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1 Úvod 

Tempo vývoje podnikatelského prostředí se v posledních letech neustále zrychluje. Co 

platilo před minutou, jiţ nemusí platit nyní, co platí dnes, nemusí platit zítra. Svět se stal 

dynamickým prostředím, ve kterém nastávají změny rychlostí, na kterou nepřipravené 

podniky nebudou a nestačí reagovat. Dynamika podnikatelského prostředí souvisí s novými či 

lépe řečeno se zintenzivňujícími trendy jako je globalizace, intelektualizace, informatizace či 

ekologizace. Tyto trendy musí podnik sledovat a v lepším případě předpovídat a 

implementovat do své strategie, ignorováním se pak můţe dostat do váţných existenčních 

problémů. 

Slovo strategie je velice staré, pouţívali jej uţ samotní Řekové. Původ strategie souvisí 

s oblastí vojenství a veřejné správy, pojem strategie vznikl v době demokratických reforem 

Kleisthena (508-7 př. n. l.). Slovo strategie vychází z řeckého spojení slov „stratus“, coţ 

znamená „utábořená armáda“, a „again“, které se překládá jako „vést“. Strategií se zabýval i 

Alexandr Makedonský, který ji chápal jako schopnost vyuţít sil k přemoţení opozice a 

vytvoření systému všeobecné nadvlády. 

Strategie podniku je důleţitým aspektem ţivotaschopnosti a konkurenceschopnosti 

firem. Určení správné strategie je důleţitým krokem pro úspěšné podnikání a jeho další 

rozvoj. Strategie by měla reagovat na okolí podniku, na příleţitosti a ohroţení. Na druhou 

stranu se nedá říci, ţe by podnik bez strategie neměl šanci na úspěch. Mnozí manaţeři mají 

natolik dobré rozhodovací schopnosti, ţe příleţitost vyuţijí i bez různých analýz a studií 

podnikatelského prostředí, to samé pak platí u vyhýbání se ohroţením. 

 Důleţitost strategie je pro mnoho manaţerů nedocenitelná. Určuje dlouhodobý směr 

organizace, snaţí se najít konkurenční výhodu, zkoumá dopady aktivit organizace na její okolí 

a případné řešení problémů, strategie pomáhá včlenit podnik do prostředí, ve kterém chce 

fungovat, snaţí se sladit cíle firmy s omezenými zdroji atd.  

Cílem této diplomové práce je na základě teoretických a praktických poznatků 

navrhnout podnikovou strategii konkrétní organizace.  

Návrh podnikatelské strategie není jednoduchým procesem. Je  nutno pouţít 

komplexních analýz externího prostředí podniku stejně tak jako podniku samotného 

(mikroprostředí). Externí prostředí se dále dá rozčlenit na makroprostředí (obecné) a 
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mikroprostředí (oborové).  Interní prostředí je charakterizováno finančními, výrobními, 

personálními či marketingovými zdroji. Za pomocí externí a interní analýzy dojde k popsání 

silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení, které se promítnou do tzv. SWOT analýzy. 

Pomoci k definování strategie mohou i další metody jako je Porterova analýza konkurenčního 

prostředí či SLEPT analýza. 

První část diplomové práce je věnována teorii a pojmům, které se strategií podniku 

bezprostředně souvisí. Druhá část se zaměřuje na praktickou oblast, která zahrnuje 

charakteristiku ekonomického subjektu a aplikaci postupu řešení. Třetí část práce se zabývá 

prezentací výsledků a obsahuje doporučení a návrhy na zlepšení, vycházející z výsledků 

z předchozí části. V závěru budou shrnuty veškeré souvislosti spojené se strategickou 

analýzou vybraného podniku. 
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2 Teoretická východiska 

Strategie je pojem vyskytující se ve společnosti jiţ za dob filozofů starého Řecka. 

V tehdejších dobách měla strategie hlavně vojenský význam, kdy právě za pomoci strategie 

mělo dojít k vítězství nad protivníkem, tedy k dopracování se předem daného cíle. Umění 

strategie bylo výjimečným darem, základy byly vyučovány na školách. Strategie se v tomto 

významu dochovala aţ doposud, kdy se přenesla z vojenství i do mnoha jiných oborů. Proto 

se i dnes setkáváme s pojmy, jako je vojenská strategie, firemní strategie, strategický prvek, 

strategické zásoby atd.  

Definovat strategii je sloţitým úkolem jak pro filozofy, tak pro ekonomy. Kaţdý 

nahlíţí na strategii z trochu odlišného pohledu a není jednoduché všechny tyto myšlenky 

skloubit do jedné ucelené definice. Ekonomové, kteří se strategií zabývali, ji definovali takto: 

A. D. Chandler 

„Strategie sleduje dlouhodobé cíle, mění se pod vlivem externích příleţitostí nebo od 

nich odvozených potřeb, prorůstová změna strategie vede ke změně administrativní 

struktury.“ Chandler (1962) 

H. I. Ansoff 

 „Strategie je pravidlo pro rozhodování pod neurčitými podmínkami, kdeţto odchodní 

politika je kontingenční rozhodování. Obchodní strategie je široký soubor rozhodovacích 

pravidel a návodů definující spektrum obchodní činnosti a směr organizace.“ Ansoff (1965) 

M. Porter 

„Strategie je široce zaloţený vzorec určující, jaká je konkurenční schopnost firmy, 

jaké budou její cíle a jaká politika bude potřebná k dosaţení těchto cílů. Podstatou 

formulování konkurenční strategie je dát do souvislosti firmu a její okolí.“ Porter (1980) 

Jedna z obecných definic strategie říká:  

„Jedná se o procesně vedenou definici strategických cílů a způsobů, jak jich 

dosáhnout. K tomu se vyuţívají procesy, metodiky a technologie, které se v čase a v průběhu 

rozvoje strategie jako oboru neustále vyvíjí.“ 
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2.1 Etapy vývoje strategického managementu 

Strategický management prošel vývojem v několika etapách
1
:  

a) klasická škola strategie, 

b) procesní přístup, 

c) evoluční přístup, 

d) systémový přístup, 

e) novodobý přístup.  

 ad a) Klasická škola strategie 

Hlavní myšlenka:  organizace je vedena manaţerem, který rozhoduje o všem 

Cíl:    vytvoření SWOT analýzy 

Metody:   Ansoffova matice  

 ad b) Procesní přístup  

Hlavní myšlenka:  komplexní chápání řízení podniku, jednotlivá oddělení propojena a 

vzájemně kooperující  

Cíl:    výrobková a geografická diverzifikace 

Metody:   BCG matice  

ad c) Evoluční přístup 

Hlavní myšlenka:  evoluční pohled na konkurenci 

Cíl:    přiblíţit se zákazníkovi, zvýšit kvalitu výrobků 

Metody:   model řízení kvality, Porterův konkurenční model pěti sil  

ad d) Systémový přístup 

Hlavní myšlenka:  obohacení strategického managementu o osobní přístup; zdůraznění 

potřeb racionálního rozhodování  

Cíl:    zvýšit efektivitu produkce 

Metody:   tvorba vnitropodnikových kultur  

  

                                                
1
 viz Mallya (2007). 
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ad e) Novodobý přístup (současnost) 

Hlavní myšlenka:  sjednocení pojmu strategické řízení a strategie  

Cíl:    zvýšit praktickou aplikaci teoretického konceptu 

Metody:   strategický výzkum 

2.2 Podnik 

Pojem podnik, stejně jako pojem strategie, je definovaný mnoha poučkami, kratšími či 

delšími. Ekonomové řešící podnik nahlíţí na jeho strukturu z mnoha pohledů, a proto se 

nemůţeme divit, ţe v dnešní době máme nespočet popisů toho, co nazýváme podnikem:  

„Podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, v níţ se zhotovují a 

prodávají věcné statky a sluţby.“
2
 – tato definice se snaţí vystihnout podnik jako komplexní 

celek, který je dále zkoumán různými vědeckými disciplínami. 

„Podnik je kombinací výrobních činitelů, s jejichţ pomocí se vlastníci snaţí dosáhnout 

konkrétních cílů.“  - v této definici se výrobními činiteli myslí práce, půda a kapitál.  

„Podnikem se pro účely zákona rozumí soubor hmotných, jakoţ i osobních a 

nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 

účelu slouţit.“ – definice podniku dle obchodního zákoníku oddíl II., § 5 odst. 1. 

Podnik v současné době zaujímá svou pozici ve velice dynamickém prostředí. Mění se 

struktury podniků, systémy řízení, dochází k vytváření nových funkcí a to vše díky novým 

podmínkám ve světě. Nestálost prostředí vede podniky k zásadním krokům a k hledání 

moţných opatření proti narůstání globální konkurence. Podstatné je nalezení správné cesty a 

směru k dosaţení cílů. Strategické řízení se stává podstatnou součásti společností, bez kterého 

nelze na nových i stávajících trzích uspět. 

  

                                                
2 viz Wöhe (1995, str. 58). 
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2.2.1 Klasifikace podniků 

 Nová doba nahrává i tvorbě nových struktur podnikových jednotek. Není se tedy čemu 

divit, ţe v současné době existuje mnoho druhů podniků, které se dělí podle různých kritérií. 

Tato kritéria jsou stanovena různě a nelze tak říci, ţe podnik náleţí právě do specifické 

skupiny. Jinak stanovené strukturování podniku by totiţ mohlo společnost zařadit do skupiny 

jiné, musíme si tedy dávat pozor na to, z jakého hlediska je na firmu nahlíţeno.  

 Podniky lze dělit dle následujících kritérií: 

  1) dle právní formy 

 Formy podnikání jsou klasifikovány dle právních kritérií. Patří sem podniky 

jednotlivce (obvykle ţivnostníci), obchodní společnosti, osobní společnosti (k. s., v.o.s.), 

kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) druţstva a státní podniky. 

  2) dle právní úpravy Evropské unie
3
  

mikropodniky  1 – 9 zaměstnanců  obrat < 2 mil EUR 

malé    10 – 49 zaměstnanců  obrat < 10 mil EUR 

střední   50 – 249 zaměstnanců obrat < 50 mil EUR nebo  

bilanční suma < 43 mil EUR 

velké podniky  250 a víc zaměstnanců obrat > 50 mil EUR nebo  

bilanční suma > 43 mil EUR 

  3) dle hospodářských sektorů 

sektor veřejný       - podnik je vlastněn státem, 

sektor soukromý     - podnik je vlastněn soukromou osobou, 

sektor smíšený        - spolupráce soukromých a veřejných podniků. 

sektor zemědělství, 

sektor průmyslu, 

sektor sluţeb. 

 

sektor primární   - zemědělství, lesnictví, těţební průmysl apod. 

sektor sekundární  - strojírenství, potravinářský průmysl, textilní průmysl apod. 

sektor terciární   - nevýrobní – sluţby, obchod, doprava, banky apod. 

                                                
3
 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 
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 4) dle typu výroby 

výroba hromadná  –  výroba velkého mnoţství standardizovaných kusů, 

výroba vázaná       –  výroba maziv, tabáku, nebezpečných chemikálií, 

výroba druhová     –  omezený počet výrobku, po ukončení nový druh, 

výroba sériová      –  výroba velkého mnoţství stejných produktů, 

výroba plynulá      –  nastavení linky na plynulý tok výrobním procesem, 

výroba kusová      –  výroba specializovaných produktů v malém mnoţství. 

 5) dle ekonomických činností CZ-NACE
4
 

A – zemědělství, lesnictví a rybářství 

B – těţba a dobývání 

C – zpracovatelský průmysl 

D – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

E – zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanace 

F - stavebnictví 

G – velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba motorových vozidel  

H – doprava a skladování 

I – ubytování, stravování a pohostinství  

J – informační a komunikační činnosti 

K – peněţnictví a pojišťovnictví 

L – činnosti v oblasti nemovitostí 

M – profesní, vědecké a technologické činnosti 

N – administrativní a podpůrné činnosti 

O – veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

P – vzdělávání 

Q – zdravotní a sociální péče 

R – kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

S – ostatní činnosti 

T – činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkující blíţe  

       neurčené výrobky a sluţby pro vlastní potřebu 

U – činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

                                                
4 Český statistický úřad [online]. 2008 [cit. 2011-02-03]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28cz_nace%29>. 
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 Jak je z předchozího členění zřejmé, existuje mnoho různých podniků, co se velikostí 

týče, zaměření produkce, typem výroby, reálnosti výrobků či vlastnictví. Existují i mnohá 

další členění firem vytvořená účelově pro danou situaci či dané území. I jednotlivé státy si 

podniky člení dle jiných (často podobných) kritérií, a proto je potřeba si vţdy ověřit kam 

spadá vybraný podnik a zda neexistuje i jiné, pro podnik výhodnější začlenění.  

 Pro tvorbu strategie podniku je důleţité, aby poznal svou stávající situaci a měl by si 

tedy odpovědět na otázku, do které skupiny či skupin patří právě on se svou výrobou, počtem 

zaměstnanců, vlastníky atd. Je zcela logické, ţe podniky o stovkách zaměstnanců budou 

vytvářet strategie odlišnou od podniku s malým počtem pracovníků, to samé bude platit u 

společností poskytujících sluţby ve zdravotnictví oproti podniku prodávajícímu elektronické 

součástky.   
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2.3 Strategické řízení 

Firmy se pohybují v prostoru, kde je vysoká pravděpodobnost nejistoty, která narůstá 

s prohlubujícími se trendy stávající dynamické doby. Jiţ jen málo podniků se pohybuje 

v jistých odvětvích. Musíme ale říci, ţe tyto podniky nedokáţou vytvářet takovou hodnotu 

jako firmy, které se nebojí riskovat a nejistoty se nebojí.  

Strategické řízení pak představuje souhrn metod, postupů a nástrojů k úspěšnému 

řízení firmy za neurčitosti. Čím více se nejistota prohlubuje, tím je strategické řízení 

významnější a strategicky fungující podnik úspěšnější v konkurenčním boji. 

Strategicky uvaţující společnosti musejí hledat správné odpovědi na otázky typu:  

Na které trhy a části trhů, na které výrobky a sluţby se soustředit?  

Jak vytvořit výrobky a sluţby, které jsou lepší neţ konkurenční?  

Jak nejúčinněji vynakládat disponibilní podnikové zdroje?  

Podle jakých kritérií měřit pokrok realizace přijaté strategie? 

Při rozhodování o dalším vývoji podniku vyvstávají další otázky:  

Jaká je naše pozice? Jaké jsou naše moţnosti pro budoucnost?  

Jaká je současná předpověď? Co chceme dělat a kam chceme jít?  

Jaké jsou alternativy? Co vybereme? Kdo, co a kdy udělá?  

Jak budeme vývoj kontrolovat a hodnotit? 

Strategické řízení přináší podnikům nejen výhody, ale i nevýhody:
5
  

Výhody:  - umoţňuje podnikům reagovat na měnící se podmínky,  

- dává jasné cíle a směry budoucí činnosti,  

- řešení problémů strategické řízení řídící pracovníky zdokonaluje,  

- podniky uplatňující strategické řízení jsou více efektivní.  

  

                                                
5 viz Keřkovský, Vykypěl (2006). 
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Nevýhody:  - podmínky se mění tak rychle, ţe řídící pracovníci nemohou nic plánovat, 

zejména dlouhodobě,  

- strategické cíle musí být často formulovány jako obecné,  

- existuje mnoho jiných efektivnějších cílů neţ strategické řízení,  

- existují úspěšné podniky i bez strategického řízení. 

Následující obrázek vyjadřuje proces strategického řízení v podniku. Proces se skládá 

z vytvoření vize, poslání a cílů podniku, z analýzy interního a externího prostředí, volby 

strategie na podnikatelské, podnikové a funkční úrovni, z implementace strategie, kontroly 

plnění strategických záměrů a zpětné vazby. 

Obr. 2.3.1 Proces strategického řízení 

Zdroj: Slávik (1999, str. 23) 
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2.3.1 Vize, mise - poslání podniku 

1) Vize 

„ Vize můţe být definována jako mentální model budoucího stavu procesu, skupiny 

nebo organizace, ale i jako obraz budoucnosti, který je natolik pozitivní pro členy, aby byl 

motivující a dostatečně srozumitelný, aby udal dlouhodobý směr pro budoucí plánování, 

stanovení cílů a pro silné jméno firmy.“ viz Mallya (2007, str. 29). 

Pomocí vize dochází k propojení lidí a samotné organizace – vytváří se přitaţlivý 

obraz budoucnosti podniku. Je důleţité, aby to co lidé dělají, dělali rádi. Podniky by měly 

dohlíţet nato, aby kaţdý zaměstnanec vizi znal, byl s ní ztotoţněn, cítil, ţe je její součástí a 

součástí celé společnosti. Jedině tak můţe dojít k úspěšnému naplnění mise. 

2) Mise - poslání 

Pokud vize představuje budoucí stav společnosti, pak mise je způsob, jak 

poţadovaného obrazu dosáhnout. Poslání definuje základní funkci podniku a důvod jeho 

existence. Říká, čím chce podnik být, co je jeho podstatou, a kterým směrem se má ubírat.  

Poslání podniku by mělo odpovídat na otázky: 

Co je důvodem existence podniku? 

Kde se podnik nachází a kam směřuje? 

Kdo jsou zákazníci společnosti? 

Co podnik vyrábí, jaké sluţby poskytuje? 

Jakými technologiemi podnik disponuje? 

Apod. 

Mise bývá často vyjádřena písemnou formou, a to hlavně u vyspělejších firem. 

Postupem času pak můţe docházet k tomu, ţe je mise pozměněna například změnou vnějších 

či vnitřních podmínek ve firmě. Tato změna je pak samozřejmě zachycena i v písemné 

podobě. 
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2.3.2 Cíle podniku 

Cílem podniku rozumíme stav, který je ţádoucí a společnost se ho snaţí dosáhnout. 

Strategické cíle tvoří podstatu strategie. Dá se říci, ţe bez cílů by strategie nemohla existovat. 

Kaţdý podnik sleduje své specifické cíle, většinou se nejedná pouze o jeden cíl, nýbrţ o 

skupinu cílů. Cíle pak můţe sledovat z různých hledisek, například z časového, nadřazenosti a 

priority. Právě časové hledisko je důleţité a dělí cíle na krátkodobé a dlouhodobé. Splnění 

krátkodobých cílů pak vyţaduje jiné postupy neţ cíle dlouhodobé. 

Při stanovení podnikových cílů můţe často docházet k jejich protichůdnosti. To 

vychází z naplnění představ různých zájmových skupin jak vně, tak uvnitř podniku. Proto je 

třeba cíle formulovat obecněji (otevřené cíle) a přizpůsobit je tak, aby naplňovaly představy 

pokud moţno všech zainteresovaných stran.  

Strategickým cílem je např.: 

 udrţení či navýšení současné hladiny zisku, 

 větší podíl na trhu, 

 vyšší kvalita produkce, 

 sníţeni nákladů výroby, 

 vedoucí postavení na trhu, 

 lídr v oblasti nových technologií, 

 loajalita zákazníků a dobré jméno společnosti. 

