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1 Úvod 

 

Strategické řízení zajišťuje dlouhodobý rozvoj podniku a je vhodným 

nástrojem pro moderní manažery. Dnes již neplatí, že strategii, vizi, cíle nebo 

scénáře mají pouze velké podniky s obrovskými obraty. Dnes, v době nejistoty, 

změn a rostoucího konkurenčního tlaku, uplatňují strategické řízení i střední 

a menší podniky. Důvod je zřejmý – přežití a rozvoj. Pouhé operativní řízení bez 

podpory komplexní strategie je z dlouhodobé perspektivy neefektivní, nákladné 

a pracné (v souvislosti s tzv. retrospektivním plánováním).  

 

V této práci se pokusím využít metod, technik a postupů, které se při 

strategickém řízení využívají, k určení vhodné strategie pro nadcházející období 

v podniku DEVA F-M. s.r.o., jenž se zabývá výrobou ochranných oděvů.  

 

Cílem práce je tedy vypracovat strategii pro následující tříleté období 

a navrhnout vhodné cíle. 

 

Práce je rozdělena do šesti částí. Po teoretickém vymezení strategického 

managementu a jeho nástrojů v první části následuje představení organizace 

DEVA F-M, strategická analýza, prognóza předpokládaného vývoje 

podnikatelského prostředí, návrh řešení a v poslední části navrhnu doporučení 

pro implementaci strategie.  

 

V práci jsou využity metody externí, interní a finanční analýzy, které 

pomohly vyhodnotit příležitosti a hrozby pro organizaci a stanovit strategii na 

následující období. Využity byly také metody prognózování.  
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2 Strategický management 

 

2.1 Strategie a strategické řízení 

 

Strategie  je často ztotožňována s plánováním a do jisté míry oprávněně. 

Ale již odzvonilo časům rutinní tvorby byrokratizovaných strategických plánů, 

dnes je kladen důraz na tvůrčí charakter plánování. Dle Dedouchové jsou ve 

strategii „stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických 

operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů 

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

zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny 

v okolí podniku.“1  Je to tedy volba určité cesty postupu a využití disponibilních 

zdrojů.  

 

Protože dnešní podnikatelské prostředí se neustále dynamicky mění, ale 

podniky na tyto změny reagují spíše zpětnovazebně, vzniká v podnicích 

zákonitě napětí. Protože změnám se nevyhneme, je nutné si uvědomit, jak na 

změny reaguje strategie. Pomoci může tzv. Magický trojúhelník při změnách, 

který vyjadřuje vztahy mezi strategií, organizační strukturou a řídicím systémem 

podniku2. Změna strategie se tak zákonitě musí projevit na změně organizační 

struktury a ta na změně řídicího systému (viz. Obr. 2.1). Právě proto je důležité 

dodržovat hlavní princip strategického myšlení, a to princip myšlení ve 

variantách. 

 

Obr. 2.1: Magický trojúhelník změn. 

 

 

 

 

                                            
1 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-
603-4. s. 1. 
2 Magisches Dreieck der Organisation. [online]. 2010. [cit. 2010-03-01] Dostupné z WWW: 

<http://www.olev.de/m/mag_dreieck_org.htm>. 

Struktura 

Strategie 

Řídicí systém 
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Vybrané principy strategického myšlení 3:  

• Princip myšlení ve variantách 

• Princip permanentnosti 

• Princip celosvětového systémového přístupu 

• Princip tvůrčího myšlení 

• Princip myšlení v čase 

• Princip syntézy exaktního a intuitivního myšlení 

• Princip zpětné vazby 

• Princip vědomí práce s rizikem 

• Atd. 

 

Strategické řízení je „procesem tvorby a realizace rozvojových záměrů 

dlouhodobější povahy, které mají pro daný subjekt rozhodující význam a jejichž 

cílem je dosažení pro něj výhodného výsledku.“4 Výsledkem je pak strategie, 

přičemž se klade důraz na dlouhodobý úspěch, nové myšlenky a přístupy, 

schopnost učit se, intuici, kreativitu a relevantní informace. Proces 

strategického řízení je zobrazen na Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2: Proces strategického řízení.5 

  
                                            
3 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Repronis Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-

2. s. 13. 
4 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Repronis Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-
2. s. 8. 
5  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 10. 
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2.2 Poslání, vize a cíle podniku 

 

 „Východiskem strategického řízení je stanovení poslání organizace, její 

vize a cíl ů.“6  

 

Dle Lednického (2006), předchází poslání organizace strategická vize , 

vytvořená vrcholovým vedením podniku a dále tlumočena prostřednictvím 

poslání. Z uvedeného vyplývá, že vize je pouze interním materiálem, 

ke kterému nemá přístup veřejnost.  Definice vize říká: „Vize je přitažlivý obraz 

budoucnosti organizace, který je založený na využití reálných možností 

a vyjadřuje metu, kam až se organizace může rozvíjet.“ 7  Měla by být 

optimistická, načrtnuta v hrubých rysech a měla by motivovat. Vize je 

dlouhodobá, zpravidla v horizontu deseti a více let. „Vize jsou tudíž myšlenky, 

které předbíhají svou dobu a musí mít motivující charakter.“8 

 

Vize je úzce napojena na poslání podniku . To je určeno především 

pro zaměstnance a veřejnost a vyjadřuje „přání vedení podniku, jak by měl být 

podnik chápán,“9 na co by se měl soustředit a jakým směrem se ubírat. Poslání 

by tedy mělo obsahovat: 

• Jaké výrobky/služby podnik poskytuje. 

• Komu tyto výrobky/služby poskytuje. 

• Jaké technologie používá (špičkové, ekologické, tradiční…). 

• Vztah k veřejnosti a zaměstnancům. 

• Čím se odlišuje od ostatních. 

 

Poslání je zpravidla formulováno srozumitelně a pokud možno krátce. Je 

motivující, ale zároveň dosažitelné, a je orientováno na přítomnost 

(s návazností na blízkou budoucnost). 

                                            
6  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 10. 
7  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 12. 
8 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Repronis Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-
2. s. 45. 
9 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Repronis Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-
2. s. 48. 
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Konkrétní záměry podniku vyjadřují strategické cíle podniku. Ty 

„v zásadě charakterizují, čeho chce podnik dosáhnout.“10 Pomáhají formulovat 

strategii podniku a obecně lze říci, že by měly být SMART. Tedy dle Lednického 

(2006):  

• Specifické (konkrétně formulované). 

• Měřitelné (lze vyčíslit a tudíž porovnat). 

• Akceptovatelné (přijatelné pro všechny zainteresované). 

• Reálné (lze jej dosáhnout, motivuje). 

• Termínované (přesně omezené časovým intervalem). 

 

2.3 Externí analýza 

 

Analýza vnějšího okolí podniku pomáhá rozpoznat vlivy okolí podniku 

na organizaci. Okolí podniku lze rozdělit na tzv. Makrookolí a Mikrookolí, jak je 

vidět na Obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3: Okolí podniku.11 

 
                                            
10 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-
7179-603-4. s. 12. 
11 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-
7179-603-4. s. 16. 
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2.3.1 Analýza makrookolí 

 

Makrookolí podniku a jeho prvky zkoumá SLEPTE analýza . SLEPTE je 

zkratka počátečních písmen jednotlivých prvků makrookolí (jedná se o rozšíření 

analýzy PEST). Viz. Horváthová a Janečková (2007):  

 

• Sociální segment  

• Legislativní segment  

• Ekonomický segment  

• Politický segment 

• Technologický segment 

• Ekologický segment 

 

Sociální segment 

 

Jedná se o souhrn charakteristik, které vystihují chování obyvatel cílové 

oblasti. Může to být např. větší důraz na zdravý způsob života nebo protěžování 

„domácích“ značek, patriotismus apod.  

 

Legislativní segment 

 

Především zákony, vyhlášky, nařízení apod. a jakým způsobem ovlivňují 

podnikání podniku, popř. jaké daně, poplatky snižují efektivitu podnikání 

a naopak jaké granty a dotace ji podporují. Patří zde také regulace emisí, 

minimálních a zaručených mezd, hygienické předpisy atd. 

 

Ekonomický segment 

 

Stav ekonomiky - ukazatele ekonomického růstu daného státu, tedy míra 

růstu HDP, míra inflace a nezaměstnanosti a vývoj úrokových sazeb a devizový 

kurz koruny. Na základě těchto ukazatelů lze předvídat změny v ekonomickém 

dění a připravit se na ně (investovat/šetřit).  
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Politický segment 

 

Politický segment tvoří dění ve vrcholové politice, ale také „na místní 

radnici“ či obecním úřadě, stabilita situace v dané zemi, popř. vliv Evropské 

Unie (nebo jiných společenství). 

 

Technologický segment 

 

Nové technologické postupy a poznatky, inovace, pokrok, zdokonalení 

současných postupů, současných výrobků novou technologií.   

 

Ekologický segment 

 

Ekologický segment byl přidán až s rostoucím důrazem na ekologii, který 

je patrný v posledních letech. Netýká se pouze průmyslové činnosti, při které 

musí být respektovány emisní limity, ale patří zde také vliv počasí (např. na 

zemědělskou produkci), omezenost zdrojů (potřeba recyklace) a hospodaření 

s odpady. Ekologický podnik (tzv. „Zelený“) má dnes nepopiratelnou 

konkurenční výhodu a veřejností pozitivně hodnocenou image.  

 

2.3.2 Analýza mikroprost ředí 

 

Jak je z Obr. 2.3 zřejmé, mikroprostředí je tvořeno pěti prvky. Americký 

ekonom z Harward School of Business Administration – Michael Eugene Porter 

- vytvořil tzv. model p ěti konkuren čních sil (odtud Porterův model pěti sil). 

Zobrazen je v původním znění na Obr. 2.4. Podle Portera tyto síly působí na 

podniky a omezují je ve zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. V tomto 

modelu je silná konkurence chápána jako hrozba – snižuje zisk. Na druhou 

stranu slabá konkurence je příležitost pro organizaci, která umožňuje podniku 

dosáhnout v budoucnu vyššího zisku. Poznání příležitostí a ohrožení je úkolem 

pro strategické manažery. 
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Obr. 2.4: Porterův model pěti konkurenčních sil.12 

 

 

Ve středu modelu je zobrazena rivalita mezi existujícími konkurenty, 

na kterou působí riziko vstupu potenciálních konkurentů, smluvní síla 

kupujících, hrozba substitučních výrobků a služeb a smluvní síla dodavatelů. 

Porter tvrdí: „The configuration of the five forces differs by industry,“13 tedy 

uspořádání pěti sil se liší podle odvětví průmyslu. Porter vysvětluje svůj model 

na příkladu trhu komerčních letadel, kde (v USA) je vysoká rivalita mezi 

dominantními producenty Airbus a Boeing a smluvní síla aerolinek, které 

poptávají velké množství letadel, brána jako výhoda, zatímco hrozba vstupů 

konkurentů, substitutů a smluvní síla dodavatelů jsou zanedbatelné. Ve 

filmovém průmyslu je rozšiřování substitutů a vliv filmových producentů 

a distributorů (kteří jsou dodavateli filmů) naopak velmi vysoký. Viz. Porter 

(1998). 

                                            
12 PORTER, M.E. On competition. Harvard Business School Press, 1998, 496 s. ISBN 978 – 1 

– 4221 – 2396 – 7. s. 4.  
13 PORTER, M.E. On competition. Harvard Business School Press, 1998, 496 s. ISBN 978 – 1 

– 4221 – 2396 – 7. s. 4.  
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Důležité faktory jednotlivých sil dle Jiráska14: 

 

Rivalita mezi existujícími konkurenty 

 

• Přibližně stejná síla konkurentů a nebezpečí, že se někteří z nich spojí 

• Drtivá kapitálová síla rozhodujících rivalů 

• Přebytky výrobní kapacity 

• Nízké náklady a diverzifikace produkce 

• Technologická náročnost 

• Nároky na výzkum, vývoj a na Informační a znalostní vybavení 

 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

 

• Vstupní bariéra 

• Specifická technologická náročnost 

• Přístup k distribučním cestám 

• Trh ovládán zavedenými značkami 

• Vládní politika regulování trhu 

 

Smluvní síla kupujících 

 

• Monopsoní (nebo koaliční) sdružování 

• Možnost velkého výběru na straně kupujících 

• Informovanost kupujících 

• Význam objemu odběru na straně kupujících 

• Nutnost udržovat zásoby 

• Zvykové dodavatelské úvěry 

 

 

 

                                            
14 JIRÁSEK, J. A. Strategie - umění podnikatelských vítězství. 2. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2003. 189 s. ISBN 80-86419-46-2. s. 52. 
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Hrozba substitučních výrobků a služeb 

 

• Módní vlny 

• Značné zásoby dosavadní produkce 

• Vysoké switchové náklady 

• Schopnost konkurentů prosadit nové substituty od začátku ve velkém 

rozsahu a na mnoha trzích 

• Skok v užitnosti nové produkce a značně nižší náklady, rychlý odklon 

kupujících 

• Potřeba nových servisů 

 

Smluvní síla dodavatelů 

 

• Monopolní či oligopolní situace 

• Význam objemů (zvyšování cen při nižších odběrech) 

• Vysoký podíl dodávaných vstupů (vysoká závislost) 

• Dodací lhůty a logistika 

• Transakční a switchové náklady při změně dodavatele 

• Nebezpečí vertikální integrace dodavatele do našeho odvětví a tím vznik 

nového konkurenta 

 

2.4 Interní analýza 

 

„Interní analýza zkoumá a hodnotí vnit řní prost ředí organizace .“15 Jejím 

cílem je odhalit silné a slabé stránky podniku. Pro jejich zjištění potřebujeme 

znát specifické p řednosti podniku , tedy to, v čem je podnik silný a co jej 

zásadně odlišuje od konkurence. „Zdrojem specifických předností je majetek 

podniku a podnikové schopnosti.“ 16  Velkou předností je, pokud společnost 

vlastní jedinečný majetek  - tedy takový, jaký nemá žádná jiná společnost 

a který zároveň poskytuje konkurenční výhodu. Je třeba zmínit, že takováto 

                                            
15  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 35. 
16 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-
7179-603-4. s. 29. 
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přednost není na vždy, neboť každá konkurenční firma se snaží napodobit 

specifické přednosti úspěšného podniku. Napodobování je obtížné, ale ne 

nemožné, proto je pro podnik důležité (a velmi obtížné) si specifickou výhodu 

udržet.  Úspěch závidí na zdrojích. Jsou jimi:17 

  

Zdroje hmotné 

• Naturální (výrobní a provozní zařízení, pozemky, budovy, suroviny, 

energie 

• Finanční (finanční prostředky) 

 

Zdroje nehmotné 

• Patenty, licence, know-how, jméno podniku, pověst 

 

Zdroje lidské 

• Složka hmotná (počet lidí, věková struktura, kvalifikační struktura) 

• Složka nehmotná (zkušenosti, poznatky, zručnost, dovednost, 

rozhodovací schopnosti) 

 

Pro účely interní analýzy existují různé metody interní analýzy . Využiji 

pouze některé. 

