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Úvod 

 

Dnešní doba jiţ není pouhou dobou zvyšování objemu produkce a prodeje, kdy 

dochází jak ke sniţování stavŧ zaměstnancŧ, tak i ke sniţování poţadavkŧ a dalších 

obdobných parametrŧ. Toto období v sobě skrývá spoustu nevyřešených cílŧ, problémŧ, které 

přehřály ekonomiku pod bod zvratu, je to období, které nese název recesní mezera. Pokud 

podnik nemá dobře promyšlenou strategii, tak v této době nemŧţe dobře fungovat, vše záleţí 

na zákazníkovi, který diktuje tempo, a jen díky dobře zpracované a zaimplementované 

strategii mŧţe podnik dosahovat dlouhodobých naplánovaných cílŧ, které si stanovil na 

samém počátku. Manaţerské funkce, jak sekvenční, tak i prŧběţné, se navzájem prolínají tak, 

aby bylo dosaţeno efektivního výsledku, který má vliv na výkonnost organizace. 

Jako u mnohých pojmŧ v podnikání (např. marketing, benchmarking…) i pro pojem 

„strategie“ platí, ţe neexistuje jednotná, všeobecně přijímaná definice. Slovo „strategie“ – má 

svŧj pŧvod v řeckém strategos tj. umění vojevŧdce.
1
 Pŧvodně se vztahoval k psychologickým 

vlastnostem vojevŧdce a ke zpŧsobu, s jakým se zhostil své role. O strategii lze také říci, ţe je 

určitým „herním plánem“, který má k dispozici management, aby dokázal firmu umístit ve 

vybrané trţní aréně, aby mohla úspěšně konkurovat, uspokojovat zákazníky a dosahovat 

dobrých podnikatelských výsledkŧ. V přeneseném slova smyslu však mŧţeme říci, ţe 

strategie není detailní plán nebo program plný instrukcí. Je to jednotící téma, které dává 

aktivitám a rozhodnutím jednotlivce nebo organizace soudrţnost a směr. Úspěšné firmy se 

bez strategie neobejdou. Na druhé straně, pouze strategie není samospasitelná. Ano, strategie 

vytváří podstatné předpoklady pro úspěch, ale samotná existence strategie ještě úspěch 

nepřinese a nezaručí. Dŧleţitá je její realizace a provádění. Ve hře je však celá řada dalších 

faktorŧ, které ovlivňují strategické řízení. 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat projektovou studii pro společnost Kofola ČR 

a.s. (dále jen skupinu Kofola ČR) ze skupiny Kofola (dále jen ze Skupiny Kofola) a na 

základě získaných poznatkŧ navrhnout novou strategii, či případně doporučit úpravy v té 

stávající. Tuto společnost jsem si vybrala pro její dobrou marketingové strategii a 

konkurenceschopnost, které vytváří od samého počátku znovuoţivení produktu Kofola. Také 

se budu snaţit analyzovat její vývoj, popsat její současnou situaci a analyzovat prostředí, ve 

kterém se nachází. Díky všem těmto faktorŧm, které budou analyzovány, zvolím vhodné 

strategie, jimiţ by se mohla Kofola ČR v budoucnosti řídit. 

                                                
1 www.wikipedie.cz 
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V teoretické části mé diplomové práce se budu věnovat pojmŧm, které souvisí se 

strategií. Po vymezení těchto pojmŧ naváţu na etapy strategického procesu, kdy součástí 

strategického procesu je analýza prostředí, kterou budu studovat a ze které pak vychází 

stanovení cílŧ a pomocí těchto cílŧ pak mŧţeme určit vhodnou strategii pro Kofolu ČR. 

Praktická část se bude skládat z postupu, který je vyznačen v teoretické části, budou 

zde vyuţity teoretické poznatky a díky těmto poznatkŧm bude provedena analýza současné 

strategie. Provedená analýza současné strategie nám určí cíl práce v podobně nové strategie 

anebo doporučení na úpravu strategie současné. 