Konkrétní cíle pak rozvíjejí cíle obecné. Mohou se nazývat cíly uzavřenými a měly by 

splňovat vlastnosti, které vystihuje anglická zkratka SMART. Slovo SMART je tvořeno 

začátečními písmeny pěti anglických slov vyjadřujících určitou vlastnost:   

S    stimulating  – měl by stimulovat k dosaţení co nejlepších výsledků, 

       specific – daný pro určitou společnost, cíl, 

M   measurable  – měl by být měřitelný z důvodu určení splnitelnosti, 

A    acceptable – měl by být přijatelný pro vykonavatele, 

R    realistic  – měl by být dosaţitelný (jinak se stává demotivujícím), 

T    timed   – jeho dosaţení by mělo být vymezeno v čase. 
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2.3.3 Hierarchie firemních strategií 

Podnik můţe být rozdělen na menší jednotky, které uspokojují potřeby určité části 

zákazníků výrobky, které vyţadují specifické výrobní technologie. Tyto jednotky se pak 

nazývají „SBU“ (strategic business unit – strategická obchodní jednotka). Existují podniky, 

které mají mnoho SBU, ale i podniky, které jsou samy o sobě jedinou strategickou jednotkou. 

Typicky se do strategických obchodních jednotek člení firmy, které vyrábí více výrobků pro 

odlišné trhy viz Porter (1980). 

Pro společnost je podstatné vytvořit jak strategii pro podnik jako celek, tak jednotlivé 

strategie pro své SBU. Důleţitá je ovšem u těchto strategií snaha o jejich co největší soulad. 

Dle Mallya (2007, str. 35) rozlišujeme 4 druhy strategií v závislosti na úrovni řízení: 

1) podnikatelská strategie, 

2) podniková strategie, 

3) obchodní strategie, 

4) operativní (funkční) strategie. 

Obr. 2.3.3.1 Hierarchie firemních strategií 

Zdroj: Mallya (2007, str. 36) 
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1) Podnikatelská strategie  

Podnikatelská strategie se zabývá odpovědností organizace vůči veřejnosti, rolí jakou 

podnik zaujímá ve společnosti, ve které chce působit, principy a hodnotami, které uznává, 

dopady aktivit na společnost a v neposlední řadě také image firmy vůči zainteresovaným 

stranám.  

2) Podniková strategie 

Jak z obrázku 2.3.3.1 vyplývá, jedná se o strategii na vrcholové úrovni řízení 

organizace. Obsahem jsou základní podnikatelská rozhodnutí. Pomocí nich se stanoví např. 

obor a lokalita podnikání, kapitálové sloţení společnosti, nová investiční rozhodnutí 

zajišťující další rozvoj podniku či volba typu řízení společnosti.  

3) Obchodní strategie 

Kaţdá SBU má vytvořenu svou strategii. Jednotlivé SBU pak mohou mít strategie 

podobné, avšak pokud se nejedná o přesnou kopii SBU, tak by se neměly 100% shodovat. To 

vychází z podmínky, ţe strategie by měly reflektovat danou situaci a podmínky, ve kterých se 

společnost nachází. Tyto strategie vyjadřují základní strategické cíle a postupy k jejich 

dosaţení pro jednotlivé strategické jednotky. Součástí tohoto typu strategie jsou i odpovědi na 

otázky typu: 

Jaké zákazníky budeme uspokojovat? 

Čím je budeme uspokojovat? 

Jakým způsobem je budeme uspokojovat? 

Jaké jsou konkurenční výhody podniku?  

4) Operativní strategie 

Operativní strategie navazuje na obchodní strategii. Rozpracovává ji do několika 

specifických dílčích strategií jednotlivých podnikových funkcí. Příkladem můţe být strategie 

řízení lidských zdrojů, strategie rozvoje marketingu, strategie nákupu či inovační strategie 

podporující vědu a výzkum. Operativní strategie by měly podporovat a doplňovat strategie 

obchodní a podnikové. 



- 15 - 

 

2.4 Strategická analýza 

Formulace strategie je sloţitý postup, který vychází z důkladného poznání prostředí 

podniku. Takový postup vyţaduje systematickou identifikaci a analýzu vnějších faktorů 

významně působících na chod podniku. Strategická analýza právě takový postup nabízí. 

Strategická analýza je souhrnem analytických metod a technik, které zjišťují vztahy mezi 

organizací a okolím podniku. Okolí podniku zahrnuje makrookolí, odvětví, trţní subjekty, 

konkurenci a vlastní potenciál podniku (vnitřní faktory). Strategická analýza se snaţí podnik 

rozdělit na jednotlivé části a zajistit jednotlivé vazby mezi prvky a celkem. 

„Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichţ lze předpokládat, ţe budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie 

podniku.“
6
 

Strategická analýza se skládá ze dvou základních částí: 

a) externí analýza – analýza okolí 

I. analýza makrookolí 

II. analýza mikrookolí 

b) interní analýza – analýza vnitřních zdrojů a schopností 

Obr. 2.4.1 Podnikatelské okolí organizace 

Zdroj: Slávik (1999, str. 50) 

                                                
6 viz Sedláčková, Buchta (2006, str. 9). 

PODNIK 

ODVĚTVOVÉ PROSTŘEDÍ 

MAKRO -  PROSTŘEDÍ 

konkurenti 

Zákazníci 

substituty

 
 PODNIK 

dodavatelé 

Ekonomické 

prostředí 

Sociální 

prostředí 

Politické a 

právní 

prostředí 

Demografické 

prostředí 

Ekologické 

prostředí 

Vědecko – technické 

prostředí 



- 16 - 

 

  Strategická analýza je náročná na informační zdroje a to jak externí, tak interní část. 

Samotná analýza zkoumá mnoho prvků a skupin prvků, které je potřeba co nejvíce 

identifikovat a popsat pomocí informací a dat. Ty by měly slouţit k dalším analýzám aţ 

k samotnému stanovení strategie. Informace se stávají nejdůleţitějším zboţím současné doby, 

kdo má dnes informace má i bohatství.  

Informační zdroje jsou v dnešní době obsáhlé a dostupné tak jako nikdy. S nástupem 

internetu se zvětšuje moţnost přístupu populace k informacím, které byly doposud jen těţko 

dosaţitelné. S ohledem na to, kolik je informací dostupných na všemoţných sítích, roste 

potřeba tyto informace ověřovat z více zdrojů. Velké mnoţství dat je klamavých a často 

záměrně pozměněných. Pro strategickou analýzu jsou dle Keřkovského a Vykypěla (2006) 

vyuţitelné následující zdroje: 

Verbální informace o okolí 

- ústně podávané informace masmédii, lidmi z okolí podniku (stakeholdry), 

zaměstnanci podniku, atd.  

Písemné veřejně dostupné informace 

- získat taková data můţe společnost z novin, publikací, rešerší, studií, 

mezinárodních časopisů, věstníků, apod. 

Internet 

- celosvětová síť poskytující značné mnoţství informací 

Průmyslová špionáţ 

- neoprávněné získaní dat konkurenčního podniku 

Strategické studie, průzkumy a prognózy 

- vynaloţení finančních prostředků na studie zabývající se společností, prognózami 

trhu, spokojeností s výrobky, atd. 

Strategické informační systémy (SIS) 

- informace od zákazníků, dodavatelů, konkurentů a strategických jednotek 

Speciální databázové systémy strategických informací 

- databáze PIMS 
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2.5 Externí analýza organizace 

Externí analýza neboli analýza okolí podniku se zabývá vnějším prostředím 

organizace, které podnik nemůţe svým jednáním ovlivnit a naopak je sám tímto okolím 

ovlivňován. Patří sem mezinárodní prostředí, národní prostředí a odvětví, ve kterém podnik 

podniká.  

Okolní prostředí podniku se neustále mění a to přináší nové podněty, které jednak 

můţe podnik vyuţít a těţit z nich nebo se naopak těmto podnětům musí bránit a snaţit se 

minimalizovat jejich dopady. Kladné podněty zvenčí můţeme nazvat příleţitostmi, záporné 

pak ohroţeními. Při monitorování okolí dochází k určení příleţitostí a ohroţení, které mohou 

v dalším období ovlivnit existenci a vývoj podniku. 

Podniky musejí monitorovat a analyzovat své okolí, aby: 

 určily svou pozici v prostředí, v němţ působí, 

 mohly rychle reagovat na změny prostředí, 

 předešly získání výhod konkurencí, 

 vytvořily strategickou základnu pro další rozvoj. 

Externí analýza se dá rozdělit na dvě „podanalýzy“. První je analýza makrookolí, 

které je představováno prostředím, které je stejné pro všechna odvětví podnikání a pro 

všechna mikrookolí. Druhou je právě analýza mikrookolí, které je nazýváno i jako oborové 

okolí. Z názvu jiţ vyplývá, ţe se jedná právě o odvětví, ve kterém společnost podniká.  

Pro úspěšnost podnikaní je potřeba, aby podnik poznal své okolí, v čemţ mu pomáhá 

právě externí analýza a to obě její části - analýza mikrookolí a makrookolí. Je potřeba sloučit 

potřeby a poţadavky společnosti se svým okolím, pochopit co okolí vyţaduje a co je pro něj 

nepřípustné. Díky dobrému poznání okolí a určení příleţitostí a ohroţení můţe podnik 

stanovit takovou strategii, která povede k dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy a 

k dalšímu úspěšnému rozvoji. 
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2.5.1 Analýza makrookolí podniku 

Analýza makrookolí slouţí podnikům k uvědomění si příleţitostí a hrozeb. Zkoumají 

se trendy zahraničního a národního prostředí a jejich vliv na zkoumaný podnik. Pohled musí 

být komplexní, neměly by se přehlíţet ţádné vlivy působící na společnost, jelikoţ i zdánlivě 

málo vlivný faktor při změně můţe ovlivnit chod podniku k lepšímu či horšímu.  

Makrookolí podniku se dle Mallya (2007) skládá z ekonomických, společenských, 

legislativních, politických, technologických a ekologických trendů. Pro tyto trendy je uváděna 

anglická zkratka SLEPTE (PESTLE), někdy jsou některé trendy vynechány a dochází ke 

zkrácení na PEST či nejvíce známému STEP. Zkratky jsou tvořeny začátečním písmenem 

jednotlivých trendů v angličtině: 

S    social   – společenské trendy, 

L       legislative – legislativní – právní faktory, 

E   economic  – hospodářské faktory, 

P    political – politické faktory, 

T    technological  – technologické faktory, 

E    ekological – ekologické trendy. 

Podnik s vyuţitím SLEPTE analýzy definuje jednotlivé trendy a faktory. Měl by 

postihnout především ty, které na něj působí. Pomocí této analýzy by mělo dále docházet 

k predikcím trendů, určení jejich intenzity, jaký je moţný dopad zmíněných faktorů a jaký 

mají vliv na konkurenci. Vyuţití analýzy je sloţitým a komplexním postupem a není vţdy 

zaručeno, ţe daný trend bude identifikován správně. Pak můţe dojít podnik k přesvědčení, ţe 

daný trend je pro něj ohroţením, i kdyţ ve skutečnosti je příleţitostí.  

1) Společenské trendy 

Společenské trendy jsou spjaty s populací na daném území. Podnik nemůţe ignorovat 

jednotlivé faktory týkající se společnosti, jelikoţ je to právě společnost, která tvoří jak 

poptávku po produktech, tak i nabídku (pracovních sil). Pro podnik je podstatné zajistit si 

dostatečné informace o věku obyvatelstva, jeho počtu, hustotě osídlení, pohlaví, zaměstnání 

apod. Podnik by se měl zajímat i o další faktory jako je mobilita pracovní síly, úroveň 

vzdělání, vyuţívání informačních technologií, mnoţství volného času, průměrný plat 

v odvětví, …  
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2) Právní faktory 

Tato sloţka je velice důleţitá pro kaţdý podnik. Stát vymezuje nejen prostor 

podnikání, ale podnikání samotné. Společnosti musejí podrobně znát jednotlivé zákony a 

kodexy vymezující podnikání - obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, nařízení 

a vyhlášky vlády týkající se podnikání apod. Dále by se měly zaměřit na daňové zákony, 

antimonopolní zákony, zákony o statním sociálním a zdravotním pojištění, na státní regulaci 

různých druhů podnikání a sloţitost legislativních úkonů. 

V současné době dochází v ČR k pomalému sjednocování jednotlivých právních aktů 

s právem Evropské unie, coţ podnikům ulehčuje práci při pronikání na zahraniční trhy. 

Bohuţel je tento proces velice zdlouhavý a náročný, proto bylo dosaţeno zatím jen dílčích 

úspěchů. 

3) Hospodářské faktory 

Kaţdá země má různě výkonnou ekonomiku a i to je důleţitým faktorem, na který by 

podniky měly upřít svou pozornost. Pokud ekonomika roste, je to dobrým znamením pro 

podnik a dá se očekávat, ţe dojde ke vzniku příleţitostí, ze kterých se dá vytěţit mnoho 

konkurenčních výhod. Pro analyzování ekonomiky země se vyuţívají především 

makroekonomické ukazatele jako: 

Míra ekonomického růstu 

Ekonomický růst země vyvolává mnohé příleţitosti pro podniky a ty se snaţí jejich 

vyuţitím získat prostředky ke splnění svých cílů. Pokud je ale na jednom místě 

koncentrováno mnoho příleţitostí, dochází i k navyšování hrozeb. Pokud odvětví prosperuje, 

přitáhne další firmy a roste tedy hrozba nových konkurentů. 

Ekonomický pokles naopak přináší více hrozeb, kterým musejí podniky čelit. Ovšem i 

krize přináší subjektům příleţitosti. Jde například o zefektivnění výroby, vedení a procesů 

v podniku. Mnohé zdroje také nabývají na ceně a to je ten správný čas pro spekulativní 

podniky, které mohou vyuţít příleţitostí a s takovými zdroji začít obchodovat. 

Míra inflace 

Inflace je stálým ekonomickým jevem. Ekonomové na ni nahlíţejí jako na nutné zlo. 

V současné době je menší inflace povaţována za normální, mnozí tvrdí, ţe mírná inflace je 

lepší neţ mírná deflace. V kaţdém případě inflace zvyšuje nejistotu budoucích období. Při 



- 20 - 

 

narůstající inflaci dochází k většímu riziku, které si nechají podnikatelské subjekty zaplatit. 

Pokud je tedy predikce budoucích let nejasná, podniky nejsou ochotny investovat prostředky 

a to brzdí celou ekonomiku a přináší pro podniky ohroţení. 

Směnečný kurs 

Směnečný kurz vyjadřuje poměr domácí a zahraniční měny. Pohyb kursu má za 

následek zvýšení či sníţení poptávky po domácích produktech, po exportu. Je zajímavé, ţe 

posilování domácí měny má za následek útlum exportu, jelikoţ je domácí zboţí pro 

zahraniční poptávku příliš drahé. Silná domácí měna je tedy pro podniky ohroţením a naopak. 

Slabá domácí měna dovolí zahraničním kupcům pořídit více produktů při stejné částce oproti 

situaci se silnou korunou. To vede k nárůstu exportu a příleţitostí pro firmy. 

Hospodářské prostředí je mnohem sloţitější neţ jen výše jmenované 

makroekonomické ukazatele. Na podnik působí mnoho dalších faktorů jako je výše daňového 

zatíţení, úroková míra, síla kapitálového trhu, struktura bank a moţnost dosaţení úvěrů, 

hrubý domácí produkt nebo trendy v nezaměstnanosti. 

4) Politické faktory 

Politické faktory a sloţení vlády mají významný vliv i na další uţ zmíněné faktory. 

Má přímou návaznost na legislativu země a je schopno ovlivnit podmínky podnikání novými 

zákony či vyhláškami. Stabilita vlády má vliv na hodnocení země zahraničními subjekty, při 

častých změnách mohou zahraniční investoři znejistět a alokovat své zdroje do stabilnějších 

zemí.  

Jednotlivé strany tvořící vládu mohou prosazovat určitou politiku, která můţe být pro 

podniky příleţitostí či ohroţením, změna struktury vlády pak přinese politiku novou a 

z příleţitostí se stanou ohroţení a naopak. Podnik sleduje i další faktory, jako jsou výdaje 

vlády, účasti státu v různých mezinárodních seskupeních, zahraniční politiku vlády, názory 

vlády na kulturu, etiku či rozvoj podnikání. 

5) Technologické faktory 

Technologický vývoj je v současné době na vzestupu, na čemţ má hlavní podíl rozvoj 

informačních a komunikačních technologií. Nové technologie dovolují podnikům rychle 

reagovat na změny, ať uţ se jedná o příleţitosti či ohroţení. Tato rychlost se zkrátila ze dnů 
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na minuty. Podniky mohou být řízeny z druhého konce světa, aniţ by to mělo dopad na 

kvalitu existence.  

Podniky vyuţívají různé technologie. Je podstatné sledovat tempo změn technologií 

v odvětví, schopnost technologie inovovat, zajistit si vlastní výzkum a vývoj. Unikátnost 

technologií se můţe následně projevit ve sníţení nákladů oproti konkurenci či s odlišením se 

výrobků. Konkurenční výhody plynoucí z unikátní technologie jsou dlouhodobější, jelikoţ 

danou technologii nelze jednoduše napodobit – coţ přináší podniku mnoho příleţitostí.  

6) Ekologické trendy 

Ekologie nabývá v posledních létech na významu. Mluví se o skleníkových plynech a 

globálním oteplování, o znečišťování vod a o ubývání přírodních zdrojů. Základní 

ekologickou politiku stanoví vláda. Určuje mnoţství znečištění vypouštěného do ovzduší a 

okolí, nakládání s odpady a recyklační politiku. Ekologická omezení se pak mohou zpřísňovat 

s rozhodnutím krajských samospráv. 

Firmy by tedy měly sledovat dopad svých aktivit na ţivotní prostředí a porovnat je 

s podmínkami daného okolí. Mezi ekologické trendy spadá ochrana ţivotního prostředí, 

změna klimatických podmínek, recyklace a odpadová politika, dostupnost zdrojů a jejich 

získávání, atd. 

7) Trendy mezinárodního okolí 

Tyto trendy nespadají přímo do SLEPTE  analýzy, ale pro podnik jsou stejně důleţité. 

Trend globalizace a moţnost podniků vstoupit na jakýkoli trh vytváří nové četné příleţitosti, 

které podnik můţe vyuţít. Navíc mezinárodní prostředí značně ovlivňuje i prostředí domácí, 

vláda sama tvoří podmínky vhodné pro vstup zahraničních subjektů. Mezinárodní prostředí 

ovlivňuje firmy nejen při vstupu na zahraniční trh, ale i v domácí zemi, kam mohou 

proniknout a vytvořit tak silnou konkurenci. 
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2.5.2 Analýza mikrookolí podniku 

Mikrookolí (oborové okolí) je do jisté míry ovlivnitelné samotným podnikem. Jeho 

analýza je zaměřena na odvětví organizace se zaměřením na konkurenční prostředí. Podle 

Portera (1980) je charakter a stupeň konkurence v rámci odvětví závislý na tom, jaké jsou 

vyjednávací vlivy dodavatelů, vyjednávací vlivy odběratelů, ohroţení ze strany konkurentů, 

nebezpečí existence substitutů za výrobky nebo sluţby a stupeň soupeřivosti mezi podniky 

v odvětví. Na obrázku 2.5.2.1 je tato definice znázorněna jako Porterův model 5 sil.  