 

2.4.1 Hodnototvorný řetězec 

 

Porterův hodnototvorný (nebo také hodnotový) řetězec zachycuje 

veškeré činnosti podniku, které se podílí na prodeji finálního výrobku nebo 

poskytnutí služby. Porter tím rozkládá organizaci na jednotlivé činnosti a každou 

zvlášť zkoumá jako potenciální zdroj konkurenční výhody. Příklad 

hodnototvorného řetězce je na Obr. 2.5. Hodnotový řetězec je rozdělen na 

primární a podpůrné aktivity. 

 

 

                                            
17  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 35. 
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Obr. 2.5: Hodnototvorný řetězec.18 

 

 

 Primární aktivity souvisí přímo s vytvořením výrobku nebo poskytnutím 

služby, dodáním zákazníkovi a s doprovodnými službami (členěné na vstupní, 

provozní, výstupní, prodejní, servisní). Podpůrné aktivity poskytují vstupy pro 

primární aktivity a dotvářejí podmínky jejich uskutečnění (skladování, řízení, 

informační systémy, nákup). Činnosti v každé kategorii se dále rozčlení na 

činnosti přímé (bezprostředně zapojené do tvorby hodnoty pro zákazníka), 

nepřímé (umožňují plynulost přímých aktivit) a zabezpečovací (kontrola). 

Viz. Jirásek (2003). 

 

 „Hodnota, kterou podnik pomocí hodnototvorných funkcí vytvoří, je 

měřena množstvím peněz, které jsou zákazníci ochotni za tyto výrobky nebo 

služby zaplatit.“ 19  Podstatou této analýzy je „rozložit hodnotový řetězec na 

                                            
18 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 233 s. 

ISBN 978 – 80 – 247 – 2974 -9. S. 106. 
19 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-
7179-603-4. s. 31. 
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skladebné části, každou identifikovat a rozebrat z hlediska jejích nákladů 

a marží (příspěvku k zisku). 20 

 

2.4.2 Matice BCG 

 

Zkratka BCG znamená Boston Consulting Group a tato metoda hodnotí 

výrobky (služby) podle dvou parametrů, které jsou naneseny na osách čtyřdílné 

mřížky. Jsou to míra růstu odvětví a relativní tržní podíl. Matice BCG je 

zobrazena na Obr. 2.6.  

 

Míra růstu odvětví – střed je míra růstu HDP. Rychlý růst mají ta odvětví, 

která mají růst rychlejší než HDP. 

 

 Relativní tržní podíl – podíl na trhu vůči konkurenci. Na kolika procentní 

úrovni jsou tržby podniku vůči konkurenci. Střed osy tvoří hodnota jedna – tržní 

podíl je roven tržnímu podílu konkurence. 

 

Obr. 2.6: BCG matice.21 

 

 

 

 

                                            
20 JIRÁSEK, J. A. Strategie - umění podnikatelských vítězství. 2. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2003. 189 s. ISBN 80-86419-46-2. s. 96. 
21  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 45. 
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Charakteristiky jednotlivých prvků matice: 

• Hvězdy – produkty vysoce ziskové, s příležitosti k růstu. K němu 

vyžadují rozšíření výrobních kapacit. 

• Otazníky – díky rychlému růstu trhu jsou atraktivní, ale zároveň je zde 

otázka nízkého podílu na trhu a hrozba nezájmu zákazníků nebo 

vytlačení konkurencí. Doporučuje se zbavit slabších otazníků a silnější 

rozdmýchat v hvězdy. 

• Dojné krávy – jsou stálící na trhu a vydělávají velké peníze. Jsou 

zdrojem kapitálu pro další investice. Pro organizaci je důležité si je držet. 

• Bídní psi – produkty se slabou konkurenční pozicí (špatná reklama, 

vysoké náklady, nízká kvalita, zastaralost) a velmi nízkým ziskem. Riziko 

úpadku trhu.  Je na zvážení organizace, zda je lepší se jich zbavit. 

 

2.4.3 Finanční analýza  

 

Další interní analýzou je analýza finančních výkazů, která je součástí 

finančního řízení podniku, které je nedílnou součástí strategického řízení, 

v jehož rámci představuje jeden z hlavních zdrojů dat pro rozhodování. 

„Finanční stránka podnikání je neoddělitelná od vlastní provozní stránky 

podnikání a neplní tudíž žádnou izolovanou funkci.“ 22  Zdrojem dat finanční 

analýzy jsou především účetní výkazy a vnitropodniková statistika. Postupuje se 

následujícími kroky: 

 

Postup finan ční analýzy dle Lednického (2006): 

• Příprava dat 

• Výběr metod 

• Výpočty 

• Posouzení výsledků výpočtů 

• Hloubková analýza příčin jevů  

• Návrhy, opatření, příležitosti, ohrožení 

 

                                            
22 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Repronis Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-
2. s. 81. 
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Vybrané ukazatele finan ční analýzy: 

 

Ukazatele rentability podávají informace o vývoji ziskovosti firmy a je 

hlavním kritériem pro alokaci zdrojů. 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA)  = čistý zisk / aktiva   (1) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  = čistý zisk / vlastní kapitál  (2) 

 

Ukazatele likvidity vyjadřují momentální schopnost podniku splatit své 

závazky.  

 

Ukazatel běžné likvidity = oběžná aktiva / krátkodobé závazky (3) 

 

Ukazatele struktury kapitálu ukazují, jaký je podíl cizích zdrojů 

v organizaci. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti   = cizí kapitál / celková aktiva (4) 

Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů  = cizí kapitál / vlastní kapitál (5) 

 

Při hloubkové analýze využijeme tzv. Pyramidální rozklad (např. 

rozklad Du Pont ). Tento systém ukazatelů rozebírá vzájemné vazby 

poměrových ukazatelů a pomáhá zjistit, jak se která proměnná podílela na 

změně nadřazeného ukazatele. V praxi využijeme především rozklad ukazatelů 

ROE a ROA. Rozklady jsou uvedeny v příloze. Pyramidální rozklad se užívá při 

změně ukazatele, potřebujeme tudíž data minimálně za dvě období. Poté 

zjišťujeme, jak se změna určitého podukazatele projevuje na změně ukazatele. 

Vzorce pro výpočet jsou uvedeny níže.  

 

Koeficient změny: 

∆UK = [(UK1/UK0) - 1] x 100      (6) 

 

Vyjádření závislosti změny podukazatele na změnu ukazatele při 

součinovém vztahu: 

∆UKPODUK = [log (PODUK1 / PODUK0) / log (UK1 / UK0)] x ∆UK (7) 
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Vyjádření závislosti změny podukazatele na změnu ukazatele při 

součtovém vztahu: 

∆UKPODUK = [∆UK / (UK1 – UK0)] x (PODUK1 – PODUK0)  (8) 

 

2.4.4 SWOT analýza 

 

Analýza SWOT není pouze interní analýzou, ale analyzuje také externí 

prostředí podniku. Je to analýza silných a slabých stránek podniku a příležitostí 

a hrozeb podniku. SWOT je zkratka vzniklá z počátečních písmen anglických 

slov Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats. Příležitosti a hrozby jsou 

vlivy zkoumané externí analýzou (příležitosti pozitivní, hrozby negativní), silné 

a slabé stránky jsou pak výsledky analýzy interní (silné pozitivní, slabé 

negativní). Příklady jsou zobrazeny v tabulce Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1: Příklady položek sektorů SWOT analýzy.23 

 

Silné stránky  

 

 

Slabé stránky 

 

 

Dostatek finančních zdrojů 

Dobrá pověst podniku 

Uznávaná pozice na trhu 

Úspory z rozsahu 

Originální technologie 

Nákladová výhoda 

Vysoká kvalita práce 

Vysoká kvalifikovanost zaměstnanců 

 

 

Nejasná strategie 

Nevyužité kapacity 

Zaostání ve výzkumu a vývoji 

Slabá pozice na trhu 

Špatná distribuční síť 

Vysoké náklady 

Zadluženost 

Poruchovost 

 

 

Příležitosti 

 

 

Hrozby 

 

  

                                            
23  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 49. 
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Nové trhy 

Nové tržní segmenty 

Diverzifikace nebo integrace firmy 

Rozšíření nabídky 

Inovace 

Zahraniční odběratelé 

Využití nových vědeckých poznatků 

Vybudování vlastních distribučních kanálů 

 

Konkurence s nižšími náklady 

Vstup nové konkurence 

Rostoucí prodej substitutů 

Nízká obrana proti recesi  

Rostoucí síla odběratelů a dodavatelů 

Měnící se potřeby zákazníka + pomalé 

přizpůsobení 

Negativní vládní a demografické změny 

 

 

Smysl SWOT analýzy není v pouhém výčtu položek, ale v zamyšlení. Pro 

organizaci je důležité posoudit, co převažuje. Proto každé položce přiřadíme 

body, určitou míru síly/slabosti (1-10) a váhy, dle významu položky pro odvětví 

(1-7). Příklad takové tabulky SWOT je na Obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7: Analýza SWOT s ohodnocenými položkami.24 

 

 

 

                                            
24  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 51. 
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Obrázkem Obr. 2.7 ale SWOT analýza nekončí. Dle Horváthové 

a Janečkové (2007) se sečtené hodnoty musí podělit počtem (pro předejití 

zkreslení, které by mohlo nastat při různých počtech slabých a silných stránek). 

V tomto konkrétním případě tak vychází, že ve společnosti převládají slabé 

stránky a příležitosti: 

 

Silné stránky:   145 : 5 = 29 

Slabé stránky:  162 : 5 = 32,4 

Příležitosti:   192 : 4 = 48 

Hrozby:   161 : 4 = 40,25 

 

 Teprve nyní jsou výsledky SWOT analýzy dostatečným podkladem pro 

formulaci základních strategických doporučení organizaci.  

 

2.5 Prognózování 

 

K cíli lze dospět různými cestami, alternativami. A protože budoucnost 

neznáme, musíme být připraveni na každou z nich. V tomto ohledu je nejlépe 

využít metody scéná řů. Je to kvalitativní metoda, jejíž podstata spočívá ve 

vytváření různých variant možných budoucích stavů a jejich dopadů na 

organizaci. Její nesmírnou výhodou je neomezený počet variant budoucnosti 

a z toho pramenící připravenost na téměř každou situaci a její plné využití.  

 

Scénáře lze dělit na optimistické, pesimistické a reálné nebo podle Portera 

na makroscénáře a odvětvové scénáře. Makroscénáře kladou důraz na 

makroekonomické a makropolitické faktory a jsou tudíž příliš obecné 

k vypracování konkrétní strategie. Proto jsou pro konkrétní odvětví vhodnější 

scénáře odvětvové a podle nich se pak určuje vnitropodniková strategie. 

Taková strategie by měla být přijatelná pro stakeholdery, vhodná (pasující na 

prostředí ve kterém organizace působí), realizovatelná a měla by poskytovat 

konkurenční výhodu. Tyto čtyři podmínky jsou k dosažení úspěchu nutné, nikoli 

však postačující. Strategie se přesto neustále kontrolují a přizpůsobují změnám.  
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Kromě kvalitativních metod můžeme pro prognózování využít také metody 

kvantitativní. Jedná se především o matematicko-statistické metody. Takovou 

metodou je také metoda regresní analýzy , která udává vztah mezi dvěma 

proměnnými – „trendovou přímkou, trendovou parabolou, logistickým trendem, 

polynomy vyšších řádů apod.“25 

 

2.6 Typologie strategií 

 

Porter také vytvořil tři základní strategie, a to strategii nízkých nákladů, 

strategii diferenciace (odlišení se) a strategii zaměření se. Strategie jsou 

zobrazeny v tabulce Tab. 2.2. 

 

Dnes je samozřejmě možné zakládat svou konkurenční výhodu na 

nízkých nákladech, zakázkovém prodeji, poskytovaných službách, novosti 

a vysoké užitnosti zároveň. V takovém případě se podnik charakterizuje mimo 

tabulku uvedenou výše. 

 

Tab. 2.2: Tři základní strategie podle Portera.26 

 

 

 

Zaměření 

 Vedoucí postavení 

v nákladech 

Diferenciace 

výrobk ů 

 

Široké 

Obecně nízké 

náklady 

Obecně zvláštní 

typy 

 

Úzké 

Vybrané  

výrobky 

Vybrané  

výrobky 

 

Na základě výsledků analýzy SWOT Lednický (2006) formuloval tři 

vhodné strategie, kterými je možné řešit vzniklé situace: 

 

                                            
25  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 65. 
26 JIRÁSEK, J. A. Strategie - umění podnikatelských vítězství. 2. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2003. 189 s. ISBN 80-86419-46-2. s. 53. 
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 Strategie WO „hledání“ – radí překonat slabé stránky pomocí 

maximalizace příležitostí. Klade důraz na výrazné změny podniku, proto bývá 

spojována s metodou turnaround. 

 

 Strategie SO „využití“ – je to ofenzivní strategie používající ofenzivní 

přístup z pozice síly. Je agresivně růstově orientovaná. 