 

 

1 Strategie – nezbytná podmínka úspěšného rozvoje podniku 

 

Proč jsou některé podniky úspěšné a jiné ne? Proč se některým podnikŧm daří získávat 

větší podíl na trhu a jiné se o to snaţí marně? Zkušenosti ze zemí s rozvinutým trţním 

hospodářstvím i naše zkušenosti za poslední roky ukazují, ţe podmínkou úspěšného rozvoje 

podniku je kvalitní strategie jako nezbytná součást strategického řízení. Platí to obecně, jak 

pro malého soukromého podnikatele třeba i s jediným zaměstnancem, tak i pro velký podnik 

s několika tisíci zaměstnanci. Obdobně to platí jak pro výrobní podnik, či podnik sluţeb, tak i 

pro neziskovou organizaci. Tvorba strategie a její vyuţití patří v podniku k největším 

intelektuálním výkonŧm podnikového vedení. Jedině vedení podniku mŧţe zpracovávat 

strategii a je za ni také odpovědné. 

 

1.1 Podnik a hodnototvorný řetězec 

Obchodní zákoník definuje podnik
2
:„jako soustavnou činnost prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. 

Podnik transformuje vstupní faktory na výrobky nebo sluţby. K transformaci vyuţívá 

tzv. hodnototvorných funkcí. Hodnota, kterou podnik pomocí hodnototvorných funkcí 

vytvoří, je měřena mnoţstvím peněz, které jsou zákazníci ochotni za tyto výrobky nebo 

sluţby zaplatit.
3
 

Podnik je ziskový, jestliţe vytvořená hodnota přesahuje náklady. Aby podnik 

dosahoval vyššího zisku neţ konkurence, musí mít oproti konkurenci niţší náklady, nebo 

                                                
2 Zákon  513/1991 Sb., obchodní  zákoník , http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx  
3 DEDOUCHOVÁ, M., Strategie podniku, C. H. Beck, r. 2001, str. 31 
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musí vyrábět takovým zpŧsobem, který vede k diferenciaci a tím získání cenové prémie. 

Znamená to, ţe musí mít specifickou přednost v jedné nebo více hodnototvorných funkcích. 

Tvorba hodnoty je ilustrována na základě tzv. hodnototvorného řetězce, který byl vytvořen 

profesorem Michaelem E. Porterem. Hodnototvorný řetězec je znázorněn na následujícím 

obrázku 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1.1
 

 

Hodnototvorný řetězec je rozdělen: 

 na hlavní funkce 

 a podpůrné funkce 

Kaţdá funkce přidává výrobku část hodnoty. Hlavní funkce vytváří fyzickou hodnotu 

výrobku, výrobek předávají zákazníkovi a zajišťují ho servisem. Podpŧrná funkce zajišťuje 

vstupy pro hlavní funkce. Materiálové hospodářství řídí tok materiálu od pořízení přes 

skladování, zpracování aţ po distribuci hotových výrobkŧ. Materiálové hospodářství také 

významně ovlivňuje velikost nákladŧ a přispívá ke kvalitě výstupu, a tím dosaţení cenové 

prémie. Vědeckotechnický rozvoj vyvíjí nové výrobky a technologie, moderní technologie 

mohou sniţovat náklady a vyrábět atraktivní výrobky, které opět přinášejí cenovou prémii. 

Personální funkce zabezpečuje správnou strukturu pracovníkŧ podniku, která splňuje 

poţadavky výroby a marketingu a odpovídá personálním poţadavkŧm podpŧrných funkcí. 

Informační systém vytváří jistotu, ţe management má informace potřebné k zajištění 

efektivního fungování hodnototvorného řetězce. Infrastruktura podniku zahrnuje řadu činností 

včetně organizování řízení, plánování, finančního řízení, účetnictví, dodrţování právních a 

dalších norem a nařízení. Infrastruktura tak zajišťuje spojení mezi jednotlivými funkcemi.  