Obr. 2.5.2.1 Porterův model 5 sil 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-rizeni-msp- 

komplexni-analyza/1001663/45239/ 

Obrázek nám tedy znázorňuje, kterými faktory je dána pozice podniku na trhu:  

1) moţný vstup nových konkurentů, 

2) smluvní síla kupujících (zákazníci), 

3) moţná existence substitutů – výrobků s podobnými vlastnostmi, 

4) smluvní síla dodavatelů, 

5) existující konkurence v odvětví. 

Všechny tyto faktory působí na podnik a vytváří příleţitosti a ohroţení. Nízký počet 

konkurentů v odvětví a vysoké bariery vstupu nových firem vytvářejí pro podnik příleţitosti, 
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pomocí nichţ lze pak dosáhnout rychleji stanovené cíle. Naopak při nízkém počtu dodavatelů 

je jejich vyjednávací síla vysoká, coţ je pro podnik jednoznačnou hrozbou. Odstoupení 

takového dodavatele můţe vést k ukončení výroby či k zdlouhavé odstávce činnosti podniku, 

coţ lze jednoznačně označit jako hrozbu. Jednotlivé faktory tedy mohou na podnik působit 

kladným i záporným směrem, mnohé z nich můţe podnik částečně ovlivnit vhodnými zásahy. 

1) Možný vstup nových konkurentů  

Nová konkurence vstupuje do oboru, kde zatím nepodnikala. Má své cíle, strategii a 

plány, jak získat trţní podíl stávajících firem. O tom, zda je riziko vstupu konkurence vysoké 

nebo nízké, rozhodují především moţné bariéry vytvářející podmínky, které nejsou schopny 

splnit všechny organizace. Čím vyšší jsou bariéry vstupu do odvětví, tím je riziko vstupu nové 

konkurence niţší. Mezi bariéry můţeme řadit: 

Diferenciace výrobků – konkurence není schopna vyrobit výrobek stejný či podobný. 

Očekávaná reakce od stávajících firem – firmy na konkurenci mohou reagovat různě, 

mohou s ní začít spolupracovat nebo se ji snaţit z trhů vytlačit pomocí různých akcí 

způsobující neprodejnost konkurenčního výrobku. 

Činnost a politika státu – stát můţe některá odvětví regulovat a dovolit podnikání jen 

určitému počtu subjektů, popřípadě vydat různá omezení a nařízení vymezující podmínky 

daného oboru. 

Oddanost zákazníků – podniky se snaţí budovat si stabilní základnu zákazníků, kterým za 

svou loajalitu mohou nabídnout různé benefity. 

Kapitálové požadavky – náklady na vstup jsou astronomické (síťová odvětví), pokud nejde 

o podnik se silným investorem, je prakticky nemoţné se do odvětví dostat. 

Přístup k distribučním kanálům – podnik si musí zajistit cesty pro vstupní materiál, ale i 

pro distribuci své výroby, pokud takové cesty není moţné zajistit, bude pravděpodobné, ţe 

podnik nemá šanci uspět. 
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2) Smluvní síla kupujících 

Všechny společnosti mají zájem na dobrých vztazích se svými odběrateli. Právě 

odběratelé udrţují podniky při ţivotě, protoţe společnost můţe vyrábět sebelepší výrobky 

nebo poskytovat nejkvalitnější sluţby, ale pokud nebude mít zákazníky, tak s určitostí 

zanikne. Vyjednávací síla zákazníků roste tím více, čím je v odvětví více konkurence. Hrozba 

odchodu zákazníků je patrná tehdy, pokud konkurence vyrábí podobně kvalitní výrobky za 

niţší ceny. Podobná situace nastane, pokud má společnost pouze jediného odběratele. Vliv na 

podnik můţe mít odběratel pokud: 

výrobek pro něj není důleţitým, 

menší počet zákazníků nakupuje velké mnoţství, 

obor podnikání se skládá z mnoha malých prodejců, 

jsou výrobky standardizovány, 

je výhodné nakupovat od několika výrobců současně.  

3) Možná existence substitutů  

Substitutem se rozumí výrobek, který má obdobné vlastnosti jako stávající produkt, a 

je schopen uspokojit stejné potřeby uţivatele. Při ceně stejné či niţší můţe dojít k přesunu 

části zákazníků ke konkurenci. Proti substitutům mohou podniky bojovat přidáním 

dodatečných vlastností výrobků, jejich inovací nebo designovým zatraktivněním. Podnik by 

měl také stávajícím zákazníkům zdůraznit náklady spojené s přechodem na substituty, které 

nemusejí být v mnoha případech malé a v konečné ceně prodraţí i samotný substitut.  

4) Smluvní síla dodavatelů 

Dodavatelé jsou významnou skupinou patřící mezi tzv. stakeholders (skupiny mající 

vztah k podniku). Podnik je výrazně závislý na dodávce surovin potřebných pro výrobu, 

energií, které vyuţívá i ve správních střediscích a informací potřebných k efektivnímu řízení 

celé organizace. Silný dodavatel je pro podnik hrozbou, navýšení cen pak představuje pro 

podnik ztrátu části zisku. Vliv na podnik můţe mít dodavatel pokud: 

je dodavatel výhradním výrobcem produktu, 

je vstup pro odběratele důleţitý, 
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je pro podnik nákladově sloţité přejít k jinému dodavateli, 

nakupující podnik je monopolista. 

5) Existující konkurence v odvětví 

Stav a síla konkurence představuje pro podnik zásadní otázky ve vztahu k úspěšnosti. 

Firmy zpravidla na trzích nepůsobí samy, jsou součástí konkurenčního celku a specifickými 

nástroji se snaţí o dosaţení největšího trţního podílu. Součástí konkurenčního boje by měl být 

monitoring, analýza činností konkurence a snaha eliminovat případné hrozby. Podstatné 

otázky při analýze konkurence znějí: 

Jaký je počet konkurentů v odvětví? 

Jedná se o více malých firem či o pár velkých? 

Je vstup do odvětví jednoduchý nebo existují legislativní bariery? 

Jedná se o nové odvětví? 

Jaké výrobky poskytuje konkurence? 

Jak se vyvíjí poptávka v odvětví – jaký je její trend? 

Jsou nekalé praktiky dostatečně postihovány? 
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2.6 Interní analýza 

Interní spolu s externí analýzou vytvářejí východiska pro tvorbu strategie, proto by ani 

samotná interní analýza neměla být opomíjena. Interní analýza slouţí k objektivnímu 

identifikování aktuálního postavení firmy a jejích zdrojů, cílem je určení silných a slabých 

stránek.  Analýza se zaměřuje právě na ty veličiny, které se nacházejí uvnitř podniku. Jednou 

z cest jak začít, je identifikování významných zdrojů
7
: 

 Fyzické (hmotné) zdroje: - mezi které patří například budovy, stroje atd. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat vyuţití kapacity fyzických zdrojů.  

 Lidské zdroje: - v současné době patří k nejvýznamnějším zdrojům, protoţe především 

lidé mohou vytvořit těţko napodobitelnou konkurenční výhodu podniku. Analýza 

musí například popsat strukturu lidských zdrojů, kvalifikaci a motivaci zaměstnanců. 

Důleţité je se soustředit i na jejich potřeby, význam potřeb pro spolupracovníky a 

míru jejich uspokojení ze strany podniku. Výsledky rozboru můţe management vyuţít 

pro motivaci pracovníků a tím eliminovat riziko vyplývající z odchodu klíčových 

zaměstnanců firmy.  

 Finanční zdroje: - zahrnují informace o vlastním a cizím kapitálu a o moţnostech jeho 

získání.  

 Nehmotné zdroje: - licence, patenty i technologie. Stejně jako v ostatních případech se 

musí management soustředit na to, zdali nemohou být tyto zdroje předpokladem pro 

konkurenční výhodu podniku.  

Interní analýza je prováděna pomocí mnoha různých modelů, které se od sebe liší 

obsahem, zaměřením a rozsáhlostí. Mezi nejznámější patří: 

1) analýza hodnototvorného řetězce M. Portera, 

2) portfoliová analýza, 

3) finanční analýza, 

4) model „7S“ firmy McKinsey, 

5) Leavittův model. 

Tato práce se dále zaměřuje pouze na model analýzy hodnototvorného řetězce dle M. 

Portera a finanční analýzu.  

                                                
7 STRATEG.cz [online]. 2010 [cit. 2011-02-06]. Strategická situační analýza . Dostupné z WWW: 

<http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html>. 
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2.6.1 Hodnototvorný řetězec  

Hodnotový řetězec je vytvářen všemi činnostmi, které se podílejí na vytvoření 

konečného produktu. Autorem analýzy hodnototvorného řetězce je M. Porter: 

„Kaţdý podnik představuje soubor činností, jejichţ účelem je navrhovat, vyrábět, 

prodávat na trhu, dodávat a podporovat jeho výrobek. Hodnotový řetězec podniku a způsob, 

jak podnik provádí jednotlivé činnosti je odrazem jeho historického vývoje, strategie a 

přístupu k její realizaci a vnitřní ekonomiky činností samotných“ dle Portera (1994, str. 58). 

Obr. 2.6.1.1 Porterův model hodnototvorného řetězce 

Zdroj: Porter (1994) 

Jednotlivé činnosti hodnototvorného řetězce vytvářejí při vhodném nastavení 

konkurenceschopné prvky podniku.  Záleţí uţ jen na samotné firmě, jak s těmito výhodami 

naloţí a zda je vyuţije. Takovéto konkurenční výhody by se měly poměřovat s vynaloţenými 

náklady a přidanou hodnotou pro zákazníka, v případě přílišných nákladů a malé přidané 

hodnoty by podnik měl zvaţovat změnu v procesu, jelikoţ by se o konkurenční výhodu 

přestalo jednat. 
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Činnosti hodnototvorného řetězce lze rozdělit dle Portera (1994) na 2 typy: 

1) primární – hlavní aktivity, 

2) sekundární – podpůrné aktivity. 

1) Primární aktivity 

Primární činnosti mají rozhodující vliv na přidanou hodnotu pro zákazníka. Týkají se 

samotného vytváření hmotného produktu nebo sluţby, jeho prodeje, reklamy a dalších 

doprovodných sluţeb. Kaţdá jednotlivá aktivita můţe být pro podnik výhodou, kterou si musí 

chránit a zlepšovat k dosahování ještě lepších výsledků.  

Vstupní logistika zahrnuje přejímku vstupního materiálu, jeho další manipulaci, 

skladování a uspořádání ve skladu, označování, vnitřní dopravu, kontrolu jakosti, určení 

metod objednacího systému, atd. 

Výroba a provoz představují transformaci materiálu do podoby konečného výrobku. 

Mezi činnosti patří mnoho různých aktivit odlišných od typu výroby. Příkladem můţe být 

obrábění, montáţ, balení, testování nebo údrţba. 

Řízení výstupních operací seskupuje aktivity spojené s řízením objednávek, 

expedicí výrobků nebo jejich skladováním. Jde o sběr, skladování a distribuci výrobků ke 

kupujícím. 

Marketing a odbyt zajišťuje distribuční kanály, pomocí kterých se výrobky dostanou 

k zákazníkovi. Dalším úkolem je zvýšení povědomosti produktů mezi potenciálními 

zákazníky hlavně pomocí reklamy, propagačních akcí spojených s prodejem a předběţných 

nabídek. 

Servis je chápán jako sluţba, která navyšuje nebo udrţuje hodnotu produktu. Patří 

sem aktivity jako: školení zákazníků, záruční servis, servisní linky, instalace a uvedení 

produktů do provozu, moţnost zakoupení náhradních dílů atd. 
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2) Podpůrné aktivity 

Infrastruktura podniku zahrnuje organizační strukturu, plánování, řízení 

nemovitostí, finance, účetnictví, zabezpečení kvality a další. Infrastruktura je podstatná i pro 

zbytek činností a aktivit podniku, které podporuje a synchronizuje. 

 Řízení pracovních sil zahrnuje činnosti, které souvisí s náborem, školeními, 

vývojem a výcvikem zaměstnanců, jejich platovým ohodnocením. Kvalitní pracovní síla je 

podstatou výrobního cyklu. I v době mechanizace je člověk podstatnou a nenahraditelnou 

sloţkou procesu výroby. 

Technologický rozvoj je sloţen z řady činností souvisejících s celou řadou nejen 

pouţívaných technologií, ale i „know – how“ systémy. Součástí technologického rozvoje jsou 

tedy výrobní a materiálové technologie současně s komunikačními a informačními systémy 

podniknu. Technologie je často klíčovým prvkem konkurenční výhody podniku, je přísně 

chráněna a udrţována v tajnosti.  

Obstaravatelská činnost zajišťuje získávání vstupů potřebných k výrobě. Jedná se o 

jednání s dodavateli, jejich hodnocení, zajišťování vzorků, uzavírání smluv atd. 

Obstaravatelská činnost prostupuje celým podnikem od zajištění základního výrobního 

materiálu a strojů aţ po kancelářské pomůcky. 

2.6.2 Finanční analýza  

O finanční analýze můţeme říci, ţe slouţí jako nástroj pro hodnocení a řízení finanční 

situace podniku. Kaţdý podnik by měl znát dobře svou finanční situaci, svou likviditu, 

rentabilitu a finanční stabilitu. Navíc v době ekonomické krize jsou tyto poznatky 

několikanásobně cennější. V současnosti můţeme mluvit o finanční analýze v uţším a širším 

pojetí.  

Uţší pojetí chápe finanční analýzu jako pouhý rozbor údajů z účetnictví, toto pojetí se 

taktéţ označuje jako analýza finančních výkazů. Hodnotí se zde stav a minulý vývoj financí 

podniku. Úkolem je objasnění obsahu účetní závěrky dle potřeb uţivatelů. K tomu slouţí řada 

dílčích analýz jako: analýza likvidity, výnosnosti, finančního chování a finanční stability. 

Výsledkem analýzy finančních výkazů je pak souhrnné hodnocení financí podniku z hlediska 

jejich uţivatelů. Pokud jsme v uţším pojetí hovořili o minulém vývoji financí podniku, pak 

se širší pojetí zaměřuje na odhad budoucího vývoje.  
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Finanční analýza v širším pojetí navazuje na výsledky analýzy finančních výkazů a 

zaobírá se moţnou budoucí výnosností podniku s ohledem na dosavadní výkony.  Předpověď 

je zaloţena buď na minulém vývoji podnikových financí, nebo na chování kapitálového trhu. 

Podstatou finanční analýzy je výpočet ukazatelů, které mají dobrou vypovídací 

schopnost. Mohou být vyjádřeny v procentech, peněţních prostředcích nebo bezrozměrných 

číslech. Známe 2 metody finanční analýzy:  

1) procentuální rozbor, 

a) horizontální analýza, 

b) vertikální analýza. 

2) poměrová analýza. 

   Tato práce se dále zaměřuje právě na poměrovou analýzu. 

2.6.2.1 Poměrová analýza 

Jak jiţ z názvu vyplývá, poměrová analýza vychází z poměrových ukazatelů. Za dobu 

existence bylo navrţeno nepřeberné mnoţství poměrových ukazatelů, kdy se mnohé lišily jen 

drobnými odlišnostmi. Poměrové ukazatele dostaneme po vydělení dvou absolutních 

ukazatelů účetního výkazu. Jednotlivé poměrové ukazatele bývají mezi sebou často 

propojeny. Pro jednotlivé ukazatele jsou dány doporučené meze, ve kterých by měly 

vycházet, ovšem tyto meze nejsou vţdy jednoznačné, mohou se lišit podle jednotlivých 

situací a podniků. Můţe se stát, ţe některé ukazatele nám vyjdou v daném rozmezí, ale 

některé ho překročí. Podnik by se pak měl spíše zaměřit na podrobnější analýzu tohoto stavu, 

a zda je tento stav opravdu neţádoucí. Existuje několik skupin poměrových ukazatelů. 

Především jsou to: 
8
 

1) ukazatele likvidity, 

2) ukazatele rentability, 

3) ukazatele aktivity, 

4) ukazatele zadluţenosti. 

 

  

                                                
8 viz Dluhošová (2005). 
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1) Ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity se zaměřují na schopnost podniku splácet svoje závazky. Likvidita 

znamená schopnost podniku dostát svým závazkům, schopnost sehnat dostatek finančních 

prostředků na provedení plateb. Likvidnost je pak schopnost majetku transformovat se na 

peněţní prostředky.   

Běžná (celková) likvidita 

                    
             

                  
          (2.1)

9
  

Běţná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky 

podniku, tedy kolikrát je podnik schopen uspokojit svoje věřitele a to za předpokladu, ţe by 

přeměnil všechen svůj krátkodobý oběţný majetek na hotovost. Úroveň běţné likvidity závisí 

hodně na konkrétním odvětví, na výrobním programu a dalších faktorech. Přijatelná hodnota 

se pohybuje v intervalu 1,5 – 2,5. Při menším poměru se podnik musí spoléhat na prodej 

zásob, coţ není přijatelné pro věřitele. Naopak vysoká hodnota koeficientu ukazuje sice na 

vysokou platební schopnost podniku, ale i na neproduktivní vyuţití prostředků. 

Pohotová likvidita 

                       
                      

                  
         (2.2)

10
  

 Tento ukazatel je přesnější neţ ukazatel běţné likvidity. Je tomu tak díky očištění o 

nejméně likvidní poloţku oběţného majetku - o zásoby. Tento ukazatel se dá ještě dále 

upravit o nedobytné pohledávky, případně o pohledávky, jejichţ návratnost je pochybná. 

Doporučený interval hodnot tohoto ukazatele je 1,0 – 1,5. Vyšší hodnota je sice příznivá, ale 

spíše pro věřitele. Přebytek pohotových prostředků z pohledu akcionářů pak přináší jen malý 

nebo ţádný úrok.  

  

                                                
9 viz Dluhošová (2005). 
10 viz Dluhošová (2005). 
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Okamžitá (peněžní) likvidita 

                       
     č í        

  á      é  á     
          (2.3)

11
 

 Součásti ukazatele peněţní likvidity jsou uţ jen nejlikvidnější sloţky oběţných aktiv, a 

to peníze v hotovosti, na účtech a šeky. Tohoto ukazatele se moc nevyuţívá, protoţe je dost 

nestabilní. Zobrazuje jakou část svých závazků je podnik schopen splatit okamţitě (proto 

okamţitá likvidita). Doporučená hodnota je 0,3 – 0,9. 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu (ČPK) 

   ČPK = oběţná aktiva – krátkodobé závazky  Kč (2.4)
12

 

   ČPK = dlouhodobé zdroje – fixní aktiva  Kč (2.5)
13

 

 Jak jiţ vyplývá z vzorců, tento ukazatel nepatří tak úplně mezi poměrové. Představuje 

tu část oběţného majetku, která se během roku přemění ve finanční prostředky, kterými se 

dále hradí podnikové krátkodobé závazky, popřípadě další podnikové záměry.  

2) Ukazatele rentability 

 Slovo rentabilita můţeme nahradit slovy jinými, jako je výnosnost či ziskovost. Tento 

ukazatel poměřuje poloţky rozvahy s dosaţeným ziskem (údaj můţeme dohledat ve výkazu 

zisku a ztráty). Udává nám, jaká je schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

při pouţití investovaného kapitálu. Při vytváření těchto ukazatelů si musíme dát pozor, jaký 

zisk do vzorců dosazujeme. Existuje několik kategorií zisku, viz Grünwald (2007): 

 EBDIT  - zisk před odečtením odpisů, daní a úroků, 

 EBIT   - zisk před odečtením úroků a daní, 

 EBT  - zisk před zdaněním, 

 EAT  - zisk po zdanění (čistý zisk). 