 

 Strategie ST „konfrontace“ – radí v čas identifikovat hrozby a přeměnit 

je pomocí silných stránek v příležitosti. Výsledkem je diversifikační strategie. 

 

Doplňující čtvrtá strategie by pak byla strategie WT .  

 

2.7 Implementace 

 

Implementace strategie úzce souvisí s myšlením ve variantách a spočívá 

v zavedení jednoho scénáře (popř. kombinaci scénářů). Pro organizaci to je 

důležitý krok – bez něj by strategie byla pouhým přáním manažerů. Pro 

úspěšné zavedení strategie vznikají pozitivní a negativní faktory, které buď 

napomáhají realizaci strategie, nebo naopak ji znesnadňují. Tyto faktory jsou 

uvedeny v tabulce Tab. 2.3. 

 

Tab. 2.3: Zásady implementace.27 

Pozitivní faktory  Negativní faktory  

Spolehlivý informační, signalizační a 

varovný systém umožňující rychlou reakci 

na změny. 

Neochota top managementu prosadit 

strategické cíle do běžného života 

organizace. 

Dostatek času věnovaný realizaci. Lhostejnost nižších složek managementu. 

Přesná formulace strategických cílů. Nejasné strategické cíle. 

Vysoká kvalifikace pracovníků. Odborná neschopnost pracovníků. 

Včasné zajištění zdrojů. Podcenění zdrojů. 

Soulad mezi hmotnou a morální motivací. Slabá motivace pracovníků. 

Dobře zvládnutá komunikace. Špatná komunikace. 

                                            
27 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Repronis Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-
2. s. 119. 
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Implementace strategie se skládá z těchto činností:28 

• Komunikace 

• Tvorby vhodné organizační struktury 

• Zavedení administrativních podpůrných systémů 

• Sestavení kontrolních systémů 

• Vytvoření systému odměňování a stimulování 

• Zformování podnikové kultury 

• Strategického vůdcovství 

 

Již dvakrát byla v této kapitole zmíněna komunikace  a není to náhoda. 

Komunikace je totiž základním kamenem implementace strategie. Jedná se 

především o komunikaci mezi top managementem a ostatními stupni řízení. 

Snahou je zajistit pochopení strategie všemi zapojenými jednotkami podniku při 

zachování souladu s vizí, posláním a cíly organizace. Nekomunikují se však 

významné konkurenční výhody, aby se předešlo jejich vyzrazení.  

 

Při nové strategii často vznikají také nové řídící a výkonné práce, ke kterým 

je třeba přiřadit vhodné zaměstnance. Vzniká potřeba změny organiza ční 

struktury , která bude mít přesně vymezení klíčové funkce a úlohy a bude 

chápat vztah mezi jednotlivými úlohami. Důležité je také seskupení 

do organizačních útvarů a především vymezení pravomocí a stupně 

nezávislosti každého útvaru. U velkých organizací může dojít i ke vzniku 

tzv. strategické podnikatelské jednotky (SBU), která je do značné míry 

autonomní. 

 

„Administrativní nástroje  formálním a direktivním způsobem usměrňují 

individuální a skupinové aktivity požadovaným směrem a také tlumí odpor proti 

realizaci strategie.“29 Rozumíme tím zpravidla plány, postupy, brožury, pravidla 

a rozpočtové dokumenty.  

 

                                            
28  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 97. 
29  HORVÁTHOVÁ, P.; JANEČKOVÁ, V. Strategické řízení organizace. 1. vyd. VŠB – TU 
Ostrava, 2007. 124 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1620 – 3. s. 99. 
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Kontrolní systém slouží k zachycení odchylek od cílů a pomáhá odměnit 

přínosné odchylky a naopak včas zachytit odchylky negativní a tím vhodným 

způsobem korigovat chování zaměstnanců a zamezit vzniku kritického stavu. 

 

Pouhá kontrola ale k usměrnění chování zaměstnanců nestačí – vhodné je 

ukázat zaměstnancům správný směr odměněním žádoucího chování. 

Základem odm ěňování a stimulace zaměstnanců je popis pracovní náplně 

jednotlivých pracovních pozic. Odměňování by také mělo být v souladu 

s podnikovou strategií. 

 

Postoje a hodnoty vyznávané v organizaci tvoří podnikovou kulturu. Ta 

pak samozřejmě ovlivňuje také chování nově příchozích zaměstnanců, kteří se 

snaží včlenit. Podniková kultura může být velkým pomocníkem při implementaci 

strategie, jsou-li tyto dvě v souladu. Změna podnikové kultury je časově 

náročná. 

 

Strategické v ůdcovství pomáhá získat zaměstnance pro danou strategii 

a měl by jej zastávat manažer přesvědčivý, vytrvalý, schopný a kompetentní. 

Hodnotami, které uznává, jde příkladem ostatním zaměstnancům. Realizace 

strategie ale neleží pouze na jeho bedrech – podílí se na ni všichni manažeři 

v organizaci.  

 

Na úspěšné implementaci závisí úspěšnost celé strategie. Konkrétní dopady 

lze vidět v tabulce Tab. 2.4. 
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Tab. 2.4: Vliv formulace a implementace strategie na úspěšnost její 

realizace.30 

 

Formulace 

strategie 

 

Implementace  

strategie 

Vhodná (dobrá) Nevhodná (špatná) 

Výborná – efektivní (dobrá) Úspěch Potíže (záchrana – pád) 

Špatná – neefektivní 

(slabá) 

Potíže 

Prohraná šance 
Nezdar (neúspěch) 

 

  

                                            
30 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Repronis Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-
2. s. 118. 
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3 Představení organizace 

 

Praktická část diplomové práce bude vztažena k firmě DEVA F-M. s.r.o., 

která se zabývá specializovanou výrobou ochranných oděvů, především se 

sníženou hořlavostí a vysokou viditelností. Společnost má sídlo a také výrobní 

halu situovánu ve městě Frýdku-Místku.  

 

Obr. 3.1: Logo společnosti DEVA F-M. s.r.o.31 

 

 

 

3.1 Historie 

 

Historie společnosti se začala psát v devadesátých letech dvacátého 

století, kdy dva spolupracovníci jedné textilní firmy přišli s návrhem zaměřit část 

činnosti na nehořlavé materiály. U vedení nepochodili, proto se rozhodli zkusit 

štěstí sami – a tak v roce 1993 zakládají pánové Jiří Dedek a Leonard Varga 

sdružení DEVA, které v roce 1994 úspěšně přetransformovali do společnosti 

s ručením omezeným. Název DEVA vznikl spojením prvních dvou písmen 

příjmení obou zakladatelů.  

 

Z počátku se chtěli specializovat dvěma směry. Na:  

•  nehořlavý technický textil (lůžkoviny, závěsy, záclony apod.) 

• nehořlavé ochranné oděvy. 

 

Brzy se ale diferencovali pouze na nehořlavé ochranné oděvy, pro jejich 

absenci na českém trhu a pro značnou poptávku po těchto produktech. Na 

českém trhu neexistoval výrobce takovýchto oděvů. Prvními odběrateli se měli 

                                            
31  DEVA F-M. [online]. 2010. [cit. 2010-03-09] Dostupné z WWW: <http://deva-

fm.cz/cz/index.htm>. 
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stát především hasiči, kteří, byť pracovali v nebezpečných podmínkách, neměli 

žádné specifické ochranné obleky a jedinou možností, jak k takovým oblekům 

přijít, byl drahý dovoz ze zahraničí. Jednatelé společnosti se proto houfně 

vyptávali budoucích konečných uživatelů, jaké vlastnosti by takovýto oblek měl 

mít. Také navštěvovali odborné semináře týkající se nehořlavých vláken. Tak 

přišli do styku s firmou Du Pont a jejím nehořlavým vláknem Nomex.  

 

Počátky samozřejmě nebyly jednoduché. Začali jako konzultační firma, 

která si na šití najala další firmu. Cenově byli několikanásobně levnější než 

dovoz, a na tomto byl založen jejich marketing. V devadesátém čtvrtém roce 

byly obleky společnosti DEVA F-M jako první u nás schváleny podle evropské 

normy, což jim pomohlo k dalším zakázkám. Na ty už nestačilo pouze najímat 

další firmy na šití obleků, společnost byla nucena začít šít sama. Díky přímému 

jednání s dodavatelem japonských automatických šicích strojů Brother dostali 

výhodný leasing na nákup čtrnácti strojů a mohli rozjet výrobu v pronajaté hale.  

 

Díky svému umístění ve městě s bohatou textilní historií a porevolučnímu 

úpadku textilního průmyslu, měli možnost získat kvalitní zaměstnance – 

především šičky a technoložky. Začínali s patnácti zaměstnanci.  

 

V roce 1996 získala společnost certifikát ISO 9001 Nomex Quality 

(součástí zkoušek byl test v Ženevě) a stala se členem Nomex Quality 

Program, což je program společnosti Du Pont zaměřený na úzkou spolupráci 

firem. V programu je asi patnáct společností v Evropě. Ve stejném roce také 

společnost získala licenci na materiál Gore-Tex firmy W. L. Gore, díky čemuž 

vzrostla prestiž organizace a s tím spojený růst exportu (v tehdejší době činil 

60% celkového obratu firmy). S růstem zakázek roste objem vyrobených oděvů 

a nároky na počet strojů a prostor. Proto se společnost v témže roce 

přestěhovává do vlastní nové budovy. V roce 1997 pak přistavuje patro a v roce 

2006 byla z důvodu zvýšených nároků na skladování materiálů postavena nová 

výrobní hala, díky níž došlo k rozšíření prostoru o čtrnáct set metrů čtverečních. 

 

Společnost začala své výrobky po úspěchu na domácím trhu, kde kromě 

obleků pro hasiče zajišťovala také nehořlavé obleky pro české průmyslové 
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podniky jako náhradu klasických montérek, vyvážet do celého světa. Díky 

zachování vazeb z období Československa se stalo velkým odběratelem 

Slovensko, kde dokonce vyhráli tender na plošné vyměnění uniforem tamních 

hasičských sborů. Dále následovalo Polsko, Švýcarsko, Rusko, Indie a další. 

 

V roce 2005 se společnost umístila na dvacátém druhém místě 

(v Moravskoslezském kraji) v prvním ročníku soutěže Štiky českého byznysu32. 

Soutěž hledala nejdynamičtější firmy kraje na základě vyhodnocení vývoje 

hospodaření firem během tříletého období, jejich platební morálky a schopnosti, 

regionální perspektivy a samozřejmě obratu a zisku. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu pak uvádí společnost DEVA F-M na desátém místě v TOP 10 

Textilních podniků za rok 2007 podle dosažených tržeb33.  

 

3.2 Současnost 

 

V současné době je ve firmě DEVA zaměstnáno osmdesát pět 

zaměstnanců a roční obrat se pohybuje okolo dvou set miliónů Kč. Hlavním 

předmětem výroby jsou ze sedmdesáti pěti procent objemu výroby obleky pro 

hasiče, z dvaceti procent obleky s uplatněním v průmyslových výrobách a z pěti 

procent obleky určené pro armádu, policii a ambulanci. Společnost byla dvakrát 

vyhodnocena jako nejrychleji rostoucí společnost v programu Nomex Quality 

Program a v současnosti vyváží do dvaceti zemí světa včetně Austrálie. 

Pobočku prodeje pro velký ruský trh má v St. Peterburgu a nejvýznamnějším 

zahraničním partnerem je Švýcarsko. Export tvoří téměř šedesát procent 

produkce společnosti. Ve výrobě dnes využívá sedmdesát automatických šicích 

strojů (z nichž některé již byly třikrát obměněny). Některé jsou automatizované 
                                            
32 Štiky českého byznysu v Moravskoslezském kraji. 2005. [cit. 2010-03-09] Dostupné z WWW: 

<http://www.stiky.cz/vysledky_2005_moravskoslezsky.php>. 
33 Textilní průmysl. [online]. 2010. [cit. 2010-03-09] Dostupné z WWW: 

<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bPFJjAFBC80J:www.fezko.cz/cz/tiskove_zpravy/

TZ20090105_fezko.cz.pdf+konkurence+DEVA+F-

M&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShLgkl6IwJZq6TzQ_aQ9zcArSLudhFNzWYHu5rPH_7H

FILTXZHj02tp1BwKWvWX2q3bnJ8YD5kBJO3vbQr8ioMtmTECPNf266KBbQbk3AlQMJZBGCW

KdaBWLfTg8oGXp13rSZxr&sig=AHIEtbQk-WlRI8Ha1VermP9Zz9puWF29ZQ>. 
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34  DEVA F-M. [online]. 2010. [cit. 2010
fm.cz/cz/index.htm>. 

ě automatizovanou manipulací v průběhu celého procesu 

tzv. Trans Roll System. Společnost dodává také ochranné pracovní 

obleky pro státní podnik ČEZ.  

: Nová hala společnosti s fotovoltaickou elektrárnou.

 

roce 2009 společnost zprovoznila vlastní fotovoltaickou elektrárnu o 

výkonu 49,2 kW, která pokryje až dvacet pět procent celkové ro

elektrické energie firmy a také sníží emise CO2 ve výši 50 t ro

 

3.3 Výroba 

ředmětem podnikání společnosti je:  

Výroba oděvů a oděvních doplňků 

Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování 

Specializovaný maloobchod 

                                            
M. [online]. 2010. [cit. 2010-03-09] Dostupné z WWW: <http://deva
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09] Dostupné z WWW: <http://deva-
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Výrobní činnost společnosti DEVA F-M probíhá ve dvou halách – větší 

hale přímo v místě sídla a v jedné menší hale poblíž Ostravy. V případě velké 

zakázky je možné část výroby outsorcovat.  