 

                                                
Obr.1.1 Hodnototvorný řetězec, DEDOUCHOVÁ, M., Strategie podniku, C. H. Beck, r. 2001, str. 31 
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2 Strategické řízení 

 

Strategické řízení v moderním slova smyslu je procesem tvorby a realizace 

rozvojových záměrŧ dlouhodobější povahy, které mají pro daný subjekt rozhodující význam a 

jejichţ cílem je dosaţení pro něj výhodného výsledku. Takto pojaté strategické řízení se 

uskutečňuje prostřednictvím tvorby a realizací strategie, přičemţ v rámci tvorby strategie je 

nutné uplatňovat strategické myšlení a strategické rozhodování. Strategické řízení lze 

charakterizovat jako mix manaţerských činností – plánování, organizování, vedení a kontroly, 

jejichţ proporce na jednotlivých úrovních řízení jsou naznačeny na obr. 2.1. 

 

 

 

                                                          Plánování      Organizování       Vedení    Kontrola 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Obr.2.1
 

 

2.1 Strategické myšlení 

V rámci strategického řízení musí příslušný vedoucí pracovník zvládnout plný rozsah 

a nesmírnou rŧznorodost jevŧ současného světa, musí umět volit mezi mnoţstvím alternativ, 

které mu vývoj nabízí, proto se zde uplatňuje strategické myšlení, které má řadu principŧ, 

které se vzájemně doplňují a překrývají, např.: 

 Princip myšlení ve variantách  

 Princip permanentnosti 

 Princip tvŧrčího myšlení 

 Princip koncentrace 

 Princip interdisciplinárního myšlení  

 Princip celosvětového myšlení atd. 

                                                
Obr.2.1 Struktura základních manaţerských funkcí na jednotlivých úrovních řízení, KEŘKOVSKÝ, M.; 

VYKYPĚL, O., Strategické řízení, C. H. Beck, r. 2006, str. 4 

 

Strategické 

řízení 

Taktické řízení 

Operativní řízení 
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2.2 Strategické rozhodování 

Se strategickým myšlením úzce souvisí strategické rozhodovací procesy, které 

vyuţívají určitý systém informací, záměrně vytvořených pro lepší řešení strategických 

problémŧ. 

Proces strategického řízení je úzce spjat s rozhodováním o tom, co by měl podnik 

dělat a kam by měl směřovat. Ansoff definuje strategická rozhodnutí jako ta, která se zabývají 

vztahem mezi podnikem a jeho prostředím a zahrnují rozhodování o typu podnikatelské 

činnosti, o kterou by měl podnik usilovat. 

Jedním ze zpŧsobŧ, jak podrobněji popsat strategické rozhodování, je srovnání 

s ostatními typy rozhodování. Ansoff rozlišuje tři typy oblasti rozhodování: 

1. Operativní 

2. Administrativní 

3. Strategická 

 

Ad 1) operativní rozhodování 

Týká se to samotné transformace vstupŧ a zahrnuje např.: alokaci zdrojŧ, stanovení 

ceny a objemu výroby, určení výše výdajŧ na marketing a výzkum a vývoj. Toto rozhodování 

probíhá permanentně, opakuje se a je v rámci podniku decentralizováno. 

 

Ad 2) administrativní rozhodování 

Jsou to rozhodnutí podpŧrná. Vytvářejí procedury k získávání zdrojŧ, k zajištění 

vhodné vnitřní struktury a poţadovaného toku informací. 

 

Ad 3) strategická rozhodnutí 

Strategická rozhodnutí se na rozdíl od výše zmíněných typŧ týkají vztahu mezi 

podnikem a jeho vnějším prostředím. Takový druh rozhodování je nevyhnutelně centralizován 

na nejvyšší úrovni podniku, neboť se dotýká veškerých zdrojŧ podniku. Tato rozhodnutí jsou 

méně častá a jejich dŧsledky se projevují aţ po určité době. Jedna z nejvystiţnějších 

charakteristik strategického rozhodování poukazuje na skutečnost, ţe podnikový management 

nedostává ţádné signály o jejich potřebě. Znamená to, ţe přestoţe jsou relativně řídká, musí 

v podniku existovat mechanismus, který by zajišťoval, aby podnikový management věnoval 

strategickým rozhodnutím patřičnou pozornost. 
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2.3 Strategie 