  

                                                
11 viz Valach (1999). 
12 viz Dluhošová (2005). 
13 viz Dluhošová (2005). 
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Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

   100x
aktivacelková

EBIT
ROA1    [%]  (2.6)

14
 

 

 Tento vzorec bere v potaz EBIT, coţ je zisk před zdaněním a úroky. Proto nás 

informuje pouze o tom, jaká by byla rentabilita podniku ve státě, kde jsou nulové daně. To se 

většinou týká malých bohatých zemí, jako je Monako, San Marino či Katar. Proto se tento 

vztah hodí spíše jako nástroj k porovnání firem s různým daňovým zatíţením. Samotná 

rentabilita nám říká, kolik haléřů nám vydělá 1 koruna vloţených aktiv. Doporučená hodnota 

je 5 % aţ 10 %.  

 Další vzorec pouţitelný i pro daňově zatíţené podniky je následující: 

   100x
aktivacelková

ziskčistý
ROA2    [%]  (2.7)

15
 

 Tato zjednodušená forma vyjadřuje schopnost managementu vyuţít celková aktiva ve 

prospěch vlastníků společnosti nezávisle na charakteru jejich financování.   

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

   100x
kapitálvlastní

EAT
ROE     [%]  (2.8)

16
 

 Rentabilita vlastního kapitálu je závislá jak na výši čistého zisku, tak na vývoji 

vlastního kapitálu. Říká, kolik haléřů čistého zisku nám přinese 1 koruna vloţeného kapitálu. 

Pro akcionáře je tento ukazatel jedním z nejdůleţitějších. Zajímají se především o to, zda je 

zhodnocení natolik velké, ţe pokrývá obvyklou výnosovou míru a rizikovou přiráţku.  

  

  

                                                
14 viz Grünwald, Holečková (2004). 
15 viz Růčková (2008). 
16 viz Dluhošová (2005). 
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Rentabilita tržeb (ROS)  

    100x
tržby

EAT
ROS     [%]  (2.9)

17
 

 Ukazatel vhodný pro mezipodnikové srovnání a porovnání v čase. Je běţně 

sledovaným ukazatelem finanční analýzy a jeho hodnoty nám hodně napovídají o vedení 

podniku. Rentabilita trţeb znázorňuje, kolik zisku je vázáno na 1 korunu trţeb. Vysoké 

hodnoty poukazují na dobré vedení firmy, nízké naopak na nízkou kvalitu práce vedení.  

3) Ukazatele aktivity 

 Synonymem pro ukazatele aktivity jsou ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v krátkodobých i dlouhodobých formách aktiv. Mezi ně můţeme zahrnout ukazatele jako 

rychlost obratu a doba obratu. Umoţňují vyjádřit jak účinně, intenzivně a rychle vyuţívá 

podnik svůj majetek. Většinou je dobré, aby hodnoty byly vyšší, z čehoţ pak můţeme 

usoudit, ţe vedení pracuje správně. 

 Rychlost obratu (obrátka) celkových aktiv (ROCA) 

    
aktivacelková

tržby
ROCA   [počet obratů za rok] (2.10)

18
 

 Často je vyuţit k mezipodnikovému srovnání. Měří intenzitu vyuţití podnikového 

majetku. Čím je ukazatel vyšší, tím je vyuţití majetku efektivnější. 

 Doba obratu celkových aktiv (DOCA) 

    
tržby

360xaktivacelková
DOCA   [dny]  (2.11)

19
 

 Tento vztah by nám měl vycházet co nejniţší, jelikoţ se jedná o dobu, za kterou dojde 

k obratu celkového majetku v relaci k trţbám.  

  

  

                                                
17 viz Dluhošová (2005). 
18 viz Dluhošová (2005). 
19 viz Dluhošová (2005). 
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Rychlost obratu zásob (ROZ) 

    
zásoby

tržby
ROZ    [počet obratů za rok] (2.12)

20
 

 Udává počet přeměn zásob v ostatní formy oběţného majetku aţ po prodej hotových 

výrobků a opětný nákup zásob.  

 Doba obratu zásob (DOZ) 

    
tržby

360xzásoby
DOZ    [dny]  (2.13)

21
 

 Ukazatel nám charakterizuje úroveň běţného provozního řízení. I kdyţ by se mohlo 

zdát, ţe dosaţení pokud moţno nejniţší hodnoty je ţádoucí, není tomu tak. Poţaduje se vyšší 

úroveň a to hlavně kvůli technickým a ekonomickým důvodům. 

4) Ukazatele zadluženosti 

 Zadluţenost je velmi častý pojem, který se v rámci podniku vyskytuje. Jedná se o 

financování aktiv a činností podniku cizími zdroji. Podnik vyuţívá pro financování svých 

potřeb jak kapitál vlastní, tak cizí. Pokud chce vyuţívat kapitál cizí, musí nejdříve zajistit, aby 

výnosnost tohoto kapitálu byla větší neţ náklady na něj.  

 Ukazatel věřitelského rizika 

                                
               

              
              (2.14)

22

 Je jedním z hlavních ukazatelů zadluţenosti. Nelze pro něj určit přesnou výši, platí 

pouze, ţe čím jsou jeho hodnoty vyšší, tím je podnik zadluţenější. Měl by se posuzovat 

v souvislosti s výnosností celkového vloţeného kapitálu. Pokud bude tato výnosnost větší neţ 

placené úroky, můţe být i vysoká hodnota příznivá.  

  

  

                                                
20 viz Grünwald, Holečková (2004). 
21 viz Dluhošová (2005). 
22 viz Valach (1999). 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

                  
            

               
                (2.15)

23
 

 Zadluţenost vlastního kapitálu závisí na mnoho faktorech. Jsou jimi např. fáze vývoje 

firmy a přístup k riziku. Jeho hodnota by se měla pohybovat od 80% - 120%. 

Ukazatel úrokového krytí 

                            
    

               
          (2.16)

24
 

 Tento ukazatel nám znázorňuje, kolikrát je podnik schopen splatit úroky ze zisku před 

zdaněním a úroky. Při hodnotě 1 je EBIT stejně velký jako úroky a podnik tedy vyuţije 

všechen zisk na jejich splacení. Pokud je ukazatel niţší, podnik nedosáhne ani takového zisku, 

aby úroky splatil.  

                                                
23 viz Dluhošová (2005). 
24 viz Růčková (2008). 
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2.7 SWOT analýza 

Po provedení externí a interní analýzy je vhodné všechny údaje přehledně shrnout, aby 

byly rychle dostupné pro jedince vytvářející strategii podniku. Zde přichází ke slovu velmi 

oblíbený nástroj, tzv. „SWOT analýza“. Slovo SWOT pochází z počátečních písmen 

anglických ekvivalentů pro: 

S    strenghts – silné stránky, 

W       weaknesses – slabé stránky, 

O   opportunities  – příleţitosti, 

T    threats  – ohroţení. 

SWOT analýza slouţí k posouzení vztahů mezi silnými a slabými stránkami společnosti 

(identifikovaných pomocí interní analýzy) a příleţitostmi a ohroţeními (externí analýza). 

Následně určené strategie by měly vyuţívat silných stránek společnosti a příleţitostí 

k eliminaci hrozeb a transformaci slabin na výhody. 

SWOT analýza je dobrým nástrojem jak pro strategickou úroveň řízení, tak pro úroveň 

taktickou i operativní. Mnohdy dochází ke zpracování osobní SWOT analýzy, kdy jedinec 

identifikuje svoje silné a slabé stránky s příleţitostmi a ohroţeními, které generuje okolní 

prostředí.  

Obr. 2.7.1 Matice SWOT analýzy  

 

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/neuvazeny-vstup-na-trh-muze-podnikateli-srazit-vaz/ 

 



- 38 - 

 

Na obrázku 2.7.1 můţeme vidět syntézu slabých a silných stránek, příleţitosti a ohroţení. 

Výsledkem jsou poté strategie, které uvádí podnik do souladu s jeho okolím. Taková strategie 

dovolí podniku soustředit se jen na příleţitosti, které je schopen díky svým silným stránkám 

zvládnout a vyhnout se hrozbám, proti kterým nemá obranné prostředky.  

S-O strategie: - jsou strategie vyuţívající silných stránek podniku ke zhodnocení 

příleţitostí identifikovaných ve vnějším prostředí. Protoţe se však kombinace S-O umoţňující 

realizaci těchto strategií vyskytuje v reálném ţivotě zřídka, vymezuje tento kvadrant spíše 

ţádoucí stav, ke kterému podnik směřuje. 

W-O strategie: - jsou zaměřeny na odstraňování slabých stránek vyuţitím příleţitostí. 

Častým příkladem je získávání dodatečných zdrojů k vyuţití příleţitosti, např. formou 

akvizice, joint ventures nebo náborem kvalifikovaných sil. 

S-T strategie: - jsou moţné tehdy, je-li podnik dost silný na přímou konfrontaci s 

ohroţením, např. silné právní oddělení podniku můţe vymáhat pokuty u konkurentů, kteří 

ohroţují pozici podniku kopírováním jeho výrobků. 

W-T strategie: - jsou obrannými strategiemi zaměřenými na odstranění slabé stránky a 

vyhnutí se ohroţení zvenčí. Podnik v této pozici obvykle bojuje o přeţití a častými 

strategiemi jsou fúze, omezení výdajů, vyhlášení bankrotu nebo likvidace (Tichá, I., Hron, J., 

2002). 

Pro stanovení strategie jo moţné pouţít tzv. Fullerovu metodu. Jedná se o metodu 

párového srovnání. Princip párového srovnávání je takový, ţe vţdy porovnáváme dvě kritéria 

a z kaţdé takové dvojice kritérií vybereme to důleţitější.  

Pro přehlednost je vyuţit tzv. Fullerův trojúhelník. Trojúhelník má vţdy k-1 dvojřádků. V 

prvním řádku jsou všechny kombinace pro porovnání s prvním kritériem, v druhém 

kombinace pro porovnání s druhým kritériem, kromě té, která je v předchozím řádku, v 

kaţdém dalším řádku jsou kombinace pro porovnání s dalšími kritérii, které nejsou v 

předchozích řádcích. Kaţdý řádek má tedy o 1 člen méně, neţ řádek předchozí. Kalčevová 

(2002). 

Následně se vyznačí ta varianta, která je významnější. Do další tabulky se vepíší absolutní 

četnosti všech vybraných variant, spočítá se relativní četnost a ta se nakonec sečte pro 

jednotlivé kvadranty matice SWOT.   
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2.8 Formulace a výběr strategie 

Po provedení externí a interní analýzy a vymezení slabých a silných stránek, 

příleţitostí a ohroţení přichází na řadu dle odborné literatury generování moţných strategií a 

dále výběr konečné strategie, která bude po přijetí vedením realizována. 

Při tvorbě strategií se často vyuţívají tzv. Porterovy konkurenční strategie. Jejich 

podstatou je zaměření se na konkurenční výhodu podniku, která bude vyuţívána. Porter 

definuje 3 základní strategie - viz Keřkovský, Vykypěl (2006): 

1) nákladová strategie, 

2) strategie diferenciace, 

3) „Focus“ strategie. 

1) Nákladová strategie 

Tuto strategii můţeme taktéţ nazvat strategií vedoucího nákladů. Podnik se u této 

strategie snaţí udrţet náklady oproti konkurenci v odvětví na minimální moţné hranici. 

Výroba se skládá z jednoduché produkce, která je lehce napodobitelná. Výrobek je pak 

nabízen za co nejniţší cenu vůči konkurenci, ovšem s dostatečnou kvalitou. Tato strategie je 

náročná na sledování jednotlivých nákladů výroby, znalosti nákladových křivek, kalkulací. 

Minimalizace nákladů prochází celým systémem řízení výroby od nákupu materiálu a 

najímání pracovní síly, aţ po distribuci a marketing. 

Cílem této strategie je dosaţení nákladové výhody, která je zaloţena na dosaţení 

niţších kumulativních nákladů všech aktivit společnosti, neţ jakých dosahuje konkurence.  

2) Strategie diferenciace 

Diferenciace pro podnik znamená vyrábět takový produkt, který je svými vlastnostmi 

jedinečný a odlišný od konkurence. Dokáţe uspokojit potřeby zákazníka odlišným způsobem, 

který přináší kupujícímu větší uţitek.  Výjimečnost výrobku můţe být dána doprovodnými 

sluţbami, kvalitní distribuční sítí nebo novější technologií. Pomocí diferenciace je moţné 

dosáhnout i takové výrobky, který nebudou ostatní firmy schopny napodobit. Pokud výrobek 

má specifické vlastnosti, které neposkytuje konkurence, je moţné nastavit vyšší prodejní cenu 

a dosáhnout vyššího zisku.  
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Samotná diferenciace můţe vést ke konkurenčním výhodám, ale stejně jako u 

předchozí strategie je důleţité sledovat náklady a sniţovat je na jejich moţné minimum.  

3) „Focus“ strategie 

Strategie se zaměřuje na konkrétní oblast trhu nebo skupinu zákazníků. Na této 

skupině můţe uplatnit buď strategii nízkých nákladů, nebo diferenciace. Důvodem, proč se 

zaměřit jen na určitou část trhu, je lepší schopnost podniku bránit se konkurenci. 

Tab. 2.8.1 Poţadavky na úspěšnou realizaci konkurenčních strategií podle Portera 

Základ strategie 
Požadované dovednosti a 

znalosti 
Požadavky na organizaci 

Vůdcovství v nákladech 

Trvalé kapitálové investice a 

jejich dostupnost. 

Dovednosti pro inţenýring 

procesu. 

Intenzivní dohled nad 

produktivitou práce. 

Design usnadňující výrobu. 

Levný distribuční systém. 

Pevná kontrola nákladu. 

Časté a podrobné kontrolní 

zprávy. 

Strukturovaná organizace a 

odpovědnosti. 

Odměny jsou vázány na 

dosaţení striktních 

kvantitativních cílu. 

Diferenciace 

Silné marketingové nadání. 

Inţenýring produktu. 

Tvořivost. 

Schopnost základního výzkumu. 

Pověst korporace, pokud jde 

o kvalitu a technologické 

vůdcovství. 

Dlouhá tradice v oboru nebo 

jedinečná kombinace 

dovedností získaných z jiných 

byznysů. 

Silná kooperace ze strany 

distribučních kanálu. 

Silná kooperace mezi 

funkcemi: výzkum a vývoj, 

vývoj výrobku a marketing. 

Subjektivní měření a odměny 

místo kvantitativních měřítek. 

Přitahování pracovních sil se 

značnými dovednostmi – 

vědců a tvůrčích typů. 

Zaměření 

Kombinace předcházejících 

politik a její zaměření na určitý 

strategický cíl. 

Kombinace předcházejících 

politik a její zaměření na určitý 

strategický cíl. 

Zdroj: Robbins, Coulter (2004, str. 206)  
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Po rozhodnutí o stanovení podstaty konkurenční strategie je moţno přistoupit k formulaci 

strategických alternativ
25

: 

1) strategie expanze, 

2) strategie omezení, 

3) strategie stability, 

4) kombinovaná strategie. 

Pro určení vhodné alternativy musí podnik odpovědět na následující otázky, které 

vycházejí z analýzy okolí a interních faktorů podniku: 

 Co je naší oblastí podnikání? Co by jí mělo být? V jakých oblastech podnikání a 

pozicích bychom v budoucnu chtěli být? 

 Zůstaneme v dosavadní oblasti podnikání s podobnou úrovní úsilí? (stabilita) 

 Opustíme některé oblasti podnikání? (omezení) 

 Budeme expandovat přidáním nových výrobků, trhů nebo funkcí? (expanze) 

 Nebo budeme výše uvedené moţnosti kombinovat? (kombinace) 

1) Strategie expanze 

Expanzivní strategií se zaobírají hlavně podniky, které se snaţí prorazit na trh 

s novými výrobky v začátku ţivotního cyklu. Podniky vytvářejí nové produkty, hledají nové 

trhy a zaměřují se na nové postupy svých aktivit. Rozšíření podniku či zavedení nových 

produktů je finančně náročné a protoţe se jedná o rychle proměnlivé okolí, konkurenční 

výhoda má spíše krátkodobý charakter. 

2) Strategie omezení 

Pokud na trhu klesá poptávka a o výrobky jiţ není zájem, můţe organizace vyuţít tzv. 

útlumovou strategii. Podstatou je odstavení výroby málo atraktivních výrobků, opuštění trhů 

či zavření určitých závodů. Dalšími kroky můţe být propouštění zaměstnanců, omezení 

financí na marketing, výzkum a vývoj. Takovéto kroky jsou samozřejmě nepopulární, ovšem 

z hlediska přeţití podniku nevyhnutelné. 

3) Strategie stability 

Podniky vyuţívající strategii stability se nacházejí v prostředí, které není zatíţeno 

intenzivními změnami. Výrobky a trhy jsou ve fázi zralosti. Podnik je spokojen s tím, jak věci 

dělá, pokračuje tedy v produkci stávajících výrobků stávajícím zákazníkům. Podnik často 

                                                
25 viz Keřkovský, Vykypěl (2006, str. 133). 
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diferencuje výrobky nebo segmentuje trh. U společnosti nedochází k velkým změnám, 

pozornost je upřena na zlepšování a zefektivňování stávajících procesů.  

4) Kombinovaná strategie 

Podniky tuto strategii vyuţívají jednak v období změn ţivotního cyklu trhu, a jednak 

je vhodná i pro velké podniky s divizemi a závody, které nemají shodný potenciál pro další 

rozvoj. Jednotlivé strategie mohou být vyuţity pro dílčí strategické jednotky simultánně, 

anebo pro jednu jednotku můţe být vyuţito více strategií v čase za sebou. 

Tab. 2.8.2 Moţné strategické alternativy 

Strategická alternativa 

 

Expanze Omezení Stabilita 

Oblast 

podnikání 
Postup 

Oblast 

podnikání 
Postup 

Oblast 

podnikání 
Postup 

Výrobky 

Rozšíření 

portfolia 

výrobků 

Rozšíření 

objemu 

produkce 

stávajících 

výrobků 

Staţení 

starých 

výrobků 

Omezení 

objemu 

výroby 

starých 

výrobků 

Udrţování 

Zdokonalení 

kvality, 

změny 

balení atd. 

Trhy 

Nalezení 

nových 

trhů 

Kvantitativní 

pronikání na 

stávající trhy 

Omezení 

distribučních 

kanálů 

Sniţování 

podílu na 

trhu 

Udrţování 

Udrţování 

podílu na 

trhu, 

zaměření se 

na trţní niku 

Funkce 
Vertikální 

integrace 

Zvyšování 

kapacity 

Sníţení 

počtu funkcí 

Redukce 

v. a v. 
Udrţování 

Zlepšení 

efektivnosti 

výroby 

Zdroj: Keřkovský, Vykypěl (2006, str. 134) 

Konečný výběr strategie je rozhodovací proces, který by měl pomocí selekce moţných 

variant dospět k té, která zajistí naplnění stanovených cílů podniku. Posouzeny by měly být 

všechny moţné varianty, v praxi se pak posuzují jen ty, u kterých strategický tým stanoví 

jejich pravděpodobný úspěch jako vysoký. Hodnocení všech variant by bylo příliš náročné.  