 

Samotné výrobě ochranného obleku předchází jeho vývoj. Ten probíhá 

v technologickém oddělení společnosti. Tam je navržen také technologický 

postup a normočasy výroby. Návrh je pak odeslán zákazníkovi, který se k němu 

vyjádří, popř. se vyhotoví vzor a ten si přímo vyzkouší. Návrh obleku tvoří 

specializovaní pracovníci pomocí vhodného softwaru. Po vyřešení 

zákaznických připomínek se nový vzor obleku v softwarové podobě pošle 

k přípravě do výroby. Zde se provádí navržení uspořádání jednotlivých 

střihových částí oděvu na roli výrobní látky tak, aby byly dosaženy co nejmenší 

odpadní ztráty. Tento návrh je možný dvěma způsoby:  

a) Manuálně – kvalifikovaný pracovník navrhne uspořádání oděvu sám. 

b) Programově – uspořádání navrhne software. 

 

Ve většině případů se volí manuální cesta, protože vzniká při jejím užití 

menší procento odpadu. Programové navržení je zvoleno v případě časové 

tísně, protože nevyžaduje lidskou přítomnost. Z přípravy do výroby odchází 

rozložení střihu v softwarové podobě (v případě DEVY) nebo vytištěné 

nažehlovací fólie (v případě některých outsourcingů) do střihárny. Střihárna je 

plně automatická, obsluha zadá požadovaný střih do počítače a kontroluje 

průběh střihu. Před započetím střihu musí nachystat do třech zásobníků 

požadované textilie. Automat si pak sám vybere potřebné látky podle programu 

a vystřihne navržené tvary v požadovaných počtech. Střih je časově 

nejnáročnější činnost celé výroby, proto se zde pracuje na tři směny (ostatní 

provozy jedou na jednu směnu). Ze střihárny jsou jednotlivé části převezeny 

spojovacím tunelem do nové haly. Ta je vidět na Obr. 3.3.  

 

 

 

 



 

Obr. 3.3: Výrobní hala.
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35  DEVA F-M. [online]. 2010. [cit. 2010
fm.cz/cz/index.htm>. 
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M. [online]. 2010. [cit. 2010-03-09] Dostupné z WWW: <http://deva
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i plastové obaly jsou taktéž recyklované. Lze sm

zelenou cestou. 

 

Společnost vytvá

normou upravující ochranné obleky pro hasi

které společnost musí dodržovat, jsou: EN 11612 (obleky se zvýšenou 

odolností proti žáru), E

určené k venkovním zásah

EN 471 (obleky s vysokou viditelností), EN 343 (membrány k

nepříznivému počasí), EN 15090 (ochranná obuv). 

Produkty společnosti DEVA F

kategorií, podle obsáhlosti kategorií na 

oděvy pro průmysl a ostatní produkty.

 

Obr. 3.4: Příklady ochranných oblek

3.4.1 Ochranné oděvy pro hasi

 

Jedná se o hlavní sortiment spole

                                        
36  DEVA F-M. [online]. 2010. [cit.
fm.cz/cz/index.htm>. 
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M. [online]. 2010. [cit. 2010-03-22] Dostupné z WWW: <http://deva
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• Zásahové obleky – obleky a vesty určené přímo do zásahu. V nabídce 

jsou různá provedení, podle určení obleku (otevřené prostranství, lesy, 

budovy apod.). Výrobkové řady Tiger, Fireman V a Bushfire. 

• Pracovní stejnokroje – obleky určené pro pohyb po stanici a mimo 

zásahovou činnost. 

• Kombinézy – záchranářské kombinézy a kombinézy pro lezecké skupiny 

hasičských záchranných sborů.   

• Spodní prádlo – funkční prádlo nezbytné pro komfort uživatele určené 

pod zásahové obleky. 

• Boty – zásahová i ochranná obuv. 

• Přilby – ochranné přilby. 

• Rukavice – zásahové hasičské rukavice. 

• Doplňky – především reflexní doplňky, popisy, nápisy, kšiltovky a kukly. 

Prostředky k údržbě.  

 

3.4.2 Ochranné od ěvy pro pr ůmysl 

 

Část výrobkového portfolia s velkým potenciálem v budoucnu. Do této 

kategorie patří: 

• Oděvy pro petrochemický průmysl – pro použití v rafinériích, chemických 

provozech a plynárnách. 

• Oděvy pro energetický průmysl  

• Oděvy pro speciální průmyslové záchranáře – ochrana před ošlehnutím 

plamenem a výbuchem.  

• Oděvy pro hutnický průmysl – ochrana před rozstřihnutým železem 

a hliníkem, také oděvy pro sváření. 

• Spodní prádlo 

• Universální oděvy – pro všechny druhy rizikových pracovišť. 

 

3.4.3 Ostatní produkty 

 

Oděvy s individuálním zaměřením. Do této kategorie patří: 
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• Ochranné kombinézy pro piloty 

• Ochranné obleky pro zdravotní záchrannou službu 

• Ochranné kombinézy pro speciální jednotky policie 

• Výstražné obleky s vysokou viditelností 

• Spodní prádlo 

• Obuv – pracovní, záchranářská, policejní a pro vojenské účely.    

 

3.5 Vize a poslání organizace 

 

Společnost DEVA F-M. s.r.o. je od počátku ryze česká společnost bez 

zahraniční účasti, která staví své úspěchy na vlastním vývoji obleků 

a technologii s využitím podnětů přímo od koncových uživatelů. Společnost ví, 

jak důležitou a prospěšnou práci hasiči odvádějí, a sami vlastníci říkají „Oni 

chrání nás, my chráníme jejich zdraví.“37 

 

Filosofii firmy shrnuje jejich motto: DEVA – your smart solution , tedy 

DEVA – vaše chytré řešení. A opravdu to má být to chytré řešení; obleky 

společnosti DEVA nejdou strategií nejlevnější nabídky, ale jsou to špičkové, 

„chytré“ výrobky, které nabízejí nejen požadovanou ochranu, ale také komfort 

konečnému uživateli. Společnost se v tomto ohledu snaží vycházet maximálně 

vstříc a je otevřená všem připomínkám svých zákazníků a sama se snaží 

vyvíjet lepší vlákna a zlepšovat technické postupy výroby. Základem je přímá 

komunikace se zákazníky.  

 

Společnost DEVA F-M. s. r. o. nemá formulovanou vizi ani poslání. 

Pokusím se tedy vyjít z její filosofie a výsledků analýz a tyto dvě společně se 

strategickými cíli formulovat.  

  

                                            
37  DEVA F-M. [online]. 2010. [cit. 2010-03-10] Dostupné z WWW: <http://deva-
fm.cz/cz/index.htm>. 
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4 Strategická analýza 

 

Strategická analýza je rozdělena na analýzu externí a interní. 

 

4.1 Externí analýza 

 

Externí analýza se skládá z analýzy makrookolí podniku a z analýzy 

mikrookolí podniku. 

 

4.1.1 Analýza makrookolí – SLEPTE analýza 

 

Sociální segment  

 

V České republice bylo v roce 2008 registrováno 9 419 profesionálních 

hasičů zaměstnaných pod ministerstvem vnitra, 2 472 profesionálních hasičů 

zaměstnaných pod společnostmi a 74 358 dobrovolných hasičů. Dohromady to 

je přes osmdesát šest tisíc potenciálních zákazníků. Roste počet zásahů – 

zatímco v roce 2005 to bylo 30 290 zásahů za rok,38 v roce 2009 to bylo už 

35 602 zásahů.  

 

Ve Frýdku - Místku je umístěna Střední odborná škola požární ochrany 

a Vyšší odborná škola požární ochrany, která je organizační součástí 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Tato vychovává mladé hasiče 

a učí je používat ochranné obleky. V Ostravě je poté možnost rozšířit znalosti 

na fakultě Bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické 

Univerzity Ostrava. Společnost DEVA F-M s.r.o. aktivně spolupracuje s těmito 

školami. Jedná se především o exkurze a semináře v případě odborné školy 

a vyšší odborné školy. Studenti těchto dvou škol se také aktivně podílí na 

testování obleků a svými připomínkami i na jejich konečné podobě. Spolupráce 

                                            
38 Hasičský záchranný sbor. [online]. 2010. [cit. 2010-03-17] Dostupné z WWW: 

<http://www.hzscr.cz/clanek/statistical-yearbooks.aspx>. 
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s FBI VŠB – TUO je v účasti firmy na hasičských konferencích a prezentacích, 

na které je FBI zve. 

 

Po velkém útlumu hutnického průmyslu v devadesátých letech minulého 

století přichází růst spotřeby a vyšší životní úroveň a i toto odvětví 

zaznamenává růst odbytu. Přesto dochází v důsledku racionalizace výroby ke 

snižování počtu zaměstnanců. To vede k růstu nezastupitelnosti zaměstnanců, 

tudíž jsou firmy ochotny investovat peníze do zvýšení bezpečnosti práce 

a k nákupu kvalitních ochranných pomůcek a oděvů. Roste aktivní využívání 

etických kodexů, které mimo jiné obsahují odpovědnost firem za zdraví svých 

zaměstnanců. Je pochopitelné, že podniky předcházejí vzniku pracovních úrazů 

a šetří tím vysoké náklady na odškodňování pracovních úrazů. Vznikají tak noví 

odběratelé se specifickými požadavky. Společnost již v tomto ohledu dodává 

své obleky pro ArcelorMittal Ostrava a.s., skupina RWE, skupina ČEZ a pro 

podnikové hasiče ostravské hutnicko – strojírenské společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s.  

 

Legislativní segment 

 

S blížícími se volbami se otvírá mnoho otázek ohledně zdaňování příjmů, 

především těch vyšších, ale také podpory zaměstnávání a z ní plynoucí úlevy. 

V souvislosti s vysokým státním dluhem ČR je pravděpodobné zvyšování daní 

a snižování výdajů. Pravděpodobné se jeví i zásahy do pracovně právních 

zaměstnaneckých vztahů (nemocenská, propouštění, přijímání, přesčasy, 

minimální mzda, sociální pojištění apod.). 

 

Vládní podpora průmyslu v podobě tzv. šrotovného zajistila zvýšení 

odbytu automobilů a jejich dodavatelů, především strojírenských a hutnických 

podniků, které potřebují ochranné oděvy. Také rostoucí počet průmyslových 

podniků má vliv na zatížení energetické sítě a spotřebu elektrické energie. 

V budoucnu se dokonce počítá s výstavbou další jaderné elektrárny 

a elektrických rozváděcích stanic. Výroba elektrické energie je v celé Evropě na 

vzestupu, proto je spolupráce s ČEZ a. s. klíčová.  
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Brusel: Ekonomika Unie i eurozóny letos poroste o 0,7 procenta. [online]. 2010. [cit. 2010

17] Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/brusel-ekonomika-unie

pra-/eko_euro.asp?c=A100225_122122_eko_euro_fih>.

Prognóza úrokových sazeb [online]. 2010. [cit. 2010-03-17 ] Dostupné z WWW: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#PRIBOR>. 
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41  Prognóza úrokových sazeb [online]. 2010.
<http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#PRIBOR
42 Nezaměstnanost je na dosah 10 procent, nejvýš od roku 2004. [online]. 2010. [cit. 2010

17] Dostupné z WWW: <
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: Vývoj nezaměstnanosti v České republice.42 

                                            
Prognóza úrokových sazeb [online]. 2010. [cit. 2010-03-17] Dostupné z WWW: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#PRIBOR>. 
stnanost je na dosah 10 procent, nejvýš od roku 2004. [online]. 2010. [cit. 2010

17] Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/nezamestnanost-je-na

/ekonomika.asp?c=A100308_085910_ekonomika_spi
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Politický segment 

 

Hlavní politickou událostí roku 2010 jsou volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a Komunální volby. Je tedy nejisté, jaký vývoj bude 

po nich následovat. Vláda bude muset najít řešení snižování schodku veřejného 

rozpočtu, jinak se u nás předpokládá vývoj podobný situaci v Řecku. 

Prognózovaná výhra levicových stran předpovídá zvýšení daní 

a zaměstnanecké ochrany, ale také podporu exportu a zprůhlednění veřejných 

výběrových řízení pro malé a střední firmy. 

 

V následujících letech by mělo dojít také k rozšíření Evropské Unie 

o Chorvatsko a Island.  

 

Technologický segment 

 

Automatizace je dnes součástí každého provozu. Počítače řídí téměř 

všechny činnosti. Výrobkové řady stejně jako výrobní stroje je třeba stále častěji 

obměňovat s tím, jak se vyvíjí programy stroje řídící. Zkracují se výrobní, 

dodavatelské a objednací časy. Naopak se prodlužuje záruční servis, se kterým 

roste náročnost na trvanlivou kvalitu výrobků.   

 

Jsou vyvíjena nová vlákna, která mají odlišné vlastnosti a mohou 

vyžadovat nové přístupy ve výrobě a v jejich použití.  

 

Stroje jsou miniaturizovány a šetřím tím místo. Také je častější využívání 

řízení prostřednictvím sítě internet, což umožňuje zadávat příkazy strojům 

vzdáleně. 

 

Ekologický segment  

 

Předpokládaný je důraz na ekologické materiály a zpracování odpadů. 

Veřejnost se stává citlivější k ekologickým problémům a je dnes důležité chovat 

se ekologicky a recyklovat. Lidí na planetě přibývá, rostou městské aglomerace, 



38 
 

volné prostory se zmenšují, nebezpečí požárů se zvětšuje a důležitost ochrany 

roste.  

 

Roste vliv podnikatelské etiky, jejíž součástí je ekologické chování. 

Užívání přírodě nezávadných postupů a technologií je vyžadováno.  

 

V letních měsících trpí především jižní státy v poslední době rozsáhlými 

požáry (Chorvatsko, Řecko), což přináší pro místní hasiče zvýšené nároky na 

kvalitní ochranné obleky.  

 

4.1.2 Analýza mikrookolí 

 

Analýzu mikroprostředí (nebo také mikrookolí) tvoří rozbor jednotlivých 

prvků Porterova modelu pěti sil.  

 

Existující konkurence 

 

Jak již bylo zmíněno, v začátcích společnosti DEVA F-M. s.r.o. prakticky 

neexistovala konkurence vyrábějící ochranné pomůcky z vlákna podobných 

vlastností – alespoň ne v České republice. I v současnosti je společnost 

největším tuzemským výrobcem ochranných obleků a největším dodavatelem 

obleků pro HZS ČR.  