Klíčovým pojmem v oblasti strategického řízení je strategie – má svŧj pŧvod v řeckém 

strategos tj. umění vojevŧdce. Rozeznáváme tradiční a moderní definice: 

 Tradiční definice – chápe strategii podniku jako dokument, ve kterém jsou 

určeny dlouhodobé cíle podniku, stanoven prŧběh jednotlivých operací a 

rozmístění zdrojŧ nezbytných pro splnění daných cílŧ. 

 Moderní definice – chápe strategii jako připravenost podniku na budoucnost. 

Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, prŧběh jednotlivých 

strategických operací a rozmístění podnikových zdrojŧ nezbytných pro splnění 

daných cílŧ tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlíţela ke 

změnám jeho zdrojŧ a schopností a současně odpovídajícím zpŧsobem 

reagovala na změny v okolí. 

Přehledné shrnutí přístupu k vymezení pojmu strategie uvádí Henry Mintzberg.                               

Definuje strategii pomocí 5P: 

 Plan – strategie jako plán představuje uvědomělý postup jednání pro řešení 

rŧzných situačních stavŧ ve vymezeném manévrovacím prostoru. 

 Ploy – strategie jako manévr je jedním z moţných přístupŧ, jak prosazovat 

cílevědomost a plánovitost v kombinaci s tvořivým myšlením. 

 Pattern - strategie jako model nebo vzor vytyčuje směry a hranice, za kterými 

se mŧţe jednání podniku realizovat v podmínkách neustále se měnícího 

prostředí. 

 Position – strategie jako postavení vychází z prioritního vymezení 

rozhodujícího problému. Zde je moţno strategii chápat ve smyslu Portera, 

který povaţuje strategii:„Za zápas mezi podnikem a prostředím, mezi externím 

a interním kontextem“.
4
 

 Perspective – strategie jako perspektiva vyjadřuje pŧsobení podniku dovnitř, 

neboť klade dŧraz na myšlení a rozhodování vrcholového managementu ve 

směru k tvorbě a realizace strategie. Z tohoto pohledu jsou některé podniky 

typické svým agresivním chování pro prosazování svých záměrŧ, jiné naopak 

inklinují ke stabilizaci svého postavení či vybudování ochranné bariéry ve 

vztahu ke svému okolí. 

 

                                                
4 LEDNICKÝ, V., Strategické řízení, Repronis Ostrava, r. 2006, srt.12 
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2.4 Základní strategické představy 

Počátkem moderního strategického řízení se podnikové poslání povaţovalo za 

východisko a základ podnikové strategie. Dobře formulované podnikové poslání je 

východiskem dalších strategických úvah. Vŧdčí osobnosti podniku a vrcholový manaţerský 

tým si utvářejí myšlenkový obraz podniku ve vývoji, provádějí své myšlenkové experimenty, 

aby si nakonec utvořili určitou strategickou vizi. 

Vize spíše souvisí s nějakým cílem, zatímco poslání souvisí se zpŧsobem chování. 

 

2.4.1 Podniková vize 

Podniková vize označuje formulaci perspektivní orientace a hlavních cílŧ podniku pro 

dlouhodobější horizont deseti a více let. Pouze načrtává v nejvšeobecnějších a koncepčních 

pojmech představu o budoucím vývoji a postavení podniku. Vize jsou tudíţ myšlenky, které 

předbíhají svou dobu a musí mít motivující charakter. 

Práce na strategické vizi podniku předpokládá, ţe vedoucí činitelé podniku mají 

nejpronikavější myšlenky a schopnost uskutečnit je v praxi. Strategická vize je především 

interním materiálem, který je určen omezenému okruhu pracovníkŧ podniku. Část podnikové 

vize se po jejím přijetí a schválení vedením podniku nebo vlastníky, převádí do podoby 

poslání podniku, a to hlavně ty části, které se týkají širšího okruhu zaměstnancŧ, mají vztah 

k jejich práci nynější i budoucí. 