Vybraná strategie je závislá na zájmových skupinách podniku – na vlastnících 

podniku, konkurenci, dodavatelích, státní správě, zaměstnancích, okolní společnosti apod., 

tedy na těch skupinách, které mají k podniku nějaký vztah. Síla vztahu pak ovlivňuje, jak moc 

jsou jednotlivé skupiny schopny ovlivnit strategii ve svém zájmu. 

Výběrem konečné verze strategie se zabývá vrcholový management, který by měl 

rozhodnout o nejlepší strategii na základě vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti.  
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3 Strategická analýza vybraného podniku 

 Údaje pro jednotlivé analýzy jsou čerpány z interních dokumentů společnosti a 

z výkazů uvedených v příloze č. 1, č. 2 a č. 3. Dalšími zdroji jsou volně dostupné informace 

z tiskovin, literatury a internetu; u jednotlivých částí analýz je vţdy vypsán zdroj dat vyuţitý 

při jejich zpracování. 

 Pro tuto diplomovou práci na téma návrh strategie podniku byla vybrána společnost 

zabývající se slévárenstvím, hutnictvím a drátovenstvím.  

3.1 Základní údaje 

 Obchodní firma:  firma X 

 Datum zápisu:  14. prosince 2005 

 Právní forma:   Akciová společnost 

 Základní kapitál:  2 000 000,- Kč 

 Počet zaměstnanců:  2050 osob    (k 8. 4. 2011) 

 Společnost X je společnost se širokým zaměřením, a to hlavně v oboru slévárenství, 

drátovenství a hutnictví. Samotná společnost má 8 závodů:  

 1) Topenářská technika Viadrus,   5) Válcovna, ocelárna a recyklace,  

 2) Kovové tkaniny Kamenná,   6) Sluţby,     

 3) Drátovna,      7) Ocelové kordy,    

 4) Lanárna,      8) Pérovna a průvlakárna. 

 Škála produktů je opravdu široká. Pro představu to jsou např.: kotle na tuhá paliva, 

plynové kotle, radiátory, ploché, kruhové a čtvercové tyče, ingoty odlévané do kokil spodem 

(neopracované ocelové bloky), speciální autodoprava a kontejnerová sluţba, vysoko a 

nízkouhlíkové dráty, pneudráty, hadicové dráty, lana pro lanové dráhy, důlní a rybářská lana, 

pruţiny pro zemědělské stroje, tlačné a taţné pruţiny, tkaniny se čtvercovými oky, dopravní 

pásy a mnoho dalších.  

 Společnost neobchoduje pouze na tuzemském trhu, ale i se zeměmi Evropské unie, 

s USA, některými státy Jiţní Ameriky, Afriky, Asie a s Austrálií. 

 V celé společnosti je vytvořen a udrţován systém managementu jakosti, který splňuje 

přísné poţadavky normy ISO 9001, který je základem pro dosahování plné spokojenosti 

zákazníků s výrobky a sluţbami.  



- 44 - 

 

 Nedílnou součástí činnosti společnosti je trvalá péče o ochranu ţivotního prostředí. 

Garantem za tuto oblast je závod Sluţby, který je provozovatelem zařízení eliminujících 

nepříznivý dopad výroby na ţivotní prostředí. V oblasti ekologie firma investuje značné 

prostředky s cílem zmírnění vlivu na ţivotní prostředí ve všech oblastech.  

 Společnost X provozuje také museum, kde zájemce seznamuje s historií podniku od 

roku 1885, který byl zaloţen prapůvodci podniku Albertem Hahnem a Heinrichem Eisnerem. 

3.2 Externí analýza 

3.2.1 Analýza makrookolí 

Analýza by se měla zaměřit na následující trendy a faktory působící na podnik: 

S    social   – společenské trendy, 

L       legislative – legislativní – právní faktory, 

E   economic  – hospodářské faktory, 

P    political – politické faktory, 

T    technological  – technologické faktory, 

E    ekological – ekologické trendy. 

1) Společenské trendy 

Jak jiţ bylo v teoretické části (str. 18) řečeno, společenské trendy jsou spjaty 

s populací na daném území. Společnost si vytváří vzájemné vztahy, normy a hodnoty dle 

mnoha proměnných jako jsou tradice, ráz okolí, vliv průmyslu apod. Analyzovaný podnik se 

nachází v Moravskoslezském kraji, který je a byl zatíţen mnohá desetiletí těţkým a těţebním 

průmyslem. Po ukončení mnoha těţebních stanic a utlumení průmyslových podniků došlo 

v kraji k vysokému nárůstu nezaměstnanosti. Tu v současné době prohloubila i ekonomická 

krize, která přinutila mnohé podniky, nejen v celém kraji, ale i v celé zemi, omezit výrobu a 

propustit nadbytečné zaměstnance. 

Dalším významným trendem v celé společnosti je zvyšování počítačové vzdělanosti. 

Nové technologie přináší do společnosti větší informovanost a moţnosti pro následný rozvo j 

lidského kapitálu. Informační technologie slouţí k navázání kontaktů lidí (společností), kteří 

by se jinak nespojili, pomáhají vytvářet skupiny se stejnými zájmy a potřebami. Pro podnik 
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přinášejí výhodu především v moţnostech prodeje výrobků bez potřeby kamenné pobočky 

v daném území. Tím se rozšiřuje moţnost působení společnosti na území celé země. 

Sledováním demografických údajů podnik můţe získat mnoho cenných informací o 

sloţení obyvatelstva a o trendech stárnutí nebo sloţení podle pohlaví. K tomu můţe slouţit 

tzv. strom ţivota, který udává počet muţů a ţen v dané věkové skupině shrnuté do jednoho 

grafu znázorňujícího populaci celého státu. Pomocí stromu ţivota se dají vysledovat i trendy 

budoucího počtu práceschopných obyvatel, důchodců a nově narozených lidí.  

 Obr. 3.2.1.1  Strom ţivota ČR za rok 2010 

Zdroj: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2010 
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Následující tabulka vyjadřuje sloţení obyvatelstva dle věkových skupin jak 

v Moravskoslezském kraji, tak v celé ČR pro roky 2005 – 2009. Při porovnání průměrného 

věku je zřejmé, ţe obyvatelstvo jak MS kraje, tak celé ČR stárne. To by během následujících 

let mohlo mít negativní vliv na zajištění dostatečného mnoţství kvalitní pracovní síly pro 

zajištění chodu podniku. 

Tab. 3.2.1.1 Věková struktura obyvatelstva 

  2005 2006 2007 2008 2009 

věk MS kraj ČR MS kraj ČR MS kraj ČR MS kraj ČR MS kraj ČR 

0-14 188 240 1 501 331 183 386 1 479 514 180 903 1 476 923 178 735 1480007 177 937 1 494 370 

15-64 895 746 7 293 357 894 360 7 325 238 893 112 7 391 373 890 578 7431383 883 792 7 413 560 

65+ 166 783 1 456 391 171 544 1 482 437 175 882 1 512 834 180 942 1556152 185 644 1 598 883 

Průměrný 
věk 

39,4 40,0 39,7 40,2 39,9 40,3 40,2 40,5 40,4 40,6 

Celkem 
lidí 

1 250 769 10 251 079 1 249 290 10 287 189 1 249 897 10 381 130 1 250 255 10 467 542 1 247 373 10 506 813 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 

Struktura obyvatel podle vzdělanosti je dalším ukazatelem podstatným pro organizaci. 

Společnost potřebuje jak vysokoškolsky vzdělané zaměstnance, tak zaměstnance vzdělané ve 

specifických oborech hutnictví, slévárenství, kovodělnictví apod. Podnik tedy musí sledovat 

strukturu vzdělanosti pro zajištění obsluhy všech svých činností. Současná doba nahrává i 

lepším moţnostem při stěhování se za prací, proto podnik není omezen jen zaměstnanci 

z blízkého okolí. Při vhodných zaměstnaneckých podmínkách není problém najít zaměstnance 

na opačné straně republiky.  

Graf 3.2.1.1  Vzdělání obyvatelstva ČR v roce 2009 v tis. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf znázorňuje rozloţení vzdělanosti obyvatelstva v ČR v roce 2009. Pro podnik jsou 

důleţité hlavně segmenty učebních oborů, maturitních a vysokoškolských oborů. Pokud by 

podnik realizoval výrobu se specifickými poţadavky na vzdělání, měl by se dále zaměřit, zda 

jednotlivé segmenty obsahují i netradiční profesní obory nebo zda si takové zaměstnance 

bude muset podnik zajistit vlastními výukovými programy. 

2) Právní faktory 

Legislativní faktory mají spojitost s faktory politickými. Právo ovlivňuje jak formy 

podniku, tak podobu samotného podnikání pomocí jednotlivých právních norem. Mnohdy 

jednotlivá právní ustanovení podniku brání natolik, ţe není schopen na trh vstoupit nebo se 

změní v průběhu podnikání tak, ţe podnik musí z odvětví odejít. Právo ovlivňuje: 

 Právní formu podniku,    (Obchodní zákoník) 

 Patentovou ochranu vynálezů a zlepšení,  (Patentový zákon) 

 Výši daně z příjmu,     (Zákon o daních z příjmů) 

 Zákonné záruční lhůty,    (Občanský zákoník) 

 Oblast pracovního práva,    (Zákoník práce) 

 Bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  (Zákoník práce) 

 Ekologické nakládání s odpady,   (Zákon o odpadech) 

 Apod. 

3) Hospodářské faktory 

Pomocí těchto faktorů můţe podnik sledovat, jak se daná země vyvíjí ekonomicky. 

K tomu slouţí makroekonomické ukazatele jako je HDP, růst inflace, nezaměstnanost nebo 

směnečný kurs. Jednotlivé ukazatele jsou ovlivněny jak změnami v národní ekonomice, tak 

ekonomikou celosvětovou. V posledních 3 letech pociťují všechny evropské ekonomiky 

propad zapříčiněný ekonomickou krizí vzniklou v USA.  

V průběhu roku 2010 se svět začal pomalu vypořádávat s následky ekonomické krize. 

Dle čísel se nejrychleji vzpamatovaly země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) společně s 

Tureckem a Indonésií. Hůře na tom byly USA a nejpomalejší růst měla Evropská unie. S 

ohledem na velkou otevřenost české ekonomiky měl vývoj ve světě nemalý vliv na Českou 

republiku. 
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Následující tabulka shrnuje nejdůleţitější makroekonomické ukazatele a jejich vývoj 

od roku 2005. 

Tab. 3.2.1.2  Makroekonomické ukazatele 2005 - 2010 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v mld. Kč 2 984 3 222 3 536 3 689 3 626 3 668 

HDP na osobu v Kč 291 561 313 868 342 494 353 701 345 601 349 068 

CZK/EUR 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,29 

CZK/USD 23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111 

míra nezaměstnanosti % 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 9 

Míra inflace % 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  

Z tabulky je patrné, ţe veškeré ukazatele byly výrazně ovlivněny celosvětovou krizí, 

která započala na hypotečním trhu v USA koncem roku 2007.  

HDP vykazuje od roku 2005 růst, který je ovšem zpomalen počátkem krize, rok 2009 

jiţ vykazuje dokonce pokles. HDP vyjadřuje celkovou peněţní hodnotu statků a sluţeb 

vytvořenou za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Je 

patrné, ţe došlo ke sníţení poptávky a tím i k utlumení výroby. Prognózy pro další roky jsou 

ale opět pozitivní a očekává se postupný růst poptávky a s tím i růst HDP. 

Následující graf znázorňuje vývoj inflace a nezaměstnanosti. Z grafu je patrná inverzní 

závislost mezi těmito veličinami.  

Graf 3.2.1.2  Vývoj míry nezaměstnanosti a inflace v letech 2005 - 2010  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu je viditelné, ţe při růstu inflace dochází k poklesu nezaměstnanosti a naopak. I 

rok krize je z grafu jasně zřetelný, došlo ke zlomu, kdy se sníţila inflace a narostla 
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nezaměstnanost. Pokles poptávky přinutil firmy sníţit výrobu a propustit tak přebytečné 

zaměstnance.  

Mezi další hospodářské faktory pro chod společnosti patří růst cen vstupních materiálů 

a energií potřebných pro výrobu. Pro podnik zpracovávající kovy a ocel je nezbytně nutná 

elektrická energie a plyn, voda a teplo.  

Nesmíme také opomenout cenu ropy, na které jsou jednak závislé jiţ zmíněné ceny 

energií a surovin, jednak je její cena podstatná při dopravě výrobků.   

Graf 3.2.1.3 Dolarová cena ropy – USD/ barel (158,9873 l) 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/MakroPre_2010Q4_GA15.png 

Cena ropy v sobě odráţí mnoho vlivů z celého světa. Můţe se jednat o hypoteční 

krize, oslabení poptávky, politické změny v zemích vyváţející ropu atd. Ropa je pro mnoho 

podniků nepostradatelnou surovinou pro samotnou výrobu, jiné ji vyuţívají nepřímo např. pro 

přepravu materiálu a výrobků. Cena ropy tedy ovlivňuje podnik a cenu jeho výroby, coţ má 

dopad na volbu jeho budoucí strategie. 

4) Politické faktory 

Politické sloţení jednotlivých vlád ovlivňuje legislativu a nařízení, která omezují 

činnost podniku.  

Stabilní vláda s jasným programem a cíli vytváří v zemi vhodné klima pro rozvoj 

podnikání a spokojenost obyvatel. Při velmi častém střídání vlád se do vedení dostávají různé 

politické strany s odlišnými cíli. Jelikoţ jednotlivé strany zastávají odlišné názory, je vhodné, 

aby se vlády nestřídaly příliš často. Změna vlády v kaţdém volebním období vede ke změnám 
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zákonům tak rychle, ţe na ně podniky reagují jen velmi těţce. Tyto změny totiţ podniku 

přinášejí dodatečné náklady. 

ČR je jedním ze státu, kde dochází ke změně vlád opravdu často
26

: 

1)  první vláda Václava Klause – ODS  (2. července 1992 – 4. července 1996), 

2)  druhá vláda Václava Klause - ODS  (4. července 1996 – 2. ledna 1998), 

3)  přechodná vláda Josefa Tošovského  (2. ledna – 22. července 1998), 

4)  vláda Miloše Zemana - ČSSD   (22. července 1998 – 15. července 2002), 

5)  vláda Vladimíra Špidly - ČSSD   (15. července 2002 – 4. srpna 2004), 

  vláda Stanislava Grosse - ČSSD   (4. srpna 2004 – 25. dubna 2005), 

  vláda Jiřího Paroubka - ČSSD   (25. dubna 2005 –4. září 2006) 

6)  první vláda Mirka Topolánka - ODS (4. září 2006 – 11. října 2006), 

  druhá vláda Mirka Topolánka - ODS (9. ledna 2007 - 26. března 2009), 

7)  vláda Jana Fischera     (8. května 2009 - 13. července 2010), 

8)  vláda Petra Nečase - ODS   (úřadující od 13. července 2010). 

 Od roku 1992 se v ČR vystřídalo celkem 8 různých vlád, mnohé z nich prošly 

korupčními skandály a bylo v průběhu volebního období pozměněno, nebo jim byla odebrána 

důvěra. Z tohoto hlediska se tedy ČR můţe zdát jako nestabilní prostředí pro podniky a další 

podnikatelské subjekty.  

Z politického hlediska by společnost měla znát především daňovou politiku vlády. 

Tato oblast se pak týká i hospodářských trendů, které ovlivňují společnost. Daně a jejich výše 

ovlivňují rozhodování firmy o typu podnikání a jeho umístění do dané lokality. Mnohé 

podniky dávají přednost zemím s nízkým daňovým zatíţením, díky čemuţ mohou jednodušeji 

naplnit své cíle. 

Tab. 3.2.1.3 Přehled základních daňových sazeb v ČR 

  2010 2011 

daň z příjmu fyzických osob 15% 15% 

daň z příjmu právnických osob 19% 19% 

DPH - základní 10% 10% 

DPH - snížená  20% 20% 

Zdroj: vlastní zpracování  

                                                
26 1993-2010 ČR [online]. 2010 [cit. 2011-02-15]. Vlada.cz. Dostupné z WWW: 

<http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/default.htm>. 
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Mezi další daně a poplatky patří silniční daň, daně z nemovitosti, dědické a darovací 

daně, spotřební daně, ekologické daně, atd. Pomocí všech těchto daní můţe stát regulovat 

jednotlivé obory – zde je tedy nutné se zaměřit na jednotlivá politická prohlášení budoucích 

vlád. 

5) Technologické faktory  

Jiţ několik let je technologie vyvíjena úţasným tempem. Hlavní podíl na tom mají 

výpočetní technologie, které umoţňují práci a přenos informací v určitém čase na mnoha 

místech naší planety. Nové poznatky jsou implementovány do výroby bez dlouhého čekání. 

Nová technologie je nejdříve odzkoušena ve virtuálních systémech, kde je také doladěna tak, 

ţe při reálné implementaci uţ dochází jen k drobným úpravám.  

Mezi technologické trendy v posledních 15 letech patří modernizace a ekologizace. 

Současně s tím se velká pozornost věnovala také výstavbě nových a modernizaci stávajících 

zařízení pro zachytávání a zpracování emisí a odpadů. Díky novým technologiím výroby 

můţe podnik dosáhnout vyšší jakosti. Nové přístroje jsou schopny přesněji změřit mnoţství 

jednotlivých prvků ve vyráběné oceli, určit skryté vnitřní vady, které nejsou okem patrné či 

vyuţít k výrobě odlišné technologie např. při válcování či svařování.   

Velké podniky vyuţívají kompletní výrobní linky, které jsou náročné na pořízení aţ 

natolik, ţe to omezuje i vstup dalších konkurentů do odvětví. Proto i obnova takovéhoto 

zařízení představuje nemalé finanční výdaje. Východiskem pak můţe být analýza výrobního 

procesu a implementace alespoň části nového technologicky vylepšeného zařízení, jehoţ 

počáteční cena se podniku vrátí během několika let.  

Novým trendem je implementace vnitropodnikových informačních a komunikačních 

systémů. Jedná se o rychlou a efektivní komunikaci mezi jednotlivými pracovišti v podniku, 

vytváření databází dat, jejich uchováním a ochranou. Právě na ochranu dat by měly podniky 

upřít svou pozornost, jelikoţ počítačová kriminalita rok od roku narůstá. V současné době 

jsou některé informace cennější neţ zlato a pokud by konkurence takovéto ţivotně důleţité 

informace získala, mohlo by dojít k váţnému poškození konkurenčního postavení na trhu. 

Společnost můţe vyuţívat i jiných systémů pracujících s celosvětovou elektronickou 

sítí a spojit se tak se svými dodavateli či zákazníky. Poslední roky vytvářejí řadu příleţitostí, 

jako jsou e-aukce, kdy podnik vyhlásí výběrové řízení na zakázku, které probíhá pomocí 

internetového aukčního portálu. 
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6) Ekologické trendy 

Moravskoslezský kraj je jedním z nejvíce zatíţených krajů celé ČR, co se znečištění 

týče. Na jeho území se vyskytuje mnoho velkých znečišťovatelů, kteří díky své výrobě 

znečišťují ţivotní prostředí v takové míře, která není pro zdraví člověka prospěšná. Proto 

dochází k regulaci činnosti největších znečišťovatelů pomocí nařízení a opatření vlády. Ke 

sníţení činnosti dochází právě tehdy, kdy jsou překročeny imisní limity a Český 

hydrometeorologický ústav vyhlásí signál regulace. Vyhlášení signálu regulace znamená pro 

vybrané podniky povinnost se řídit regulačními řády. 