 

Od roku 2008 má společnost nového tuzemského konkurenta, 

společnost Výzbrojna požární ochrany (VPO), která nabízí obleky společně ve 

spolupráci s firmou Vývoj Třešť. Její poslední verze obleku Fénix je kvalitativní 

konkurencí oblekům společnosti DEVA F-M. s.r.o. VPO sice jako taková funguje 

již od roku 1992, ale až od roku 2008 nabízí obleky přímo pro hasiče. 

Společnost má zastoupení v třinácti městech České republiky a funkční e-shop.  

 

Dalším konkurentem je společnost ZAHAS s. r. o., tradiční dodavatel 

hasičské techniky, který v roce 2002 zahájil vlastní výrobu zásahových obleků 

pro hasiče. Společnost sídlí v Lipníku nad Bečvou.  
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V minulosti byla konkurencí také společnost Otavan Třeboň a. s. – velký 

výrobce pracovních pomůcek a oděvů, který se ovšem trhu speciálních 

ochranných oděvů věnoval pouze okrajově a nyní trh zcela opouští.  

 

Tito konkurenti soupeří především při zakázkách pro hasiče, které jsou 

vypisovány v rámci krajů. Snaží se konkurovat cenově a vyrábí ze stejně 

kvalitních materiálů jako DEVA F-M. s.r.o., ale funkčnost a komfort jejich obleků 

nedosahuje věhlasu DEVY.  

 

Existují také samozřejmě zahraniční konkurenti a konkurenti přesouvající 

výrobu do „levnějších“ zemí východu. Toto se jeví jako možná hrozba, protože 

cenově nelze těmto „napodobeninám“ konkurovat, ale kvalita je někde úplně 

jinde. Záleží pak na konečném uživateli a jeho prioritách a nákupním chování. 

U těchto především čínských dovozců je pak taky nedostatečný servis, 

dostupnost doplňků a záruka. Proto si myslím, že z většího měřítka nejsou 

podstatnou hrozbou.  

 

Na zahraničních trzích je situace složitější. Prakticky v každém státě 

Evropy najdeme výrobce ochranných oděvů a ten si hlídá svůj region. V praxi to 

znamená, že například v severním regionu (Skandinávie) vládne dánský 

výrobce VIKING a Albatros. V jižních státech naopak není vůbec jisté, kdo 

vyhraje veřejný tender, a veřejné zakázky jsou často velmi nepřehledné a bez 

zpětné vazby. Pravděpodobně zde hraje velkou roli lobbing. Pro region blízkého 

východu jsou zase typičtí američtí dodavatelé, státy Indonésie si zase drží 

Japonsko a Korea. Proto je pro společnost DEVA nejvhodnější trh západní 

a střední Evropy. V Polsku je dokonce zastoupena dceřinou společností DEVA 

Poland. Přesto je v Evropě asi patnáct velkých hráčů – jedná-li se o rozhodující 

zakázky – a společnost DEVA F-M. s.r.o. je jedním z nich. Největším výrobcem 

ochranných obleků pro hasiče je pak britská společnost Bristol, která má ovšem 

zájem pouze o ty největší zakázky.  

 

Společnost DEVA F-M. s.r.o. je v naší republice jak mezi profesionálními, 

tak mezi dobrovolnými hasiči nejznámější a její obleky nejrozšířenější. 

V loňském roce (2009) společnost dodala obleky pro jednotky sboru 
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dobrovolných hasičů nejnižší kategorie (tzv. JPO V) na základě vyhraného 

tendru Ministerstva Vnitra. Zakázka se týkala 33 330 kusů obleku BUSHFIRE. 

Domnívám se proto, že DEVA má na trhu dostatečně pevnou pozici a není 

přímo ohrožena. Jedinou přímou konkurencí jsou obleky od společnosti VPO. 

Nároky na výzkum a technologická náročnost vývoje vláken je dosti obsáhlá. 

Společnost DEVA vsází na konzultace s konečnými uživateli a stejně tak 

společnost VPO – jsou to právě připomínky hasičů, které zdokonalují obleky. 

V tomto ohledu je důležité nezaspat. Spojení konkurentů v rámci České 

republiky nepovažuji za pravděpodobné, ale je jistá možnost kapitálového 

vstupu zahraničních společností do menších konkurentů.   

 

Potencionální konkurenti 

 

Pravděpodobnost vzniku nového konkurenta je v pravdě mizivá – jedná 

se o tak specifický trh, který je již nasycen, a technologické specifikace jsou na 

takové úrovni, že by vstup do odvětví byl pro každou společnost nerentabilní.  

Také produkce je značně specifická a jen málo diversifikovaná. Výrobkové 

portfolio z daných materiálů a postupů je tedy relativně úzké a z toho vyplývá 

malá velikost trhu. Proto veškeří současní konkurenti většinu své produkce 

vyvážejí do zahraničí. Vstupu také brání současná „po krizová“ doba, která 

nesvědčí velkým investicím. Trh je již nasycen, proto se domnívám, že riziko 

vstupu potencionálních konkurentů je pro společnost DEVA F-M. s. r. o. 

zanedbatelná – z téhle strany nebezpečí nehrozí.  

 

Zákazníci 

 

Státní zakázky na obleky pro profesionální hasiče jsou pro každou 

společnost výhrou. Získat takové zakázky znamená vyhrát vypsané tendry. 

Není to jednoduché, protože ty jsou často nepřehledné, a i když je firma špičkou 

ve svém odvětví, neznamená to jasné vítězství. S takovýmito veřejnými 

soutěžemi je také spjato dosti nepřehledné byrokratizování a vliv lobbingu.  

 

 Společnost má funkční elektronický obchod na svých internetových 

stránkách s příznivými dodacími lhůtami. Také opravuje poškozené oděvy 
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a mění poškozené zipy a další součásti. V tomto případě služeb využívají 

především dobrovolní hasiči, kteří si často musí nakupovat výbavu z vlastních 

zdrojů a uvítají levnou opravu v relativně krátkém časovém úseku. Průmyslové 

obleky nejsou v nabídce zahrnuty vůbec, jejich dodání je totiž závislé na 

smlouvě podepsané většinou na dobu tří let.  

 

Obleky společnosti nepatří k nejlevnějším, ale to není ani jejich ambice. 

Společnost vsází na kvalitu a komfort. Obleky opravdu chrání lidské životy a na 

tom se neoplatí šetřit. Toto si uvědomují také zákazníci. Přesunutím výroby do 

států s levnější pracovní silou by bylo možné řešení snížení ceny konečných 

produktů, ale právě na úkor kvality nebo komfortu. Tomu se chce společnost za 

každou cenu vyhnout a také se snaží zůstat ryze českou firmou. Také tohoto si 

jsou zákazníci vědomi. Oproti konkurenci se firma DEVA odlišuje širokou škálou 

nabídky obleků, kdy v současné době nabízí pro hasiče dvanáct druhů obleků, 

zatímco konkurence nanejvýš dva.  

 

V případě exportu zboží je v dané zemi vybrána jedna lokální společnost, 

která plní roli distributora. Firemní etikou pak je mít v každém státě pouze 

jednoho zástupce. V případě obrovských trhů (např. Ruska) toto ale nemusí být 

šťastné řešení.  

 

Společnost vyváží své produkty do těchto zemí: Austrálie, Belgie, 

Bulharsko, Holandsko, Indie, Indonésie, Katar, Litevsko, Polsko, Rakousko, 

Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené Arabské 

Emiráty, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Významné z hlediska objemu 

odběru jsou především trhy ve Slovensku, Švýcarsku, Belgii, Polsku, Slovinsku, 

Holandsku a Švédsku.  

 

K zákazníkům pak objednané produkty rozváží smluvní dopravci. 

Přičemž zákazník má dosti silnou vyjednávací sílu a při větším odběru kusů 

většinou dochází k osobní konzultaci a snaze získat slevu. 

 

Zásoby hotových výrobků nelze mít, protože obleky se šijí na zakázku 

podle počtu velikostí, jmenovek… Pouze určité malé procento nabízených 
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produktů lze skladovat (boty, rukavice, kukly apod.). Naopak jsou kladeny 

vysoké nároky na sklad výchozích látek, takže v celku na sebe váže sklad 

materiál a produkty v celkové hodnotě dvaceti miliónů, což je nepříjemný fakt, 

který bohužel nelze změnit.  

 

Substituty 

 

Po konzultaci s odborníkem z firmy jsem dospěl k závěru, že hrozba 

substitutů je v tomto odvětví nereálná. Žádná nová technologie „skafandrů“ 

budoucnosti není vyvíjena.  

 

Dodavatelé 

 

Hlavním výrobním materiálem jsou vlákna společností Du Pont (Nomex) 

a W. L. Gore (Goretex), popř. Transtextil (PU membrána). Tyto velké firmy pak 

mají pod sebou mnoho dodavatelů, kteří daná vlákna dodávají výrobním firmám 

typu DEVA. Switchové náklady na změnu dodavatele jsou mizivé, v praxi si 

společnost vybírá na každý rok dodavatele, podle jejich aktuální nabídky. 

Dodací lhůty jsou delší, proto má společnost velké množství vlákna na svém 

skladě. Hlavním dodavatelem je francouzská firma Sofileta, která dodává ročně 

30 tun materiálu. Tlak ze strany dodavatelů je nulový. Nehrozí ani jejich vstup 

do odvětví, k výrobě vlákna jsou využity zcela rozdílné technologie, nežli k šití 

obleků, a kdyby se přeci jen rozhodl některý dodavatel zkusit vstoupit na trh, 

neobešel by se bez dodávání vlákna i svým konkurentům. Proto ze strany 

dodavatelů nejsou zaznamenány hrozby, nepříjemné jsou pouze dodací lhůty 

materiálu. 

 

Z Porterových strategií by na společnost DEVA F-M. s.r.o. nejlépe 

pasovala strategie úzkého zaměření a diferenciace na vybrané výrobky. 

 

 

 



43 
 

4.2 Interní analýza 

 

Interní analýza podniku je složena z analýzy hodnototvorného řetězce, 

matice BCG, SWOT analýzy a finanční analýzy.  

 

4.2.1 Analýza hodnototvorného řetězce 

 

Jak probíhá výroba, je popsáno v kapitole 3.3. K primárním aktivitám 

patří tyto přímé činnosti: střih, šití a dokončování. Ty mají přímý vliv na přidanou 

hodnotu a jsou z hlediska zákazníka nejdůležitější. Nepřímými činnostmi jsou 

pak zasazení rolí plátna do zásobníků střihače, převoz střihů k šicím linkám 

a odběr hotových výrobků. Zabezpečovací činností je kontrola jakosti. 

 

K podpůrným aktivitám přímým řadím vývoj v technologickém oddělení 

a přípravu do výroby, žehlení, svařování, lepení švů, potisk nápisů. K nepřímým 

pak skladování materiálů a produktů, nákup (probíhá vždy, když klesne hladina 

zásob pod určitou mez) a vychystávání. Ostraha a úklidová činnost je činnost 

zabezpečovací.   

 

Při analýze hodnototvorného řetězce jsem narazil na jednu činnost, jejíž 

průběh lze zlepšit. Jedná se o nepřímou primární aktivitu a to převoz střihů 

k šicím linkám. Jak lze vidět na obrázku v příloze, se toto provádí převezením 

střihů spojovací chodbou z pracoviště 3 na pracoviště 4. Jsou zde tedy dvoje 

dveře. Z vlastního pozorování vím, že jedny jsou samootevírací na fotobuňku, 

zatímco druhé jsou klasické. Toto je z historických důvodů, protože šicí linky 

jsou umístěny v nové hale. Další důvod je takový, že šicí linky jedou na jednu 

směnu, zatímco střih často i na tři a tak je potřeba zabezpečit halu pro ostrahu. 

Logicky dochází při převozu střihů k, z hlediska hodnototvorného řetězce, 

zbytečnému zpoždění způsobenému nutností zastavit a otevřít dveře. Toto 

zdržení lze jednoduše odstranit bez technického zákroku, pokud se při nástupu 

na směnu tyto dveře klasického otevírání otevřou a zajistí v otevřené poloze. Při 

konci směny v nové hale je pak zodpovědný pracovník z důvodu ostrahy 

objektu opět uzavře.    
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4.2.2 Matice BCG 

 

Tab. 4.1: BCG matice výrobků společnosti DEVA F-M. 

Hvězdy Otazníky  

 

TIRGER Plus 

 

GLADIATOR   

a  

FIREMAN TIGER – TWENTE 

Ostatní produkty 

 

Dojné krávy  Bídní psi  

 

BUSHFIRE 

FIREMAN V 

Ochranné oděvy pro průmysl 

 

Pracovní stejnokroje 

 

Hvězdou  produkce je ochranný oblek TIGER Plus, což je oblek 

z nejmodernějších materiálů a z vlákna přímo vyvinutého společností 

DEVA F-M. s.r.o. Jedná se o nejšpičkovější a reprezentativní oblek společnosti. 

Tempo růstu prodeje tohoto obleku je nejvyšší. 

Otazníky se vznáší nad obleky pro hasiče GLADIATOR a FIREMAN 

TIGER-TWENTE. Jsou to obleky vyvinuté pro zahraniční trh a jejich vzestup 

závisí na zisku zakázek v těchto regionech. Oblek FIREMAN TIGER-TWENTE 

je určen pro holandské hasiče. K otazníkům také patří Ostatní produkty 

(viz. kapitola 3.4.3), u nichž lze předpokládat v budoucnosti vzestup, např. 

v případě zisku zakázky pro armádu.  

 

Ochranné oděvy pro průmysl (velikost zakázky + delší časové období) 

a ochranné obleky pro hasiče (vedoucí pozice na trhu, stálí zákazníci) jsou 

dojné krávy společnosti. Z hasičských obleků jsou to především ochranný oděv 

pro zdolávání požárů ve volném prostranství BUSHFIRE a historicky 

nejúspěšnější oblek z řady FIREMAN – oblek FIREMAN V (poslední generace). 

