena výstižným citátem významného ekonoma profesora Michaela Portera: „ I když se 

svět točí stále rychleji, bez dlouhodobé strategie není podnikatelský úspěch možný…Trvalé 

konkurenční výhody lze dosáhnout jen prostřednictvím strategie…“  
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