Mezi regulované společnosti patří: 

Společnost      Závod/provoz 

ArcelorMittal Ostrava    závod 10 koksovna 

ArcelorMittal Ostrava    závod 13 ocelárna 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL   vztahuje se na celý provoz 

OKK Koksovny     Koksovna Svoboda 

OKK Koksovny      Koksovna Jan Šverma 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY    Koksochemická výroba 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY    Ocelárenská výroba 

ŢDB GROUP      Ocelárna 

ŢDB GROUP       Topenářská technika Viadrus 

V Ostravě se chystá nový projekt, díky kterému vznikne ekologické výzkumné 

pracoviště, které se bude zabývat energetickým vyuţitím odpadů a studiem moţného dopadu 

pouţitých technologií na prostředí. Nové centrum se bude také zabývat tím, jak zlepšit proces 

čištění spalin a vod plynoucích z energetického vyuţití odpadů. Zároveň zhodnotí dopady 

technologií na ţivotní prostředí a ekosystém. 

Ekologické trendy nejen u nás, ale i ve světě se snaţí o zlepšení ţivotního prostředí 

pro obyvatele, o ochranu stávajících ekosystémů a vybudování takových zákonných opatření, 

které zabrání devastaci krajiny na úkor navyšující se ekonomické aktivity společnosti. 
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7) Trendy mezinárodního okolí 

Společnost 70% - 80% své produkce vyváţí do zahraničí, proto by se měla zajímat i o 

trendy v zemích, se kterými spolupracuje. Jedním z trendů by mohla být celosvětová výroba 

oceli. 

Tab. 3.2.1.4 Celosvětová výroba oceli v mil. metrických tun 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evropa 339,8 333,8 355,1 364,5 342,2 265,5 314,9 

Severní Amerika 134,0 127,6 131,8 132,6 124,5 82,4 111,8 

 - USA 99,7 94,9 98,6 98,1 91,4 58,2 80,6 

Jižní Amerika 45,9 45,3 45,3 48,2 47,4 37,8 43,8 

Afrika 16,7 17,9 18,7 18,7 17,0 15,2 17,5 

Blízký východ 14,3 15,3 15,4 16,5 16,6 17,7 19,6 

Asie 512,5 595,5 672,3 756,9 771,0 804,9 897,9 

 - Čína 282,9 353,2 419,1 489,3 500,3 573,6 626,7 

 - Japonsko 112,7 112,5 116,2 120,2 118,7 87,5 109,6 

Austrálie 8,3 8,6 8,7 8,8 8,4 6,0 8,1 

Celosvětově 1 071,5 1 144,1 1 247,2 1 346,1 1 327,2 1 229,4 1 413,6 

Zdroj: http://www.worldsteel.org/pictures/newsfiles/2010%20statistics%20tables.pdf  

Ocel slouţí jako základní prvek průmyslových a zpracovatelských výrob, při rozvoji 

infrastruktury, bydlení, dopravy, energetiky - dalo by se říci, ţe ocel je jedním ze základních 

stavebních kamenů současné společnosti. Sledování její spotřeby tedy můţe slouţit jako odraz 

výkonnosti společnosti. Pomocí vyrobené oceli v letech 2004-2010 sledujeme trend vývoje 

ekonomik jednotlivých světových regionů. V následujícím grafu vidíme klesající výrobu oceli 

od roku 2008 jak v Evropě, tak v Severní Americe. Opačný trend zaznamenaly státy v Asii, 

kde výroba stoupá kaţdý rok. Rok 2010 znamená oţivení a výroba začíná stoupat celosvětově 

o cca 15%. 

Graf 3.2.1.4 Výroba oceli ve vybraných světových regionech (2004 – 2010) 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.2.2 Analýza mikrookolí  

1) moţný vstup nových konkurentů, 

2) smluvní síla kupujících (zákazníci), 

3) moţná existence substitutů – výrobků s podobnými vlastnostmi, 

4) smluvní síla dodavatelů, 

5) existující konkurence v odvětví. 

1) Nová konkurence 

Vstup nových konkurentů do odvětví hutnictví a slévárenství je jen velmi 

nepravděpodobný. Toto tvrzení se opírá a následující fakta:  

a) Ekonomická krize – ve světě a tedy i v ČR zapříčinila prudký pokles poptávky 

po hutnických a slévárenských výrobcích ve stavebním, automobilovém, 

leteckém i potravinářském průmyslu. 

Tab. 3.2.2.1 Výroba oceli a válcovaného materiálu v letech 2007 aţ 2009 v mil. t  

Výrobek  2007 2008 2008/2007 2009 2009/2008 

Surová ocel 7059 6387 90,5 % 4594 71,92 % 

Válcovaný materiál 6101 5801 95,1 % 4300 74,13 % 

Zdroj: http://www.hz.cz/cz/situace-v-roce-2009 

b) Kapitálová náročnost – u těchto typů výroby jsou potřebné specializované 

stroje, které vydrţí vysoké teploty a tlaky, práci v prašném a jinak náročném 

prostředí. Ceny takových zařízení se pohybují v desítkách aţ stovkách milionů 

korun, podstatné jsou i výrobní náklady a ceny materiálu a energií.  

c) Úspory z rozsahu – hutnická činnost se vyplácí právě díky své vysoké 

kapitálové náročnosti pouze při výrobě velkých objemů, čím více tedy podnik 

vyrábí, tím více se jeho fixní náklady rozloţí na prodané produkty. 

d) Silná současná konkurence – stávající firmy v odvětví mají tak silné postavení 

na trhu, dlouholetou tradici a osvědčené výrobky, ţe by bylo pro novou 

konkurenci jen velmi těţké získat zákazníky od současných firem.  

e) Patenty a licence – jednotlivé výrobní procesy a sloţení materiálů jsou podniky 

chráněny patentovými zákony, nová konkurence by tedy musela přijít 

s novými technologiemi, popřípadě se pokusit si tuto technologii koupit od 

stávajících firem. 
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2) Zákazníci 

Mezi zákazníky patří hlavně firmy z automobilového, leteckého, loďařského, 

stavebního a nábytkářského průmyslu. Jedná se především o firmy zahraniční, převáţná 

většina produkce (70% - 80%) míří k firmám mimo ČR. Podnik dodává své výrobky 

především dalším výrobním podnikům, které tyto polotovary upraví a prodají konečným 

zákazníkům. Díky široké nabídce mnohdy unikátních výrobků si společnost vybudovala mezi 

zákazníky jméno silné společnosti s kvalitními produkty.  

Zákazníci v ČR:   

 Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě – Porubě, 

 Slezské divadlo Opava, 

 Divadlo Antonína Dvořáka, 

 automobilka Volkswagen – ŠKODA AUTO a.s., 

 Praţský hrad, 

 apod. 

Zákazníci mimo ČR: 

 SONY Slovakia, 

 Alloy & Steel Wire Specialties Inc., 

 Sears Tower inc, 

 BMW Group, 

 apod. 

Společnost má mnoho firemních zákazníků jak v ČR, tak na celém světě. Ţádný 

odběratel ovšem není natolik důleţitý, aby měl významnou vyjednávací pozici, která by 

znamenala pro podnik ohroţení. Mnoho kontraktů je uzavíráno na specifické produkty, které 

je těţké zajistit u jiných dodavatelů, smlouvy jsou právně zajištěny. Společnost navíc na 

svých internetových stránkách nabízí objednávkový formulář, který slouţí k objednání zboţí 

bez nutnosti osobního kontaktu. Pro potenciální zákazníky je připraven i seznam výrobků, 

které jsou skladem a zákazník je můţe ihned odebrat. 
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3) Substituty 

Pro podnik zabývající se slévárenstvím, drátovenstvím a hutnictvím je jen velmi těţké 

nalézt substituty neboli náhraţky. Veškerá produkce se skládá z kovů, ocelí a slitin. Základem 

je ţelezo, které má specifické vlastnosti, jeţ jsou potřebné pro produkci v dalších odvětvích. 

Kovovýroba má svá specifika a je jen velmi těţké najít náhradu splňující vhodné podmínky 

pro přísné předpisy a normy, které je potřeba splnit např. ve stavebnictví, automobilovém 

průmyslu nebo ţelezniční dopravě. Obtíţně se hledají materiály, které mají dostatečnou 

tuhost, lámavost, taţnost či křehkost najednou. 

Moţné substituty by se daly hledat v odvětví topenářství. Podnik je známý výrobou 

litinových kotlů a radiátorů. Jako substituty by se tedy daly zmínit jiné typy topných systémů 

obytných i nebytových prostor, jako je podlahové či kapilární vytápění.  

Substituty tedy podnik téměř neohroţují, coţ je dáno specifickými vlastnostmi 

výrobků a materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Kromě vlastností je další překáţkou 

jakýchkoli náhrad jejich vyšší finanční náročnost.  

4) Dodavatelé 

Spolehlivost a schopnost dodavatelů pro podnik je klíčovou z mnoha hledisek. 

Společnost si nemůţe dovolit zůstat bez vstupního materiálu nebo bez dodávky energie, plynu 

a vody.  

Hlavním dodavatelem ocelárenského materiálu jsou Třinecké ţelezárny a.s. Pro 

společnost je důleţité zajistit si vstupní materiál, a pokud by došlo k výpadku strategického 

partnera, mohlo by dojít k nedodrţení výrobních termínů a ztrátě zákazníků. Z tohoto hlediska 

se můţe zdát stanovení hlavního dodavatele jako moţná hrozba. Základní materiál je moţné 

odebírat i od ostatních lokálních výrobců, u kterých ovšem nelze zajistit dostatečně mnoţství 

a kvalitu. 

Další dodavatelé materiálu a sluţeb jsou např.: 

Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., 

  STAVOPEX s.r.o., 

Omnitherm a.s. – vytápění, 

TEMEX s.r.o. – vzduchotechnika, 

INTREL a.s. – úprava a čištění vod, 
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ET-mont group, s.r.o. – plynová kotelna, 

RABEN Ostrava s.r.o. – čerpací technika, 

HSF Systém a.s. – oprava střešního pláště a úpravy ocelových konstrukci, 

HVAZAR a.s. – stavební činnost. 

5) Stávající konkurence 

Stávající konkurence v odvětví hutnictví je poměrně četná, zvláště pak 

v Moravskoslezském kraji. Mezi klíčové předměty podnikání patří slévárenství, výroba 

kovových konstrukcí, kotlů, topenářských těles a kontejnerů, výroba hutních produktů a jiné.  

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuţe a silniční 

svodidla. Servis a obsluţné činnosti jsou v převáţné míře zajišťovány 26 vlastními 

obsluţnými závody. 

Evraz Vítkovice Steel a.s. 

Firma se zabývá výrobou lodních plechů, například pro luxusní lodě třídy Freedom. 

Dále pak mostní a jiné ocelové konstrukce, dopravní a stavební stroje. Mezi nabízený 

sortiment patří rovněţ kolesové rypadlo, které se vyuţívá v důlním průmyslu.  

Třinecké Ţelezárny a.s. 

Třinecké Ţelezárny v Třinci patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní 

výroby v České republice. Od roku 1996 jsou Třinecké Ţelezárny zcela odstátněny a jejich 

majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel. Firma má v nabídce téměř 

všechny válcované výrobky, kolejnice, betonářskou ocel, bezešvé trubky a další. 

Ţelezárny Veselí a.s. 

Mezi hlavní nabízený sortiment patří trubky a to jak bezešvé, tak se švem, kalibrované 

a další typy. Dalším velkým odvětvím nabídky jsou profily, ocelové tyče, dráty a ingoty.  
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3.3 Interní analýza  

3.3.1 Porterova analýza hodnotového řetězce  

1) Primární aktivity 

Primární činnosti mají rozhodující vliv na přidanou hodnotu pro zákazníka. Týkají se 

samotného vytváření hmotného produktu nebo sluţby, jeho prodeje, reklamy a dalších 

doprovodných sluţeb. Kaţdá jednotlivá aktivita můţe být pro podnik výhodou, kterou si musí 

chránit a zlepšovat k dosahování ještě lepších výsledků.  

Vstupní logistika   

Z hlediska vnějšího připojení je podnik začleněn do systému veřejné ţelezniční i 

silniční dopravy, má vlastní ţelezniční vlečku napojenou na přípojnou ţelezniční stanici 

Bohumín. Ţelezniční vlečka slouţí především pro dodávky hromadných substrátů pro závod a 

je vyuţívána k expedici finálních výrobků, především z oblasti válcoven a ocelárny. Vlečka je 

vyuţívaná současně i k mezi-objektové dopravě uvnitř podniku. Silniční doprava, zajišťující 

rovněţ vnější připojení podniku, zaznamenává meziročně stále narůstající přepravní výkony. 

Další rozmístění a skladování surovin je v podniku optimalizováno pomocí 

počítačových programů, které se touto problematikou zabývají.  

Výroba a provoz  

Podnik vyrábí specifické výrobky dle poptávky trhu. Díky probíhajícím modernizacím 

a novým technologiím je podnik schopen rychle reagovat na změnu poptávky. Jednotlivé 

výrobky procházejí neustálou kontrolou kvality, podnik vytvořil a udrţuje systém jakosti ISO 

9001 certifikovaný německou firmou TÜV NORD. Závod Pérovna a průvlakárna je navíc 

certifikován i Úřadem pro obrannou standardizaci, kategorizaci a státní ověřovaní jakosti 

Praha pro dodávky dle specifických poţadavků českých obranných standardů a poţadavků 

NATO. Dle potřeb jednotlivých závodů jsou zavedeny i systémy jakosti pro environmentální 

management 14 001 a systém jakosti v automobilovém průmyslu dle ISO/TS 16 949. 

Jednotlivé výrobní procesy jsou propojeny v rámci jednotlivých závodů, podnik si sám 

vyrábí teplo a elektrickou energii pomocí parní turbíny. 
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Řízení výstupních operací  

Zboţí na skladech je pravidelně kontrolováno a jeho stavy jsou předávány ke 

zpracování nabídkového katalogu vyvěšeného na internetových stránkách. Pomocí vlastní 

dopravy pak realizuje část transportu výroby ke svým zákazníkům. Pro podnik je cílem 

spokojenost zákazníků spojená s včasnými a kvalitními dodávkami.  

Marketing a odbyt  

Společnost prezentuje svoje výrobky na mnoha veletrzích jak v ČR, tak v zahraničí. 

Kotle a topenářskou techniku vystavuje i na ostravském veletrhu Infotherma. Podnik je 

členem asociace Hutnictví ţeleza a.s., který jako jediný spojuje ocelářské společnosti v ČR a 

na Slovensku.  

Servis  

Na výrobky je poskytována standardní záruční doba. Pokud je to vyţadováno, jsou 

výrobky opatřeny návodem, v případě potřeby je moţné se obrátit na kompetentní pracovníky 

telefonicky nebo elektronicky. 

2) Podpůrné aktivity 

Infrastruktura podniku  

Obr. 3.3.1.1 Organizační schéma společnosti k 31. 12. 2009 

Zdroj: výroční zpráva společnosti za rok 2009 
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Z organizačního schématu se můţeme odvodit náplně činností jednotlivých úseků a 

jejich zodpovědnosti za danou činnost. Společnost je rozdělena na sedm výrobních závodů, 

kterými jsou VIADRUS, Válcovna, ocelárna a recyklace, Kovové tkaniny Kamenná, 

Drátovna, lanárna, Ocelové kordy, Pérovna a průvlakárna a obsluţný Závod – Sluţby. Závody 

zabezpečuji technické, ekonomické, výrobní a obchodní funkce nutné k vlastnímu fungováni 

činností v rozsahu předmětu podnikáni a svěřených kompetencí. Správní útvary se zabývají 

strategickým řízením, řízením kvality, správou finančních zdrojů, vedením účetnictví, 

informačními technologiemi, poskytuji právní sluţby a zabezpečuji personální záleţitosti. 

 Řízení pracovních sil  

Sníţení poptávky zapříčiněné celosvětovou recesí se projevilo i v personální politice 

společnosti. Z důvodu sniţování nákladů a zefektivnění výroby bylo propuštěno několik set 

pracovníků. V současné době zaměstnává podnik zhruba 2000 zaměstnanců, kdy cca 80% 

jsou dělníci a 20% technickohospodářští pracovníci.  

Podnik se zapojuje do vzdělávacích programů Evropského sociálního fondu (ESF), 

jedním byl projekt „Vzdělávejte se!“, pomocí něhoţ bylo realizováno několik kurzů, na 

kterých se zúčastnilo 407 zaměstnanců. Kromě programů Evropského sociálního fondu 

realizuje podnik i vlastní vzdělávací aktivity zaměřené na zajištění odborné způsobilosti 

zaměstnanců pro výkon povolaní, zvyšovaní a prohlubováni kvalifikace v dělnických 

profesích, realizace jazykové přípravy zaměstnanců a inovačního vzdělávaní prostřednictvím 

odborných kurzů, školení a seminářů u externích vzdělávacích organizací.  

Od roku 2007 podnik rozjel projekt zaměstnaneckých inovací. Cílem je podpořit 

kreativitu zaměstnanců při zlepšení efektivity a kvality výroby. V roce 2008 bylo podáno 294 

zlepšovacích návrhů a přijato 198. Celková úspora plynoucí ze zaměstnaneckých inovací 

dosáhla částky cca 6 000 000 Kč. Jednotlivé návrhy jsou finančně odměňovány dle 

významnosti od 500 Kč do 20 000 Kč. Odměny vyplacené za rok 2008 činily 167 000 Kč. 

Technologický rozvoj  

Podnik investuje kaţdý rok desítky milionů do výzkumu a vývoje nových produktů a 

technologií, v minulých letech došlo k dalším stomilionovým investicím do rozvojových 

programů ve třech výrobních oblastech - drátovenství, topenářské technice a hutní výrobě.  

Investice podnik realizuje i přes stávající recesi, protoţe směřují do klíčových a 

nejziskovějších produktů ve společnosti. 
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3.3.2 Finanční analýza – poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele je vhodné porovnávat s ukazateli za dané odvětví. V následující 

analýze je vyuţito šetření Českého statistického úřadu
27

 a rozdělení podniků dle CZ-NACE 

do jednotlivých odvětví, a tam, kde jsou dostupná potřebná data, je doplněn i výsledek 

z odvětví „Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení“. 

1) Ukazatele likvidity 

Běžná (celková) likvidita 

Tabulka 3.3.2.1 Běţná likvidita 

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

běžná likvidita 2.1 1,71 1,48 1,65 1,79 1,62 1,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.1 Ukazatel běţné likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Běţná likvidita nám odpovídá na otázku, kolikrát je podnik schopen pokrýt svoje 

krátkodobé závazky oběţnými aktivy. Pro vybraný podnik je to v roce 2004 1,71x, v roce 

2005 1,48x, v roce 2006 1,65x, v roce 2007 1,79x atd. Je vidět, ţe výsledky v jednotlivých 

letech jsou dosti podobné a oscilují kolem hodnoty 1,5. Propad ukazatele je jasně zřejmý 

v roce 2009. Tento propad se dá předpokládat i u následujících ukazatelů. Příčinou jsou 

dopady ekonomické krize a propadu poptávky po hutnické a slévárenské produkci. I přesto, 

ţe krize započala jiţ na konci roku 2007, je prudký pokles zaznamenán aţ v roce 2009. 