Zakázky na tyto obleky by si společnost měla hlídat jako oko v hlavě.  
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Bídnými psy společnosti jsou pracovní stejnokroje. Jedná se o tři typy 

stejnokrojů, dle použitých vláken, které jsou určené pro pohyb po stanici a mimo 

zásahovou činnost. Z podstaty využití těchto obleků plyne, že se zřejmě 

zákazníci spokojí s konkurencí, kterou v tomto případě mohou tvořit i obyčejné 

pracovní oděvy. Odbyt těchto obleků tedy není dostačující a je pravděpodobné, 

že již nebudou nadále tvořit portfolio výrobků společnosti DEVA F-M. s.r.o. 

 

4.2.3 Finanční analýza  
 

Data pro jednotlivé ukazatele jsem čerpal z interních výkazů společnosti 

za tři roky, které jsou k nahlédnutí v příloze. Analýza je členěna podle 

jednotlivých let v Tab. 4.2. Nakonec je uveden pyramidální rozklad.  

 

Tab. 4.2: Výsledky finanční analýzy.  

 

Ukazatele 

rentability 

 2006 2007 2008 

ROA 18,4 % 14,1 % 28,5 % 

ROE 23,6 % 17,9 % 33,8 % 

Ukazatele 

likvidity 
Běžná likvidita 3,539 3,719 5,374 

Ukazatele 

struktury 

kapitálu 

Celková zadluženost 21,8 % 21,1 % 15,6 % 

Zadluženost vlastních zdrojů 27,9 % 27% 18,5 % 

 

Shrnutí a interpretace 

 

Míra zhodnocení aktiv společnosti (ROA) byla v roce 2008 28,5 % 

a došlo k dvojnásobnému meziročnímu růstu oproti roku předchozímu. ROE 

dosáhla v roce 2008 téměř třiceti čtyř procent a opět se jedná o dvojnásobné 

zlepšení oproti roku 2007. Znamená to, že z jedné vložené koruny do podnikání 

získala společnost 34 % zisku. Oba ukazatele rentability rostou, a to je pro 

společnost dobré. 

 

Ukazatelé likvidity jsou ve všech třech analyzovaných letech vysoko nad 

hranicí 1,5 a dokazují tak, že společnost je schopna včas hradit své závazky. 
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Ukazatel celkové zadluženosti společnosti DEVA F-M. s.r.o. v časovém 

horizontu klesá a stále je pod ideální hranicí. Společnost se tedy více spoléhá 

na vlastní zdroje nežli na úvěry. Zadluženost vlastních zdrojů se pohyboval 

kolem 30 % a v posledním roce analýzy klesl na 18 %, což znamená, že na 

jednu korunu vlastního kapitálu připadá dluh 18%.  

 

Pyramidální rozklad 

 

V následujících tabulkách je zobrazen pyramidální rozklad ukazatelů 

ROA a ROE a procentuální vliv jednotlivých podukazatelů na jejich celkovou 

změnu. Znaménko mínus znamená pokles.  Doprovodné tabulky a výpočty jsou 

uvedeny v příloze.  

 

Nejmarkantnější změny proběhly v roce 2008 a z rozkladu je zřejmé, že 

jak na změně ROA (nárůst o 101,77 %), tak na změně ROE (nárůst o 88,54 %) 

se nejvíce (přes 60 % ze změny) podílel ukazatel podíl zisku na tržbách.  

 

Tab. 4.3: Pyramidální rozklad ROE. 

Rozklad:           
2007 %     2008 % 

∆ROEa) = -18,78 ∆ROEa) = 61,27 
∆ROEb) = -4,52 ∆ROEb) = 36,74 
∆ROEc) = -0,79     ∆ROEc) = -9,47 

∆a)d) = 0,73 ∆a)d) = 4,48 
∆a)e) = -20,06 ∆a)e) = 50,61 
∆b)f) = -50,06 ∆b)f) = 54,23 
∆b)g) = 45,03     ∆b)g) = -24,13 

 

Tab. 4.4: Pyramidální rozklad ROA. 

Rozklad:           
2007 %     2008 % 

∆ROAa) = -18,86 ∆ROAa) = 63,62 
∆ROAb) = -4,54     ∆ROAb) = 38,15 

∆a)c) = 3,36     ∆a)c) = -9,39 
∆a)d) = -22,69 ∆a)d) = 64,48 
∆b)1 = 0,00 ∆b)1 = 0,00 
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∆b)e = -5,04     ∆b)e) = 30,10 

∆c)f) = 1,79 ∆c)f) = 3,32 
∆c)g) = 3,01 ∆c)g) = -4,78 
∆c)h) = -0,16 ∆c)h) = -0,99 
∆c)i) = -0,84 ∆c)i) = -4,77 
∆e)j) = 0,24 ∆e)j) = -8,88 
∆e)k) = 5,15 ∆e)k) = -14,17 
∆e)l) = -0,09     ∆e)l) = -0,09 

 

 

Porovnám-li výsledky ROE za rok 2007 a 2008, tak došlo k 88,54 

procentnímu nárůstu. Ukazatel a) (zisk / tržby) tvořil nárůst 61,27 %, ukazatel b) 

(tržby / aktiva) 36,74 % a ukazatel c) (aktiva / vlastní kapitál) pokles o 9,47 %. 

Ukazatel zisk / tržby se mezi roky 2007 a 2008 změnil o 55,09 % a na většině 

této změny (50,61 %) měl vliv ukazatel e) (zisk před zdaněním / tržby). Ukazatel 

tržby / aktiva mezi těmito léty narostl o 30,10 % a ukazatel aktiva / vlastní 

kapitál poklesl o 6,56 %. Vrátím se ještě na chvíli k ukazateli tržby / aktiva. Na 

jeho změně se kladně podílel ukazatel f) (tržby / zásoby a to 54,23 %) 

a záporně ukazatel g) (zásoby / aktiva a to 24,13 %). Mezi léty 2006 a 2007 je 

ale vliv ukazatelů opačný. Vliv velikosti zásob na ukazatel ROE je tedy značný. 

Přehled lze vidět na Obr. 4.4. a Obr. 4.5. 

 

Obr. 4.4: Pyramidální rozklad ROE za období 2008:2007. 
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Obr. 4.5: Pyramidální rozklad ROE za období 2007:2006. 

 

4.2.4 SWOT analýza 

 

SWOT analýzu jsem sestavil sám na základě výsledků předešlých analýz 

a především z informací poskytnutých od jednatele společnosti, pana Leonarda 

Vargy. Některé informace jsou také výsledkem mého vlastního pátrání.  

 

Tab. 4.5: SWOT analýza – silné stránky. 

Silné stránky  Body Váhy  Součin 

• Zavedená značka na trhu 

• Kvalita 

• Komfort 

• Moderní vybavení 

• Vývoj produktů (ne-stagnace) 

• Minimální fluktuace zaměstnanců 

• Webové stránky 

• Ryze česká firma 

• Dostatek finančních zdrojů (solventnost) 

• Kvalitní vedení 

• Etické jednání 

• Slabá vyjednávací síla dodavatelů a snadná změna 

dodavatele 

• Část elektrické energie z vlastních zdrojů 

• Ekologické zásady 

• Vřelé vztahy a spolupráce s hasičskou komunitou 

• Velké množství zahraničních trhů 
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Součet  -  -  639 

 

Tab. 4.6: SWOT analýza – slabé stránky. 

Slabé stránky  Body Váhy Součin 

• Velké množství peněz vázáno v zásobách materiálu 

(10 % ročního obratu) 

• Časová náročnost střihu a s tím spojená prodleva v šití 

• Delší dodací časy materiálu 

• Absence formulované dlouhodobé strategie 

• Slabá pozice na některých velkých zahraničních trzích 

• Vyšší cena produktů 

7 

 

7 

7 

4 

5 

3 

6 

 

6 

5 

6 

5 

7 

42 

 

42 

35 

24 

25 

21 

Součet -  -  189 

 

Tab. 4.7: SWOT analýza – příležitosti. 

Příležitosti  Body Váhy Součin 

• Ochranné obleky pro průmysl – náhrada klasických 

montérek při svařování a ve strojírenství 

• Ochranné obleky pro průmysl – energetické odvětví 

(nové jaderné a paroplynové elektrárny, projekty ČEZ 

a RWE) 

• Ochranné obleky pro průmysl – hutnický průmysl 

• Obleky pro armádu – dlouhodobá vyhlídka, vybavení je 

velmi zastaralé, lze předpokládat obměnu. 

• Export do velkých zemí (Rusko) 

5 

 

10 

 

 

7 

2 

 

5 
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7 

 

 

3 

4 

 

4 

15 

 

70 

 

 

21 

8 

 

20 

Součet  -  - 134 

Tab. 4.8: SWOT analýza – hrozby. 

Hrozby  Body Váhy Součin 

• Levné napodobeniny z Číny 

• Nasycení trhu (Hasiči) 

• Spojení zahraniční konkurence s českým výrobcem 

• Vyjednávací síla zákazníků 

• Zaměstnanci – absence kvalitních šiček na trhu práce 

8 

9 

4 

5 

8 

7 

6 

6 

2 

2 

56 

54 

24 

10 

16 

Součet  -  - 160 
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Silné stránky:  639 / 16 = 39,9375 

Slabé stránky: 189 / 6 = 31,5 

Příležitosti:  134 / 5 = 26,8 

Hrozby:  160 / 5 = 32 

 

Výsledkem analýzy SWOT je zjištění, že ve společnosti převládají silné 

stránky a hrozby. Pro společnost je tedy nejlepší strategie ST. Je tedy důležité 

v následujících letech diverzifikovat riziko proměněním příležitostí a rozšířením 

portfolia výrobků (popř. rozšířit objem odběru výrobků stávajících).   
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5    Prognóza vývoje podnikatelského prost ředí 

 

5.1 Scénáře  

 

Prognózy vycházejí z externí a interní analýzy (viz. kapitola 4). 

Prognózován je vývoj v následujících třech letech. 

 

5.1.1 Optimistický scéná ř 

 

Po úspěšném překonání hospodářské krize začne vláda podporovat 

podnikání malých a středních firem pro nastartování průmyslu. V důsledku 

konce krize v celém světě vzroste poptávka po oceli a hutnické a strojírenské 

firmy budou rozšiřovat výrobu. Vzroste tedy poptávka po žáruvzdorných 

oblecích pro tato odvětví. Rostoucí průmysl vyžaduje větší množství elektrické 

energie a tak se stavba dalších elektráren a rozšiřování stávajících stane 

nezbytnou. ČEZ s RWE také zahájí výstavby nových paroplynových elektráren.  

 

Vhodnými politickými zásahy se podaří snížit schodek veřejného 

rozpočtu a Armáda České republiky vyhlásí veřejné výběrové řízení na 

dodavatele ochranných obleků pro piloty, vojenské hasiče a speciální jednotky. 

S podobným tenderem přijde také Ministerstvo Vnitra.  

 

Díky snížení deficitu státního rozpočtu a zvyšujícího se HDP na 

obyvatele se podaří přijmout Euro s předstihem již v roce 2012, současně 

vstupuje do Eurozóny Polsko, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko. V rámci celé 

EU klesá nezaměstnanost. Evropská unie se navíc rozšíří o Island, Chorvatsko 

a neplánovaně i Turecko.  

 

Pro zdánlivé nasycení trhu odejdou před vyhlášením státních zakázek 

z trhu hasičských obleků větší konkurenti a žádná zahraniční firma nevstoupí do 

konkurentů menších. Čínská produkce napodobenin je v rozsáhlé mediální 

kauze označena za zdraví závadnou a zákazníci o ni ztratí zájem.  
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Díky přijetí Eura se zjednoduší vyřizování zakázek na trzích eurozóny 

a vzroste počet objednávek, v Polsku dokonce bude vyhlášen tender na 

ochranné obleky pro dobrovolné hasiče.  

 

Dodavatelé zlepší své služby a v budoucnu jsou schopni dodávat 

materiál v rámci dvou dnů. Také se na trhu objeví nově vyvinutý program na 

rozmístění střihu, který se vyrovná ručnímu rozložení. Učiliště se vzpamatují 

s poklesu zájmu studentů o obor šití a začnou na pracovní trh produkovat 

dostatečné množství kvalitně vyučených šiček. 

 

Shrnutí pro spole čnost: 

• Zvýšení poptávky po oblecích pro průmysl 

• Zvýšení poptávky po oblecích pro armádu, policii a záchranné služby 

• Zvýšení poptávek v zahraničí 

• Zjednodušení exportu 

• Příliv kvalifikovaných zaměstnanců 

• Snížení konkurence 

• Zlepšení dodavatelských služeb 

• Zefektivnění technologií 

 

5.1.2 Pesimistický scéná ř 

 

I přes opakované tvrzení odborníků v médiích pokračuje celosvětová 

hospodářská krize. Vláda se snaží bojovat s alarmující výší státního deficitu 

a zvyšuje daně a zpřísňuje pracovně právní vztahy ve snaze zajistit lidem 

zaměstnání. Jsou omezeny prakticky všechny ne nezbytné státní výdaje. 

Stagnuje také těžký průmysl, který se potýká s nedostatkem zakázek ve světě. 

Hutnické a energetické firmy omezují výdaje a neinvestují. V důsledku 

utlumování činnosti některých závodů klesá energetická vytíženost sítí a s ní 

i potřeba budování nových elektráren.  
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Rozšiřování eurozóny je stejně jako rozšiřování celé Evropské Unie 

pozastaveno.  

 

Trh hasičských obleků se zcela nasytil po akvizici zahraničního výrobce 

s částí českých prodejců. Zákazníci vědomi si velkých konkurenčních tlaků 

zvyšují své požadavky na snižování ceny už při odběru dvou kusů obleku. 

V mnoha případech se uchylují k levnější čínské produkci, která záhadným 

způsobem obstála v testech kvality. Export na zahraniční trhy mimo eurozónu je 

prakticky znemožněn kvůli politice ochrany domácích producentů praktikované 

většinou států. Prohlubuje se nezaměstnanost a klesá úroveň kvality práce 

nabízené na trhu práce.  