                                                

27
 Czso.cz/csu/ [online]. 2010 [cit. 2011-02-24]. Ekonomické výsledky průmyslu v roce 2008. 

Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/8006-10>. 

 

1,71
1,48

1,65 1,79
1,62

1,05

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2004 2005 2006 2007 2008 2009



- 62 - 

 

Pohotová likvidita 

Tabulka 3.3.2.2 Pohotová likvidita 

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

pohotová likvidita 2.2 1,03 0,91 0,99 1,01 0,85 0,65 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.2 Ukazatel pohotové likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Ukazatel pohotové likvidity by měl dosahovat hodnot zhruba 1 – 1,5. Jak je z grafu 

patrné, podnik této hodnoty dosahuje v letech 2004 a 2007, v letech 2005 a zvláště pak v roce 

2006 se jí velice blíţí. Rok 2008 naznačuje nepříznivé vlivy, které na podnik působí a tyto 

jsou dále prohloubeny i v následujícím roce. 

Okamžitá (peněžní) likvidita 

Tabulka 3.3.2.3 Okamţitá likvidita 

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

okamžitá likvidita 2.3 0,004 0,013 0,017 0,019 0,041 0,005 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.3.2.3 Ukazatel okamţité likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Tento ukazatel se nepohybuje v rámci norem (0,2 – 0,5). Dá se ale říci, ţe okamţitá 

likvidita bývá dost nestabilní. Z toho můţeme usoudit, ţe podnik nesleduje moţnost okamţitě 

splatit své krátkodobé závazky. 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu (ČPK) 

Tabulka 3.3.2.4 Ukazatel ČPK 

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČPK (tis. Kč) 2.5 860 809 558 786 912 013 997 730 905 339 64 418 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.4 Ukazatel ČPK 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Sledujeme, ţe od roku 2005 dochází k nárůstu čistého pracovního kapitálu. V roce 

2008 ukazatel lehce poklesl, a následující rok jiţ vykazuje strmý pád, coţ bylo zapříčiněno 

hlavně sníţením oběţných aktiv (pokles zásob zapříčiněný poklesem poptávky) téměř o 

polovinu při současném ponechání stavu krátkodobých závazků. 
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2) Ukazatele rentability 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Tabulka 3.3.2.5 Ukazatele rentability celkového kapitálu  

  
číslo 

vzorce 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA1 2.6 7,98% 15,96% 13,61% 16,97% 14,69% 5,19% 

ROA2 2.7 5,32% 11,09% 9,46% 11,75% 9,92% 2,83% 

ROA odvětví 2.7 X 10,27% 10,55% 11,45% 7,86%  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.5 Ukazatel celkového kapitálu za pouţití EATu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 ROA (počítaná přes vzorec č. 7) a graf 3.3.2.5 nám říká, ţe podnik získal za kaţdou 

svou vloţenou korunu kapitálu v roce 2004 asi 5 haléřů zisku před zdaněním a úroky, v roce 

2005 asi 11 haléřů, v roce 2006 asi 9 haléřů a v roce posledním cca 12 haléřů zisku. Od roku 

2008 sledujeme pokles zisku a poptávky po produkci. Při porovnání s ukazatelem za odvětví 

je patrné, ţe podnik se většinou pohybuje lehce nad tímto ukazatelem. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tabulka 3.3.2.6 Rentabilita vlastního kapitálu  

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE 2.8 10,72% 22,50% 48,80% 49,87% 38,13% 7,98% 

ROE odvětví 2.8 X 21% 20,89% 22,35% 16,89%  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.3.2.6 Rentabilita dlouhodobých zdrojů a vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Aţ do roku 2007 sledujeme zhodnocení kapitálu vloţeného do podniku akcionáři a 

vlastníky podniku. Rok 2008 se vyznačuje poklesem, který následuje i příští rok a dostává se 

na minimální hodnotu za posledních 6 let. Ukazatel vykazuje nadprůměrné výsledky 

v odvětví. 

 Rentabilita tržeb (ROS) 

Tabulka 3.3.2.7 Ukazatel ROS  

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROS 2.9 3,21% 6,47% 6,17% 7,96% 6,49% 2,31% 

ROS odvětví 2.9 X 7% 8,45% 9,55% 8,39%  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.7 Ukazatel ROS  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Rentabilita trţeb nám ukazuje, ţe v roce 2004 podnik získal z 1 koruny trţeb asi 3 

haléře zisku, v roce 2005 uţ zhruba 6,5 haléře, v roce 2006 zaznamenal menší pokles a získal 

na 1 korunu trţeb zhruba 6 haléřů zisku a v posledním roce je zisk na jednu korunu trţeb uţ 

cca 8 haléřů. Podobně jako ostatní ukazatele i rentabilita trţeb klesá pozvolna v roce 2008 a 

v roce 2009 se ukazatel propadá na nejniţší hodnotu, kdy z 1 koruny trţeb podnik získá 8 

haléřů zisku. Při porovnání s odvětvím je patrné, ţe ukazatel je niţší neţ průměr v odvětví. 

3) Ukazatele aktivity 

Ukazatele rychlosti obratu 

Tabulka 3.3.2.8 Rychlost obratu celkových aktiv a zásob (počet obrátek) 

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

RO celkových aktiv  2.10 1,66 1,71 1,52 1,48 1,53 1,23 

RO obratu zásob 2.12 7,30 9,29 7,16 7,04 6,64 9,44 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.8 Ukazatele rychlosti obratu celkových aktiv a zásob 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Od roku 2005, kdy rychlost obratu celkových aktiv dosahuje maxima, zaznamenal 

podnik pokles tohoto ukazatele na hodnotu kolem 1,5. V těchto letech byla struktura aktiv 

stabilní, u trţeb docházelo k menším změnám. V roce 2009 se ukazatel sníţil, jeho příčinou je 

prudký pokles trţeb při stabilní struktuře aktiv.  

 Podobný trend sledujeme i u ukazatele rychlosti obratu zásob. Změna nastává aţ 

v roce 2009, kdy nedošlo k poklesu ukazatele, jak by se dalo čekat, naopak jeho hodnota je 

nejvyšší za posledních 6 let. Pokles zásob byl mnohem markantnější neţ pokles trţeb. To by 

mohlo znamenat, ţe podnik zavedl opatření, která navýšila efektivitu zásobovacího systému.  

1,66 1,71 1,52 1,48 1,53 1,23

7,30

9,29

7,16 7,04
6,64

9,44

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

rychlost obratu celkových aktiv rychlost obratu zásob



- 67 - 

 

 Ukazatele doby obratu 

Tabulka 3.3.2.9 Doba obratu celkových aktiv a zásob 

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

DO celkových aktiv (dny) 2.11 216,89 210,03 236,11 243,80 235,70 293,23 

DO zásob (dny) 2.13 49,28 38,75 50,28 51,14 54,18 38,12 

DO zásob odvětví (dny) 2.13 X 45 46 51 57  

 Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.9 Ukazatele doby obratu celkových aktiv a zásob 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Doba obratu by měla být u všech ukazatelů co nejmenší, jelikoţ nám říká, za kolik dní 

jsou jednotlivé poloţky schopny se přeměnit na peněţní prostředky. 

 Nejmenší dobu obratu zásob vykazoval podnik v roce 2005, a to zhruba 39 dní. 

Následně se doby obratu zásob ustálily na 50 dnech. Výrazný pokles v roce 2009 ukazuje na 

zrychlení oběhu zásob na 38 dní. Doby obratu aktiv vykazují stabilitu, výrazná změna nastává 

v roce 2009, kdy na firmu dopadly následky sníţení poptávky a došlo ke sníţení trţeb o 

zhruba 35%.  
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4) Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatel věřitelského rizika  

Tabulka 3.3.2.10 Ukazatel věřitelského rizika  

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

uk. věřitelského rizika 2.14 50,35% 50,69% 80,66% 76,44% 73,92% 64,49% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.10 Ukazatel věřitelského rizika  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V prvních dvou letech je majetek podniku financován z poloviny vlastním kapitálem a 

z poloviny cizími zdroji. V roce 2006 dochází k poklesu základního kapitálu o více neţ 99%, 

coţ má vliv na podíl VK k celkovým aktivům. Ten poklesl zhruba na 20 %. Tento vliv a 

nárůst bankovních úvěrů a výpomocí (skoro o 250 %) se promítl i do ukazatele věřitelského 

rizika, který stoupl z 50 % na 80 %. Od roku 2007 se podnik snaţí o sníţení financování aktiv 

cizími zdroji, coţ je patrné z postupného sniţování ukazatele věřitelského rizika. V roce 2009 

jsou aktiva společnosti financována z 65% cizími zdroji. 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu  (VK) 

Tabulka 3.3.2.11 Zadluţenost vlastního kapitálu  

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zadluženost VK 2.15 101,42% 102,85% 418,33% 324,53% 284,22% 181,73% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.3.2.11 Zadluţenost vlastního kapitálu  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Uvádí se, ţe hodnoty ukazatele zadluţenosti vlastního kapitálu by se měly pohybovat 

nejlépe v rozmezí 80 % - 120 %. Jak vidíme, vybraný podnik se v tomto rozmezí pohyboval 

jen v létech 2004 a 2005. V dalším roce došlo ke změně základního kapitálu, čímţ ukazatel 

přesáhl hranici 400 %, v roce 2007 je vidět sníţení, ovšem hodnota přes 300 % je stále 

vysoká. V následujících letech sledujeme neustálý trend sniţování tohoto ukazatele, z čehoţ 

se dá usuzovat, ţe podnik dosáhne poţadovaných hranic v roce 2011 nebo 2012.  

 Úrokové krytí 

Tabulka 3.3.2.12 Ukazatel úrokového krytí  

  číslo vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Úrokové krytí 2.16 18,46 23,11 9,47 7,74 6,07 3,57 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.3.2.12 Ukazatel úrokového krytí  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Průměrná hodnota tohoto ukazatele se v průmyslových podnicích pohybuje kolem 8 a 

znamená, ţe podnik je schopen 8x splatit úroky ze zisku před zdaněním a úroky.  Od roku 

2005 sledujeme pokles, který je zapříčiněn rychlejším růstem nákladových úroků oproti zisku. 

Rok 2009 pak vykazuje nejniţší hodnotu, která je způsobena poklesem zisku, na který 

působilo sníţení celosvětové poptávky po výrobcích z kovů.   
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3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza syntetizuje z externí analýzy příleţitosti a ohroţení a z interní analýzy 

silné a slabé stránky firmy. Ty jsou vepsány do tabulky, ve které lze jednotlivé faktory 

přehledně rozpoznat a zařadit. 

Tabulka 3.4.1 SWOT analýza podniku X 

Silné stránky - S Slabé stránky - W 

 Znalost zahraničních trhů 

 Vyuţívaní poptávkových serverů 

 Prezentace firmy na veletrzích 

 Přímé ţelezniční a silniční napojení na 

infrastrukturu 

 Investice do nových výrobních zařízení a 

výrobků 

 Široký sortiment výrobků 

 Moţnost rychlé změny parametrů výroby 

- flexibilita 

 Zaveden systém řízení jakosti ISO 9001 

 Projekt zaměstnaneckých inovací 

 Vlastní vzdělávací programy 

 Vysoká zadluţenost vlastního kapitálu 

 Nízká okamţitá likvidita 

 Vysoká energetická náročnost výroby 

 Vysoká míra znečištění okolí výrobními 

procesy 

 Sloţitost řízení a kontroly velkého 

podniku 

 

 

Příleţitosti - O Ohroţení - T 

 Rychlý rozvoj nových technologií 

 Stabilní míra inflace 

 Dostatečné mnoţství volné pracovní síly 

 Obnovující se světová ekonomika 

 Více neţ 120 let tradice  

 Nový zahraniční partneři v Asijských 

státech s rychle rostoucí ekonomikou 

 

 Ekonomická krize – pokles poptávky 

 Stárnoucí populace 

 Sloţitá legislativa 

 Nestabilní politická scéna v ČR 

 Ekologická omezení (útlum výroby) 

 Silná stávající konkurence 

 Závislost na dodavatelích klíčových 

surovin 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro další zpracování SWOT analýzy je vybrána tzv. Fullerova metoda párového 

srovnání 3 nejvýznamnějších faktorů z kaţdé skupiny:  

Silné stránky: 

1. investice do nových výrobních zařízení a výrobků, 

2. široký sortiment výrobků, 

3. zaveden systém řízení jakosti ISO 9001. 

Slabé stránky: 

4. značná míra znečištění okolí výrobními procesy, 

5. vysoká zadluţenost vlastního kapitálu, 

6. energetická náročnost výroby. 

Příleţitosti: 

7. obnovující se světová ekonomika, 

8. nový zahraniční partneři v Asijských státech s rychle rostoucí ekonomikou, 

9. rychlý rozvoj nových technologií. 

Ohroţení: 

10. ekonomická krize – pokles poptávky, 

11. ekologická omezení (útlum výroby), 

12. silná stávající konkurence. 
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Dalším krokem je vytvoření trojúhelníkové matice a porovnání jednotlivých faktorů a 

jejich významnosti pro podnik: 

Tab. 3.4.2 Fullerův trojúhelník 

1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1     

2      3      4      5      6      7      8      9      10    11    12   

2      2      2      2      2      2      2      2      2      2    

3      4      5      6      7      8      9      10    11    12    

3      3      3      3      3      3      3      3      3             

4      5      6      7      8      9      10    11    12 

4      4      4      4      4      4      4      4                   

5      6      7      8      9      10    11    12 

5      5      5      5      5      5      5                         

6      7      8      9      10    11    12 

6      6      6      6      6      6       

7      8      9      10    11    12 

7      7      7      7      7             

8      9      10    11    12 

8      8      8      8       

9      10    11    12 

9      9      9       

10    11    12 

10    10     

11    12 

11     

12 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Následující tabulka 3.4.3 znázorňuje absolutní a relativní četnosti jednotlivých faktorů, 

které byly určeny jako důleţitější při porovnání se zbytkem poloţek. V posledním sloupci pak 

můţeme vidět celkový podíl jednotlivých kategorií na celkové SWOT analýze. 

Tab. 3.4.3 Vyhodnocení Fullerovy metody 

Číslo faktoru Absolutní četnost Relativní četnost (%) Celkový podíl 

1 7 10,61 % 
Silné stránky 

27,28 % 
2 6 9,09 % 

3 5 7,58 % 

4 2 3,03 % 
Slabé stránky 

9,09 % 
5 0 0 % 

6 4 6,06 % 

7 8 12,12 % 
Příleţitosti 

30,30 % 
8 10 15,15 % 

9 2 3,03 % 

10 5 7,58 % 
Ohroţení 

33,33 % 

11 9 13,63 % 

12 8 12,12 % 

CELKEM 66 100 % 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Volba strategie dle převaţujících faktorů: 

a) silné a slabé stránky  ->  silné stránky  - S 

b) příleţitosti a ohroţení  ->  ohroţení  - T 

Výsledkem zhodnocení vybraných faktorů SWOT analýzy je kvadrant S – T. Podnik 

v tomto kvadrantu je silný, ovšem nachází se v nepříznivém prostředí. Silná pozice by se měla 

vyuţít na blokování nebezpečí, zastrašení konkurence nebo únik do bezpečnějšího prostředí.  
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4 Návrhy a doporučení 

Cílem této kapitoly je navrhnutí vhodné strategie pro analyzovaný podnik. Určení 

strategie je zaloţeno na provedené strategické analýze podniku a faktorech určujících 

konkurenceschopnost podniku shrnutých ve SWOT analýze. 

Výběr strategie musí vycházet a respektovat vnější okolí společnosti, ať jiţ obecné či 

oborové, vzít v úvahu silné a slabé stránky podniku, v opačném případě není moţné, aby byla 

úspěšná. Veškeré analýzy realizované v předchozí části měly za cíl poskytnout co nejvíce 

informací právě pro určení vhodné strategie. Na základě jejich výsledku je definována 

konkurenční strategie firmy. 

Pro následnou úspěšnou realizaci a implementaci strategie jsou nutné zdroje 

materiální, finanční i personální a také je nutná spolupráce a podpora stakeholders společnosti 

- zejména zákazníků, managementu a zaměstnanců. 

4.1 Konkurenční strategie 

Při vyhodnocení SWOT analýzy byla společnost umístěna do kvadrantu S – T. 

V tomto kvadrantu se společnost snaţí pomocí svých silných stránek omezit ohroţení, která 

na ni působí. Uvádí se, ţe vhodnou strategií pro takovéto podniky je strategie diferenciace. 

Pomocí selektivní metody se pokusíme dokázat, ţe je tomu pro vybraný podnik opravdu tak.  

a) Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

Podnik by se v této strategii měl snaţit o minimalizování nákladů oproti konkurenci 

v odvětví. To je pro firmu v oblasti slévárenství, hutnictví a drátovenství téměř nemoţné. 

Jednotlivé formy výroby jsou kapitálově náročné, investice do výrobních zařízení představují 

vynaloţení desítek milionů korun. I výroba sama o sobě představuje nákladnou činnost, jeţ 

spotřebovává jednak materiál a jednak energie nutné k jeho opracování. Proto se taková 

činnost můţe vyplácet jen při velkovýrobě.  

Navíc konkurenti v odvětví vyuţívají technologie podobné či stejné. Pokud chce 

podnik dosáhnout výhody v nízkých nákladech, musí investovat nemalé finanční prostředky 

do výzkumu a vývoje technologií, které by mu takové sníţení nákladů přinesly. To 

samozřejmě nejde s ohledem na rozsáhlé portfolio výrobků, můţe k tomu docházet jen 

částečně u vybraného segmentu. 

Dalším problémem je nutnost jednotlivé výrobky pečlivě certifikovat a kontrolovat 

kvalitu, která je u výrobků uţívaných ve stavebnictví či dopravě nezbytná. Kontroly jakosti a 
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certifikáty samozřejmě zvedají náklady, bez nich by výrobky nebyly konkurenceschopné. 

Naopak testy výrobků mohou zvýšit poptávku po produktech i přes jejich vyšší cenu oproti 

konkurenci. 

Strategie nízkých nákladů tedy pro vybranou společnost není vhodná. 

b) „Focus“ strategie  

Podnik s fokální strategií si vybere jeden segment nebo skupinu segmentů v tomto 

odvětví a přizpůsobí svou strategii přesně tomu, aby slouţila jen těmto, nikoli jiným 

segmentům.  

Vybraný podnik poskytuje komplexní výrobkové portfolio v oboru hutnictví, 

drátovenství a slévárenství. Výrobní technologie ve vybraném podniku jsou schopny vyrábět 

mnoho druhů výrobků bez významného navýšení nákladů způsobených změnou parametrů 

produkce. Podnik má ve svém výrobním oboru tak rozšířené portfolio produktů, ţe zaměření 

na skupinu segmentů by znamenalo nárůst nákladů s ohledem na vysoké náklady spojené 

s technologiemi a nedostatečnou výší poptávky.  