 

Shrnutí pro spole čnost: 

• Pokles zakázek 

• Růst konkurence 

• Růst nákladů 

• Zaměstnanecký problém 

• Drastické omezení exportu 

 

5.1.3 Reálný scéná ř 

 

Je pravděpodobné, že dopady hospodářské krize budou pomalu 

odeznívat, ale na nějaký průmyslový boom si budeme muset ještě počkat. 

Pravděpodobné je spíše postupné navrácení do starých kolejí. Rozkvět nastane 

pouze v oblasti energetiky. Další elektrárny budou zajisté potřeba, navíc zde 

pomalu vzniká konkurenční tlak.  

 

Rapidní snížení schodku se nechystá, a obměna zastaralých výstrojních 

částí armády ani policie také ne. Toto nastane až v delším časovém horizontu. 

Politické změny zvýší daně, ale také přinesou podporu podnikání a exportu. 

Euro se nás prozatím netýká.  
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Trh ochranných obleků pro hasiče je z větší části nasycen, přesto roste 

především individuální poptávka a využití elektronického obchodu pro účely 

obměny opotřebovaných částí, popř. celých obleků. Trh průmyslových obleků 

skýtá dostatečné možnosti i bez většího růstu.  

 

Konkurence se do odvětví nepohrne. Dodavatelé čínských napodobenin 

nebudou velkou konkurencí. Jde především o ochranu zdraví a ta není u těchto 

výrobců na vysoké úrovni, stejně jako komfort. Hasiči jako komunita mají 

množství komunikačních kanálů a tento fakt se mezi nimi rychle rozšíří.  

 

Zahraniční trhy skýtají dále velké možnosti a nejsou nasycené, v Polsku 

by se mohlo jednat i o větší zakázky, vzhledem k relativně menšímu postihnutí 

krizí. Celkově se očekává růst exportu.  

 

U dodavatelů a zákazníků nedojde k větší změně v chování. Příval 

čerstvě vyučených šiček se neočekává, ale prozatím je dostatek „staré školy“. 

 

Shrnutí pro spole čnost: 

• Růst energetiky a s tím spojená poptávka po ochranných oblecích pro 

průmysl 

• Vyšší náklady 

• Jednodušší export 

• Zvýšení poptávky servisu a e-obchodu 

• Zachování stávající konkurence 

• Zvýznamnění exportu 

• Stagnace nových zaměstnanců 

 

5.2 Trend 

 

Obr. 5.1 je zobrazena spotřeba elektrické energie v období 2000 až 2008. 

Na dalších obrázcích je pak tímto grafem proložena spojnice trendu. 
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Obr. 5.1: Spotřeba elektrické energie.43 

 

 

Obr. 5.2: Proložení spojnice trendu – lineární a polynomické druhého 

stupně. 

 

 

Z hodnoty spolehlivosti R lze vidět, že trendy lineární i polynomický jsou 

téměř stejně spolehlivé. Z grafů lze rovněž vyčíst, že spotřeba elektrické 

energie roste a také trend je rostoucí. V následujících letech lze tedy 

předpokládat růst spotřeby elektrické energie. 

  

                                            
43 Spotřeba elektrické energie v letech 1997 až 2008. [online]. 2010. [cit. 2010-03-31] Dostupné 

z WWW: <http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/engt/9A004BA956/$File/810609K0908.pdf>. 
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6 Návrh strategie 

 

Z výsledků analýz a prognózy budoucího vývoje mohu navrhnout vhodnou 

strategii pro společnost DEVA F-M. s. r. o. a také vizi a poslání. Také v návrzích 

uplatňuji princip myšlení ve variantách, a proto mám návrhů více. 

 

6.1 Vize 

 

1. Každý hasič v Evropě a Asii bude mít kvalitní a pohodlný ochranný oděv 

– náš smart oděv.  

2. Společnost bude dodávat pohodlné, špičkové ochranné oděvy pro 

každou profesi pracující v extrémních podmínkách v celé Euroasii při 

zachování výroby v České republice.  

3. Zajistit kvalitní a pohodlné ochranné obleky pro všechny, kteří je 

potřebují. Dbát při tom na komunikaci s cílovým uživatelem. Zachovat 

výrobu v České republice.  

 

6.2 Poslání 

 

1. DEVA F-M vyvíjí špičkové a pohodlné ochranné oděvy pro každé 

povolání. Chráníme vaše zdraví – řekněte si jak.  

2. Jsme ryze česká společnost využívající vlastní technologie k tvorbě 

moderních špičkových a pohodlných ochranných oděvů pro extrémní 

situace.  

3. Posláním společnosti je tvorba pohodlných ochranných oděvů špičkové 

kvality, určených všem profesím, které vyžadují mimořádnou ochranu 

v extrémních situacích. Jsme ryze česká společnost světové úrovně.  

4. Pohodlná ochrana pro každou profesi pracující v extrémních 

podmínkách. 

5. Společnost poskytuje prostřednictvím svých vlastních technologií 

moderní, špičkové a pohodlné ochranné oděvy pro každou profesi po 

celém světě.  
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6.3 Strategie a cíle 

 

Pro společnost je vhodná strategie odlišení se (kvalitou, komfortem, 

etičností a ekologičností) a strategie zaměření se – ta je dána odvětvím. 

Nedoporučuji společnosti pouštět se do boje s „obyčejnými“ pracovními oděvy. 

 

Pro všechny prognózy je společné, že se společnost musí zaměřit na 

získání zakázek pro průmyslové podniky na další tři roky, popř. na vývoj nových 

obleků pro toto odvětví. Zde se nabízejí velké možnosti odbytu a pro další 

rozšiřování podniku a v případě pesimistické prognózy i pro samotné přežití je 

nutné vybudovat si na tomto trhu pevnou pozici. Výchozí podmínky jsou 

příznivé.  

 

Cíl č. 1: Do tří let vybudovat pevnou pozici společnosti na trhu 

ochranných průmyslových obleků a stát se hlavním dodavatelem těchto obleků 

pro velké průmyslové společnosti v oblasti energetiky, rafinérství, hutnictví 

a petrochemie. Vyvinout nové obleky pro tuto oblast na základě spolupráce 

s konečnými odběrateli.  

 

Export je již v současnosti významnou částí obratu, a v budoucnu stále 

bude (kromě pesimistického scénáře). Společnost vyváží do mnoha zemí 

a např. ve Švýcarsku, Polsku a Slovensku má skvělou pozici na trhu. Vhodné 

by proto bylo, stejnou pozici získat na dalších zahraničních trzích. Prezentace 

značky na mezinárodních veletrzích a marketing je tou správnou cestou, kterou 

se společnost již vydala.  

 

Cíl č. 2: Do tří let získat pevnou pozici na dalších dvou trzích, pevností 

srovnatelnou s pozicí na trzích Polska, Slovenska a Švýcarska.  

 

Slabou stránkou společnosti jsou dlouhé časy střihu a na nich závislá 

prodleva v šití. Vhodné by proto bylo pořídit další střihací stroj a zkrátit tak časy 

střihu, popř. střih outsourcovat. Tento problém si žádá co nejrychlejší řešení. 
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Cíl č. 3: V horizontu příštího roku vyřešit problém s vytížeností stříhací 

linky a zkrátit čas střihu na polovinu.  

 

Problémem jsou také dodací časy dodavatelů. Pro snížení doby dodání 

hotových obleků společnosti DEVA F-M v případě objednávky je třeba držet 

vysoké zásoby, jež v sobě vážou nemalý kapitál.  

 

Cíl č. 4a: Snížit dodací časy materiálu na dobu dvou dnů. V případě 

zavedení druhé stříhací linky toto zařídit před jejím spuštěním.  

 

Jsem si vědom možných technických problémů spojených 

s prosazováním strategického cíle č. 4a, proto navrhuji alternativu v případě 

jeho selhání. 

 

Cíl č. 4b: V nejbližší možné době vybudovat další patro nad střižnou 

a skladem a zvýšit tak prostory skladu a eventuálně získat prostor pro umístění 

další střihací linky. 

 

Konkurenci čínských napodobenin není firma schopna cenově 

konkurovat, proto bych ani nedoporučoval se touto cestou pouštět. Řešením je 

strategie diferenciace výrobků, a to především cestou zvyšování komfortu 

a kvality. Společnost je dosti moderní na to, aby také šla příkladem 

a vypracovala si etický kodex společnosti. 

 

Cíl č. 5: Pokračovat v nastolené cestě odlišení se společnosti od 

konkurence kvalitou zpracování výrobků, komfortem uživatelů a poskytovaných 

služeb. Do pěti let vypracovat Etický kodex společnosti a uplatňovat jej v praxi.  

 

Povědomí o značce DEVA je na trhu dobré, chtělo by to ale ještě zlepšit 

smýšlení o společnosti. Společnost již má vysoké etické jednání a ekologické 

standardy, navíc je ryze českou firmou. Doporučuji zvýraznit tyto vlastnosti. 
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Cíl č. 6: Založit image společnosti na ekologické a etické odpovědnosti 

a také na ryzí českosti společnosti. Vhodná je prezentace webových stránek 

a firemních materiálů.  

 

Společnost se může inspirovat v optimistickém scénáři, co se školení 

zaměstnanců týče, a protože do budoucna se určitě bude rozšiřovat (bude tudíž 

potřebovat další kvalitní zaměstnance), zahájit spolupráci nebo podporu 

učňovských pozic šiček. Město Frýdek-Místek má v tomto odvětví bohatou 

historii a jistě by se našla podpora magistrátu. 

 

Cíl č. 7: Do tří let předběžně zjistit možnosti podpory a spolupráce 

s učilišti a zajistit výchovu kvalifikovaných zaměstnanců.  

 

Co se stávajících výrobků týče, z analýzy BCG je zřejmé, že nejvyšší 

podporu a propagaci si zaslouží oblek TIGER Plus, výroba by se pak měla 

zaměřit na včasné zajištění dojných krav. Společnost by se měla zbavit jakékoli 

podpory prodeje a výroby pracovních stejnokrojů a jejich prodej úplně zrušit. 

A co se otazníků týče – myslím, že je velká pravděpodobnost úspěchů 

ochranných hasičských obleků pro zahraniční trhy, zvláště s navrženou 

podporou exportu. Jejich přeměna v hvězdy je možná. Ostatní obleky nadále 

zůstávají otazníky, protože výměna obleků vládních složek je nejistá.  

 

6.3.1 Strategie optimistické prognózy 

 

V těchto šťastných časech by společnost měla co nejvíce rozšiřovat své 

pozice a získávat nové trhy – použít tedy strategii SO „využití“. Realizovat by 

měla všechny navržené cíle a ještě se zaměřit na státní zakázky pro 

Ministerstvo obrany. Doporučuji tedy v případě nastání optimistického výhledu a 

opravdovému vyhlášení tendru na ochranné obleky pro AČR tomuto věnovat 

plnou pozornost. Protože naplnění všech zakázek bude časově náročné, 

doporučuji také v tomto období vypracovat plán rozšíření výrobních kapacit o 

novou halu, popř. rozšíření haly stávající, kde by našli uplatnění noví 
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zaměstnanci. Z výkazů dostupných v příloze lze vyčíst, že společnost je 

kapitálově silná a na rozšíření má kapitálové zdroje.  

 

V žádném případě nedoporučuji přesouvat výrobu do zahraničí. 

Dočasným řešením zvýšení zakázek je rozjetí také šití na více směn a 

outsourcing střihu.  

 

6.3.2 Strategie pesimistické prognózy 

 

V případě nastání pesimistické prognózy je hlavní cílem společnosti 

udržet se na trhu . V této situaci doporučuji společnosti zaměřit se na podporu 

stávajících zákazníků a snahy udržet si je. Každá krize přejde, a poté obvykle 

následuje růst. Strategie udržení se na trhu si vyžádá snižování výdajů. Velké 

množství peněz je vázáno ve skladu, jenže doba není nakloněna velkým 

investicím. Proto jediným řešením je vyjednání kratších dodacích časů 

materiálu; v případě selhání této snahy pak prodloužení dodacích časů 

hotových obleků. Pro udržení zákazníků bude potřeba aplikovat na každého 

individuální přístup a podpořit servis, tedy především opravy, které 

pravděpodobně budou hlavním faktorem udržení se podniku. S individuálním 

přístupem budou nutností také individuální ceny. Společně se zvýšenými 

náklady je pak pravděpodobné, že zisk bude velmi nízký, bude-li nějaký. Což na 

druhou stranu sníží odvod daní. Důležitý bude marketing, z hlediska cílů jsou to 

pak cíle č. 5 a č. 6.  

 

6.3.3 Strategie reálné prognózy  

 

Strategií reálné prognózy je strategie ST „konfrontace“  a 

diversifika ční strategie. 

 

Zakázka pro AČR by byla pro společnost klíčová, ovšem zatím se 

nejedná o moc pravděpodobný scénář, proto bych doporučil pouze sledovat 

dění a v případně se předpřipravovat na takovéto výběrové řízení. Takovou 

přípravou myslím například mapování potřeb AČR, vývin nových modelů, 
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zjištění dodacích časů vhodných vláken nebo mapování vhodných pomocných 

podniků na outsourcing. Nicméně prozatím toto není priorita číslo jedna. 

V budoucnu zajisté bude, prozatím je to ale budoucnost dosti vzdálená.  

 

Nejdůležitější z hlediska dalšího růstu společnosti je cíl č. 1. Společnost 

by měla jednání s potenciálními odběrateli v novém odvětví věnovat veškerou 

snahu. Samozřejmě dosažení dalších cílů na cíl č. 1 navazuje a je také 

podstatné. Noví potenciální zaměstnanci na trhu budou chybět, proto by si 

společnost měla držet zaměstnance stávající.   
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7 Doporu čení pro implementaci  

 

Implementace strategie spočívá v dosažení vytyčených cílů. Webové 

stránky společnosti jsou společně se sídlem její hlavní vizitkou. Současné 

stránky jsou zřejmě nejkvalitněji zpracované z tuzemské konkurence, přesto 

ještě snesou malá vylepšení. Rozhodne-li se společnost jít cestou cílů č. 5 

a č. 6, je vhodné toto otevřeně prezentovat jak na svých stránkách, tak na 

ostatním firemním majetku. Z navržených vizí pak vybere jednu, kterou se bude 

řídit a která pomůže zformovat, kam se chce společnost dostat. Vybrané 

poslání pak doporučuji veřejně prezentovat na svých stránkách a šířit jej mezi 

svými zaměstnanci i odbornou veřejností. Kvalita, komfort, etika, ekologie 

a otevřený přístup jsou jejími trumfy v konkurenčním boji. Pro pochopení 

zaměstnanci je důležité toto poslání s nimi komunikovat, aby sami cítili, že se 

podílejí na správné věci, že společnost sama je správná. Systém odm ěňování 

a stimulace by vydal na další práci, ale myslím, že cesta je otevřená. Co jsem 

mohl sledovat, ve společnosti je uvolněná atmosféra a necítil jsem nepatřičné 

tlaky na zaměstnance nebo snad nepříznivou firemní kulturu .  

 

Samotné cíle jsou natolik významné, že by jejich realizace neměla zůstávat 

pouze v hlavách top managementu, ale především rozšiřující cíle vyžadují další 

dokumentaci a přípravu. Doporučuji jít cestou ročních plánů, které sama 

společnost již sestavuje v rámci jednotlivých výročních zpráv. To jsou tedy 

vhodné administrativní nástroje a zároveň kontrolní systém , kdy výroční 

zpráva sumarizuje dosažené úspěchy a koriguje odchylky od dlouhodobého 

plánu.  

 

Vhodné je pak stanovit, kdo z managementu bude zastávat roli 

strategického v ůdce  a půjde tak příkladem zaměstnancům. Tento manažer se 

pak musí ztotožnit s vizí i misí společnosti a podporovat dosažení vytyčených 

cílů. Je důležité, aby svým jednáním, postoji a názory dával najevo soulad 

s firemní image a strategií. Vedení společnosti samo zná své manažery a ví, 

kdo z jejich řad je nejvhodnějším kandidátem, popř. je možné pro tento účel 

vytvořit novou pozici.  
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7.1 Konkrétní návrhy 

 

Společnost by měla co nejdříve začít vyjednávat s průmyslovými podniky 

a aktivně jim nabízet vhodné oděvy a individuální ceny. Při tomto jednání 

uplatňovat přímé a férové jednání a zdůrazňovat silné stránky podniku 

(ekologie, nacionalismus, důraz na kvalitu a komfort).  

 

Atmosféra ve společnosti je otevřená, doporučuji společnosti snažit se ji 

otevřenou zachovat. Mnohem snáze se pak bude zaměstnancům vysvětlovat 

a zdůrazňovat důležitost jejich práce pro poslání společnosti. Jestliže se 

společnost diferencuje komfortem a kvalitou svých obleků, přispívají k ní 

především zaměstnanci. Oni naplňují normy a dodržují kvalitu. Oni musí 

pochopit, že kvalita je důležitá pro celou společnost, a proto také pro ně. 

Otevřená atmosféra také napomáhá k iniciativě zaměstnanců navrhovat 

zlepšení, sdělovat své postřehy (např. šička si spíše všimne možného snížení 

komfortu nevhodně umístěným švem než návrhář). Je třeba tuto otevřenost 

podporovat, i když ne vždy se návrh realizuje. Zpočátku, než vejde v známost 

fungování návrhů, je vhodné dotazovat se na možné postřehy. Často 

zaměstnanci navrhnou i zefektivnění postupu a tak zkrácení výrobního času. 

Uvědoměním si podstatnosti kvality se také sníží vytíženost stanoviště kontroly 

kvality.  

 

Ke zvyšování komfortu nápady přímo od konečných uživatelů pomáhají 

svými postřehy studenti Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné 

školy požární ochrany. Toto je správný krok a doporučuju v této spolupráci co 

nejvíce pokračovat. Nejen že společnost tak získává hodnotné připomínky, ale 

také se podílí na vychovávání nových generací zákazníků.  

 

Co se týče cíle č. 5, tedy vypracování etického kodexu, doporučuji toto 

nepodcenit a dobře se připravit. Etický kodex má dnes již téměř každá větší 

společnost, takže inspirace je dostatek. Literatury na toto téma a odborníků pro 

konzultace popř. pro samotné vypracování kodexu je taktéž dost.  
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K udržení zaměstnanců přispívá jejich uvědomění si vlastní důležitosti pro 

společnost a vlídná firemní kultura.  

 

Podpora exportu v praxi by, dle mého návrhu, spočívala v detailním 

zmapování potřeb cílových zákazníků na jednotlivých trzích. To by si 

pravděpodobně vyžádalo nové zaměstnance. Není nutné mít pro každý trh 

odborníka, některé regiony mají velmi podobná specifika a tak mohou být 

sdruženy. 

 

Strategický vůdce – manažer - ukáže zaměstnancům, že je správné 

podílet se na tvorbě (prodeji, propagaci apod.) kvalitních a komfortních obleků, 

že je správné ekologicky recyklovat odpad, že je správné jednat mezi sebou, 

ale také se zákazníky otevřeně. Měl by nejen hovořit se zaměstnanci, ale 

hlavně jim naslouchat. Vedení společnosti podporuje jeho názory a hodnoty. 

 

Shrnutí pro spole čnost: 

• Zahájit jednání s průmyslovými podniky. 

• Podporovat otevřenou komunikaci a získávat návrhy a postřehy od 

zaměstnanců. 

• Pokračovat ve spolupráci se Střední odbornou školou požární 

ochrany a Vyšší odbornou školou požární ochrany ve 

Frýdku-Místku.  

• Zajistit odbornou konzultaci při vypracovávání etického kodexu 

organizace. 

• Zmapování trhů pro podporu exportu.  

• Charismatický a morálně správný strategický vůdce. 
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8 Závěr 

 

Má diplomová práce je zaměřená na strategický management a jeho 

uplatnění ve firmě DEVA F-M. s.r.o. V začátcích práce jsem pomocí poznatků 

z odborné literatury, specializovaných webových stránek a materiálů získaných 

během studia nastínil teoretickou strukturu práce. Díky konzultacím 

a materiálům od jednatele společnosti DEVA F-M. s.r.o. pana Leonarda Vargy 

jsem měl dostatek podkladů k praktickému využití strategického managementu.  

 

Cílem práce bylo navrhnout vhodnou strategii a firemní cíle pro 

nadcházející tříleté období. Těmto návrhům předcházelo představení 

organizace následované strategickou analýzou. Ta se skládala z analýzy 

externí a interní. Pro interní analýzu jsem využil model pěti sil a SLEPTE 

analýzu. V případě externí analýzy mému účelu posloužila analýza 

hodnototvorného řetězce, matice BCG, SWOT analýza a finanční analýza. 

Pomocí těchto nástrojů a technik se mi podařilo identifikovat, které vlivy 

zasahují do činnosti organizace, a její silné a slabé stránky, stejně jako 

příležitosti a hrozby. Získáním dostatečného množství podkladů jsem mohl 

přistoupit k odhadu dění v následujícím období pomocí metod prognózování. 

Předposlední částí práce je návrh řešení, ve které jsem navrhl poslání, vizi a 

sedm cílů společnosti společně se strategií. Základním doporučením je 

diverzifikovat své produkty vysokou kvalitou a komfortem, etickým jednáním, 

ekologickou činností a otevřeným přístupem. Doporučil jsem mimo jiné se 

zaměřit na ochranné obleky pro průmysl, které představují velkou příležitost pro 

společnost. Poslední část tvoří má vlastní doporučení implementace, ve kterých 

jsem zmínil důležitost prezentace image společnosti a doporučil využít 

osobnosti strategického vůdce. 

 

Doufám, že má práce poslouží svému účelu a přinejmenším ukáže vedení 

společnosti výhody strategického řízení. Pro mě osobně bylo vypracování této 

práce nesmírnou zkušeností a doufám v její užitek.  
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Seznam zkratek  

 

AČR   - Armáda České republiky 

ČR    - Česká republika 

EU  - Evropská unie 

FBI VŠB – TUO  - Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 

báňské – Technické university Ostrava 

HDP  - hrubý domácí produkt 

HZS ČR - Hasičské záchranné sbory České republiky 

JPO - Jednotky požární ochrany 

kW - kiloWatt 

PODUK - podukazatel 

ROA - Return of Assets – návratnost aktiv 

ROE - Return on Equity – návratnost vlastního kapitálu 

SBU - Strategic Business Unit - strategická podnikatelská 

jednotka 

t - tuna 

UK - ukazatel 

USA - United States of America – Spojené státy americké 

VPO - Výzbrojna požární ochrany 
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Příloha č. 1 

Řazení pracovišť: 

 

 

 

 

 

 

Legenda: technologické oddělení (1) – příprava do výroby (2) – střihárna (3) – 
šicí linka (4) – doplňující pracoviště (5) – výstupní kontrola (6) – sklad (7) / 
expedice (8).   



 
 

Příloha č. 2, str. 1 

Rozvaha společnosti DEVA F-M. s.r.o. za rok 2006: 
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Příloha č. 3, str. 1 

Výkaz zisku a ztráty společnosti DEVA F-M. s.r.o. za rok 2006: 
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Příloha č. 4, str. 1 

Rozvaha společnosti DEVA F-M. s.r.o. za rok 2007: 
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Příloha č. 5, str. 1 

Výkaz zisku a ztráty společnosti DEVA F-M. s.r.o. za rok 2007: 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 5, str. 2 

 

 

  



 
 

Příloha č. 6, str. 1 

Rozvaha společnosti DEVA F-M. s.r.o. za rok 2008: 
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Příloha č. 7, str. 1 

Výkaz zisku a ztráty společnosti DEVA F-M. s.r.o. za rok 2008: 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 7, str. 2 

 

 

  



 
 

Příloha č. 8 

Struktura pyramidálního rozkladu: 

ROA 

 

ROE 

  



 
 

Příloha č. 9, str. 1 

Tabulky pyramidálního rozkladu: 

 

ROA 

  Ukazatel  2006 2007 Rozdíl  
K. 

změny  2008 Rozdíl  
K. 

změny  
  ROA (zisk / aktiva) 0,18 0,14 -0,04 -23,40 0,28 0,14 101,77 

a) zisk / tržby 0,13 0,10 -0,02 -19,33 0,16 0,06 55,09 
b) tržby / aktiva 1,47 1,39 -0,07 -5,04 1,81 0,42 30,10 

c) náklady / tržby 0,91 0,94 0,03 3,80 0,88 -0,07 -7,21 
d) zisk / náklady 0,14 0,11 -0,03 -22,29 0,18 0,07 67,13 
e)  (aktiva / tržby) 0,68 0,72 0,04 5,30 0,55 -0,17 -23,14 

f) mater. N / tržby 0,62 0,64 0,02 2,61 0,67 0,03 4,90 
g) mzdové N / tržby 0,09 0,11 0,03 31,86 0,07 -0,05 -39,88 
h) fin. N / tržby 0,01 0,01 0,00 -10,52 0,00 -0,01 -75,78 
i) ost. N / tržby 0,19 0,18 -0,01 -4,10 0,13 -0,04 -25,20 
j) stálá aktiva / tržby 0,16 0,16 0,00 1,00 0,10 -0,06 -38,82 

k) 
oběžná aktiva / 

tržby 0,52 0,55 0,04 6,79 0,45 -0,10 -18,41 

l) 
ostatní aktiva / 

tržby 0,00 0,00 0,00 -34,68 0,00 0,00 -57,82 
 

v Kč 2006 2007 2008 
zisk 25 311 000 20 134 000 56 108 000 

aktiva 137 288 000 142 562 000 196 895 000 
tržby 201 420 000 198 622 000 356 891 000 

náklady 183 164 000 187 484 000 312 602 000 
mater. N 125 635 000 127 129 000 239 628 000 

mzdové N 17 282 000 22 471 000 24 275 000 
fin. N 2 763 000 2 438 000 1 061 000 
ost. N 37 484 000 35 446 000 47 638 000 

stálá aktiva 32 748 000 32 615 000 35 854 000 
oběžná aktiva 104 200 000 109 728 000 160 875 000 
ostatní aktiva 340 000 219 000 166 000 
 

 

 

Legenda: ∆ je znak vyjadřující změnu, ukazatel má zkratku UK a 

podukazatel PODUK 



 
 

Příloha č. 9, str. 2 

 

ROE 

  Ukazatel  2006 2007 Rozdíl  
K. 

změny  2008 Rozdíl  
K. 

změny  

  
ROE (zisk / vlastní 

kapitál) 0,24 0,18 -0,06 -24,09 0,34 0,16 88,54 

a) zisk / tržby 0,13 0,10 -0,02 -19,33 0,16 0,06 55,09 
b) tržby / aktiva 1,47 1,39 -0,07 -5,04 1,81 0,42 30,10 
c) aktiva / vlastní kapitál 1,28 1,27 -0,01 -0,90 1,18 -0,08 -6,56 

d) zisk / zisk před zdaň. 0,75 0,76 0,01 0,81 0,79 0,03 3,63 
e) zisk před zdaň. / tržby 0,17 0,13 -0,03 -19,98 0,20 0,07 49,66 
f) tržby / zásoby 11,25 6,73 -4,52 -40,17 10,81 4,08 60,65 

g) zásoby / aktiva 0,13 0,21 0,08 58,72 0,17 -0,04 -19,02 
 

v Kč 2006 2007 2008 
zisk 25 311 000 20 134 000 56 108 000 

vlastní kapitál 107 303 000 112 437 000 166 192 000 
tržby 201 420 000 198 622 000 356 891 000 

aktiva 137 288 000 142 562 000 196 895 000 
zisk před zdaň. 33 558 000 26 479 000 71 205 000 

zásoby 17 908 000 29 516 000 33 013 000 
 

 

  



 
 

Příloha č. 10 

Spotřeba elektrické energie v jednotlivých letech v ČR: 

Rok Spotřeba elektrické energie v GWh 

2000 52 292,1 

2001 53 775,1 

2002 53 581,0 

2003 54 781,3 

2004 56 387,5 

2005 57 663,9 

2006 59 421,0 

2007 59 751,9 

2008 60 477,9 

 

 