Jak jiţ bylo dříve řečeno, výroba v podnicích v daném oboru se vyplácí jen pro 

velkovýrobu, zaměření se na jeden segment by podniku nedokázal přinést poţadovaný 

finanční efekt. Proto není strategie „focus“ pro společnost vhodná. 

c) Strategie diferenciace 

Podnik usiluje, aby byl ve svém odvětví jedinečný v některých vlastnostech, jeţ 

kupující velmi oceňují. Vybere si jednu nebo více vlastností (výrobku nebo sluţeb), které 

mohou kupující v daném odvětví vnímat jako důleţité, a vybuduje si jedinečné postavení, aby 

mohl tyto potřeby uspokojovat. Za svou jedinečnost je odměněn vyšší cenou. 

Jelikoţ jsme vyloučili předchozí dvě strategie, je tedy pravděpodobné, ţe strategie 

diferenciace je pro podnik nejvhodnější ze všech jmenovaných. To bychom mohli podloţit 

následujícími specifickými vlastnostmi podniku: 

 více neţ 120letá tradice v oboru,  

 široký výběr výrobků,  

 špičková technologie zajišťující dostatečně rychlou variabilitu výroby, 

 unikátní produkty, které konkurence nenabízí, 

 vysoká kvalita výrobků spojená s certifikací, 
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 vlastní výzkum a vývoj. 

Podnik by měl tedy vyuţít strategii diferenciace. Nalézá se v silně konkurenčním 

prostředí, nejen domácím ale i zahraničním. Pro dosaţení cílů podniku by měl tedy nabídnout 

zákazníkům takové sluţby a vlastnosti produktů, které jsou jedinečné a pokud moţno těţko 

napodobitelné.  

4.2 Alternativy strategie diferenciace 

Pro stanovení alternativní strategie diferenciace je důleţité si nejprve odpovědět na 

otázky, které byly uvedeny v teoretické části: 

 Co je naší oblastí podnikání?  

Oblastí podnikání je především slévárenství, hutnictví a drátovenství. 

 Co by jí mělo být?  

I nadále by hlavní oblastí podnikání mělo být slévárenství, hutnictví a drátovenství.  

 V jakých oblastech podnikání a pozicích bychom v budoucnu chtěli být? 

Společnost se snaţí o vybudování silného jména nejen v ČR, ale i v zahraničí. Do 

budoucna je cílem další rozšíření portfolia výrobků a sluţeb (nové produkty tepelné 

techniky či solární panely), posílení vztahů se zahraničními trhy a investice do 

technologií, které přinesou konkurenceschopné výrobky a upevní postavení společnosti na 

trzích po překonání celosvětové krize. 

 Zůstaneme v dosavadní oblasti podnikání s podobnou úrovní úsilí? (stabilita) 

Podnik sice zůstává v dosavadní oblasti podnikání, ale i přes celosvětovou nepříznivě 

vyhlíţející situaci investuje nemalé finanční prostředky (za rok 2009 tyto investice 

dosáhly cca 385 mil. Kč) do rozvoje strategických produktů a sluţeb, zvýšení produktivity 

práce či ekologie a bezpečnosti práce. 

 Opustíme některé oblasti podnikání? (omezení) 

Podnik nehodlá opustit ţádnou oblast podnikání, i kdyţ rok 2009 se nesl ve znamení 

poklesu poptávky po produktech v rozmezí 40% - 80%. Naopak v dalších letech je moţné, 

ţe se rozhodne pro vstup do nových oblastí podnikání, jako jsou solární zařízení či 

sekundární metalurgie, která v současné době omezuje jakost vyráběných výrobků. 

 Budeme expandovat přidáním nových výrobků, trhů nebo funkcí? (expanze) 

Ano.  
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Mezi nové výrobky by měly patřit solární panely, skleněné radiátory, ocel se sníţeným 

mnoţstvím síry (max. 0,008%), nových typů pruţin či navýšení kvality různých typů 

drátů. 

Expanze na nové trhy je samozřejmostí. Společnost jiţ v současné době vyváţí svou 

produkci do celého světa, a dozajista se bude zajímat o rychle se rozvíjející trhy v Asii, na 

kterých doposavad nefigurovala. 

 Nebo budeme výše uvedené možnosti kombinovat? (kombinace) 

V současné době je pravděpodobné, ţe podnik vyuţije pouze expanzivní strategii bez 

kombinování s jiným typem. Ovšem i přes současnou situaci můţe dojít k takovým 

změnám v okolí, ţe podnik nakonec můţe vyuţít kombinaci jednotlivých strategií pro 

jednotlivé závody a to v krátkém či dlouhém období.  

Z jednotlivých odpovědí na strategické otázky je patrné, ţe by podnik měl vyuţít 

expanzivní strategii diferenciace. 

4.3 Cíle strategie 

Kaţdá strategie vytyčuje cíle, které by měly být pomocí ní dosaţeny. Tyto cíle by 

měly být definovány dle pravidel SMART, které byly rozepsány v teoretické části. V rámci 

navrhované strategie diferenciace jsou pro společnost navrţeny následující 3 hlavní cíle: 

1. Rozšíření portfolia výrobků  

 Specifické  

Nabídnout nové, konkurenceschopné výrobky doplňující současné portfolio. 

 Měřitelné  

Nabídnout alespoň 1 nový produkt v kaţdém závodě s trţbami nad 500 000 Kč. 

 Akceptovatelné  

Cíl je akceptovatelný pro management, jehoţ cílem je růst společnosti, pro 

zaměstnance bude cíl akceptovatelný v případě, ţe firma má dostatečný inovační potenciál 

(technologie). 

 Reálné  

Cíl je reálný, pokud má firma dostatečné kapacity na výrobu a kvalitní tým zabývající 

se inovacemi a potřebami trhů. 

 T – určené v čase  

V následujícím roce. 
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2. Vstup na nové zahraniční trhy  

 Specifické  

Nabídnout své produkty a sluţby na trzích, kde firma prozatím nevystupovala. Snaţit 

se pomocí silných stránek přesvědčit zákazníky na nových trzích o kvalitách svých produktů. 

 Měřitelné  

Dosaţení odbytu produkce alespoň na 5 nových zahraničních trzích – 2 evropské trhy 

s topnými tělesy s podílem alespoň 20%, 1 asijský trh stavebních polotovarů s podílem nad 

2% a 2 americké trhy s dráty, lany a souvisejícími výrobky s podílem minimálně 5%. 

 Akceptovatelné  

Cíl je akceptovatelný pro management, jehoţ cílem je růst společnosti. Pro 

zaměstnance je nový cíl akceptovatelný do doby, neţ dojde k naplnění výrobních kapacit a 

plnému vytíţení stávající pracovní síly. 

 Reálné  

Cíl je reálný tehdy, pokud firma dokáţe na nových trzích dokázat kvalitu své 

produkce. Je potřeba zajistit konkurenceschopnost výrobků pomocí certifikací kvality či 

referencí od stávajících zákazníků. 

 T – určené v čase  

V následujících 2 letech. 

3. Dosaţení lepších ekonomických výsledků  

 Specifické  

Vyuţít silné stránky společnosti k omezení dopadů ekonomické krize a snaţit se 

dosáhnout větší efektivity práce, efektivního vyuţití zdrojů a optimalizace procesů k dosaţení 

sníţení nákladů a zvýšení zisku. 

 Měřitelné  

Jednotlivé ekonomické ukazatele by neměly oproti minulému roku vykazovat 

zhoršení, pokud jsou podnikem ovlivnitelné. 

 Akceptovatelné  

Cíl je akceptovatelný pro všechny stakeholders. Dobré ekonomické výsledky jsou 

důleţité jak pro vlastníky podniku, tak pro věřitele i zaměstnance, kterým je díky 

mimořádným výsledkům schopen zajistit vyšší mzdy. 

 Reálné  

Cíl je reálny tehdy, pokud společnost zefektivní svůj provoz, získá nové zákazníky a 

kontrakty na stávajících trzích a najde odbyt pro svou produkci na trzích nových. 
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 T – určené v čase  

Neustálé zlepšování pro kaţdý následující rok. 

Stanovená konkurenční strategie, její alternativy a varianty však potřebují podpořit a 

to hlavně pomocí faktorů určených ve SWOT analýze. Následující tabulky vytyčují silné a 

slabé stránky, příleţitosti, ohroţení a obecné návrhy jak jich vyuţít nebo se jim bránit. 

Tab. 4.3.1 Návrhy na vyuţití silných stránek 

Silné stránky (S) Návrhy na opatření 

1. Znalost zahraničních trhů 

2. Vyuţívaní domácích poptávkových 

serverů 

3. Přímé ţelezniční a silniční napojení na 

infrastrukturu 

4. Investice do nových výrobních zařízení a 

výrobků 

5. Široký sortiment výrobků 

6. Moţnost rychlé změny parametrů výroby 

– flexibilita 

7. Zaveden systém řízení jakosti ISO 9001 

8. Projekt zaměstnaneckých inovací 

1. Vyuţít potenciálu stávajících znalostí a 

zkušeností ke vstupu na trhy podobné – viz 

cíl výše 

2. Zapojit se do celosvětových poptávkových 

elektronických systémů  

3. Optimalizovat strukturu dopravy v areálu, 

aby nedocházelo k nadbytečnému 

přemisťování materiálu a výrobků – dá se 

očekávat sníţení nákladů na paliva o 5 % a 

nákladů na údrţbu infrastruktury a 

přepravních zařízení v podobné výši 

4. Dále pokračovat v investicích do nových 

technologií pomocí nich podnik vyrábí 

konkurenceschopnější produkty, investovat 

5% zisku do technologií, které umoţní jeho 

navýšení o 10% v dalších 3 letech 

5. Rozšiřovat i nadále sortiment výrobků a 

oslovit tak nové zákazníky 

6.  Zachovat flexibilní výrobu, která umoţňuje 

promítnutí individuálních poţadavků 

zákazníka 

7. Zaměření se i na další normy např. ČSN EN 

ISO 9004 

8. Pokračovat v projektu zaměstnaneckých 

inovací, popř. navýšit odměny za inovace 
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9. Vlastní vzdělávací programy 9. Podporovat další rozvoj zaměstnanců, 

vzdělávat je hlavně ve zdokonalování jejich 

činnosti a efektivnosti práce 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.3.2 Návrhy na odstranění slabých stránek 

Slabé stránky (W) Návrhy na opatření 

1. Vysoká zadluţenost vlastního kapitálu 

2. Nízká okamţitá likvidita 

3. Vysoká energetická náročnost výroby 

4. Vysoká míra znečištění okolí výrobními 

procesy 

5. Sloţitost řízení a kontroly velkého 

podniku 

 

1. Tento ukazatel se postupně sniţuje, coţ je 

pro podnik dobrým znamením. I nadále je 

tedy potřeba tento ukazatel sniţovat a 

zajistit tak financování aktivit podniku 

z vlastních zdrojů alespoň z poloviny 

2. Tento ukazatel je nízký pro všechna 

sledovaná období, podnik jej tedy nesleduje, 

pro jeho zlepšení by bylo nutné vytvořit 

dostatečné mnoţství finančních prostředků 

např. rychlejším vymáháním pohledávek či 

sníţením krátkodobých závazků na úkor 

dalších investic 

3. Je velice těţké omezit spotřebu energií 

v oblastech podnikání společnosti. 

Vhodnými kroky mohou být další investice 

do nových méně náročných výrobních 

technologií, zefektivnění výroby a zajištění 

dostatečného výrobního vytíţení. 

4. Pokračování v nasazování zařízení na 

eliminaci vypouštěných emisí. 

5. Kontrola ve velkém podniku je sloţitým 

procesem i přes vyuţití systémů popsaných 

v normách ISO. Pravidelné provádění 

auditů můţe dopomoct k odhalení chyb 

v řízení a komunikačních kanálech.  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.3.3 Návrhy na vyuţití příleţitostí 

Příleţitosti (O) Návrhy na opatření 

1. Rychlý rozvoj nových technologií 

2. Stabilní míra inflace 

3. Dostatečné mnoţství volné pracovní síly 

4. Obnovující se světová ekonomika 

5. Více neţ 120 let tradice  

1. Sledování nových technologií, které budou 

vhodné k zavedení méně nákladné a 

prostředí méně znečišťující výroby, resp. 

výrobků, jejichţ vlastnosti přinesou větší 

uspokojení zákazníků neţ konkurence. 

2. Stabilní míra inflace můţe podniku pomoct 

zpřesnit odhady při nadcházejících 

investicích. 

3. Podnik by měl sledovat dostupnost 

pracovních sil pro jednotlivé obory své 

činnosti, pro očekávanou expanzi je 

pravděpodobná dodatečná potřeba 

pracovních sil. 

4. Růst ekonomiky je podmíněn růstem 

poptávky. Podnik by se měl zajímat o nové 

projekty, které by měly pomalu startovat a 

snaţit se uchytit zde jako dodavatel. Podnik 

by se měl zviditelnit pomocí 

marketingových akcí, jako jsou veletrhy 

v odvětvích hutnictví, slévárenství a 

drátovenství, rozesílání nabídek firmám 

pomocí pošty a e-mailů či reklamy na 

specializovaných serverech.  

5. Podnik by měl více upozorňovat na 

dlouholetou tradici, se kterou je spojena 

schopnost podniku přeţít ekonomické krize 

a nabízet kvalitní výrobky v ČR i zahraničí. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Tab. 4.3.4 Návrhy na omezení ohroţení 

Ohroţení (T) Návrhy na opatření 

1. Ekonomická krize – pokles poptávky 

2. Stárnoucí populace 

3. Sloţitá legislativa 

4. Ekologická omezení (útlum výroby) 

5. Silná stávající konkurence 

 

1. I kdyţ se pro další roky jiţ pokles poptávky 

nepředpokládá, je dobré mít připravené 

krizové plány. Současná doba je doba 

nejistoty a krize mohou být často vyvolány 

nepředvídatelnými okolnostmi.  

2. Stárnoucí populace by v budoucnu mohla 

pro podnik mít špatný vliv hlavně, co se 

týká zaměstnanců. Proto by podnik měl 

začít spolupracovat i s poskytovateli 

vhodných zaměstnanců ze Slovenska či 

Polska. 

3. Podnik by měl vytvořit systém, který by 

sloţitou legislativu automatizoval, popř. 

pravidelně školit odpovědné pracovníky 

v nových zákonech a směrnicích. 

4. Ekologickým omezením se podnik můţe 

bránit jen velmi těţce. Aby omezil toto 

ohroţení, musí se snaţit tlačit vládu a úřady, 

aby limity pro útlum výroby byly navýšeny 

či zrušeny.  

5. Nová konkurence podniku nehrozí, zato 

stávající konkurence je opravdu silná. Pro 

boj s konkurencí je proto vytyčena strategie 

diferenciace, kdy by podnik měl nabízet 

produkty s větším uţitkem neţ konkurence. 

Dále se zaměřit na trhy, které vyţadují 

specifičtější produkt, který konkurence není 

schopna nabídnout. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Závěr  

Návrh vhodné strategie podniku je komplexní, sloţitá a na informační zdroje náročná 

činnost. Návrhu a tvorbě strategie předcházejí analýzy prostředí jako SLEPT analýza, 

Porterova analýza konkurenčního prostředí či SWOT analýza. Přesnost a kvalita těchto analýz 

je ovlivněna dostupností zdrojů, komplexnosti zpracování a samozřejmě na lidech, kteří jsou 

tvorbou strategie pověřeni.  Při výběru faktorů se musí přihlíţet na typ a oblasti činnosti 

podniku, na okolí, ve které společnost existuje. V současné době je určení strategie o to těţší, 

ţe se podniky vyskytují v turbulentním rychle měnícím se prostředí, které můţe jednotlivé 

předpoklady strategie během pár hodin naprosto otočit o 180 stupňů. Tvorba strategie se proto 

stává neustále se opakujícím procesem, který představuje pro podniky moţnost uspět 

v náročném světě rychle postupujících změn. 

Cílem práce byl návrh strategie podniku. Pro vybranou společnost z oboru hutnictví, 

slévárenství a drátovenství byly vytvořeny analýzy externího a interního prostředí, pomocí níţ 

byly nadefinovány silné a slabé stránky, příleţitosti a ohroţení. Dalším krokem bylo 

vytvoření matice SWOT, která měla přehledně uspořádat jednotlivé faktory. Byly vybrány 3 

faktory z kaţdé kategorie a pomocí párového srovnání bylo určeno, ţe se jedná o silný 

podnik, který musí čelit ohroţením. Pomocí eliminační metody byla určena pro podnik 

strategie diferenciace, která dále byla rozšířena o alternativní expanzivní strategii. Tím byl cíl 

práce naplněn. 

  Vhodnost strategie je zaloţena především na silných stránkách společnosti, jako jsou 

trvale vykazované pozitivní hodnoty ekonomických ukazatelů (trţby, zisk), neustálé investice 

do nových technologií přinášejících moţnost diferencovat výrobky a mnohaleté zkušenosti se 

zahraničním obchodem. V návrhové části jsou k jednotlivým faktorům SWOT analýzy 

uvedena obecná doporučení, která by v případě přijetí měla být dále specifikována na 

vybranou společnost.  

Největším úskalím navrhované strategie je moţnost, ţe by poptávka po produktech i 

nadále klesala a to v celosvětovém měřítku, coţ by mohlo vést k zaměření se zákazníků na 

levnější produkty konkurence. Pak by společnost nemohla konkurovat svými 

diferencovanými výrobky i přes jejich větší uţitnou hodnotu. 

Diplomová práce bude předloţena úseku strategie ve vybrané společnosti jako podnět 

pro podrobnější vypracování podnikové strategie společnosti a dále jednotlivých obchodních 

strategií. 
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Seznam zkratek 

aj.  a jiné 

apod.   a podobně 

a.s.  akciová společnost 

atd.  a tak dále 

BÚO  běţné účetní období 

cca  přibliţně 

CF  cash flow, peněţní toky 

CF z FČ cash flow z finanční činnosti 

CF z IČ cash flow z investiční činnosti 

CF z PČ cash flow z provozní činnosti 

CP  cenný papír, cenné papíry 

č.   číslo 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DM  dlouhodobý majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DOCA  doba obratu celkových aktiv 

DOP  doba obratu pohledávek 

DOZ  doba obratu zásob 

DOZA  doba obratu závazků 

EAT  zisk po zdanění 

EBIT  zisk před úhradou nákladových úroků a daně z příjmů 

EBDIT  zisk před odpisy, úroky a daní z příjmů 

EBT  zisk před zdaněním 

HM  hmotný majetek 

HV  hospodářský výsledek 

HV BÚO hospodářský výsledek běţného účetního období 

IN  index důvěryhodnosti českého podniku 

KBÚ  krátkodobé bankovní úvěry 

Ná  náklady 

Např.  například 

NM  nehmotný majetek 

OA  oběţná aktiva 

PP  peněţní prostředky 

PS PP  počáteční stav peněţních prostředků 

RF  rezervní fond 

ROCA  rychlost obratu celkových aktiv 

ROP  rychlost obratu pohledávek 

ROZ   rychlost obratu zásob 
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ROA  rentabilita celkových vloţených aktiv 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita trţeb 

ÚO  účetní období 

VK  vlastní kapitál 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 

ZK  základní kapitál 
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