Přitom má-li vize podniku představovat smysluplný a přitaţlivý obraz budoucnosti a 

vytýčeného vývojového směru, musí naplňovat tyto znaky: 

 

 Obraznost -  popis budoucnosti optimistického zaměření, 

 Adresnost – oslovení zájmových skupin majících sílu ovlivňovat tvorbu 

strategie, 

 Uskutečnitelnost – musí obsahovat reálné a dosaţitelné cíle, 

 Jednoznačnost – musí být jasná,  

 Srozumitelnost – snadná vysvětlitelnost hlavních nosných myšlenek, 

 Flexibilita – schopnost pruţné reakce na vzniklé změny. 
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2.4.2 Poslání podniku 

Z vize vychází poslání podniku, které je sice soustředěné na současnost, ale musí být 

propojeno na budoucnost a proto nemŧţe existovat bez vize a naopak.  

Poslání podniku vyjadřuje přání vedení podniku, jak by měl být podnik chápán 

veřejností, a proto lze říci, ţe dobře formulované poslání zdŧvodňuje především oprávněnost 

existence podniku a prezentuje podnikem provozované aktivity. 

Poslání podniku mŧţe být vymezeno jak uţší nebo širší. Uţší vymezení poslání dává 

jasnější představu o rozsahu pŧsobnosti podniku, o výrobcích nebo sluţbách, které podnik 

poskytuje, o technologiích, které jsou v podniku vyuţívány, případně o trzích, na kterých 

pŧsobí. Širší vymezení poslání vytváří větší prostor pro aktivitu organizace, umoţňuje jí 

přiblíţit vlastní pŧsobnost ve vícerých odvětvích národního hospodářství i ukázat na vysokou 

podnikovou flexibilitu díky pouţívání rŧzných technologií, či pŧsobení na rŧzných trzích.  

Poslání se mohou lišit nejen v širším a uţším pojetí, ale i v délce, obsahu, přednosti. 

Vyjádření základního poslání pomocí vztahů veličin „3C“: 

1. Customer – zákazník, vystihuje typ zákazníka, kterého chce podnik 

uspokojovat a jeho specifické potřeby 

2. Competition – charakterizuje samotný podnik pomocí vyráběných výrobkŧ, 

poskytovaných sluţeb i technologií, které bude vyuţívat při uspokojování 

potřeb zákazníkŧ. 

3. Company – společnost, ukazuje postavení podniku a jeho reálné moţnosti 

v konkurenčním prostředí a vymezuje oblasti, ve kterých je podnik schopen 

úspěšně pŧsobit. 

 

2.4.3 Cíle podniku 

Cílem podniku rozumíme konkrétní ţádoucí stav, jehoţ dosaţení je předpokládáno 

v určitém časovém období. Kdyţ mluvíme o strategických cílech, máme na mysli ţádoucí 

budoucí stavy, které má podnik ve svých ţivotně dŧleţitých oblastech dosáhnout na tzv. 

strategickém horizontu, tj. převáţně za 7 aţ 15 let. Cíle jsou v souladu se zaměřením podniku 

a obvykle jsou aplikovány na specifické oblasti, například: 

 Růst – rŧst podniku jako celku, cílová velikost podniku, případně velikost 

podnikových jednotek 

 Finance – zisk, cash-flow, návratnost investic 

 Výrobek/sluţba – kvalita, vývoj nových výrobkŧ a sluţeb, inovace 
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 Marketing – spotřebitelská základna, reklama, odbyt, rozšiřování trhu, 

pronikání na nové trhy, sluţby pro zákazníky 

 Operativa – řízení zásob, kontrola nákladŧ, výrobní procesy 

 Personalistika – plánování lidských zdrojŧ, fluktuace, rekvalifikace, pracovní 

vztahy 

 Společenská zodpovědnost – regulační opatření, kontrola znečištění, vztah 

k místní komunitě. 

 

Strategické cíle je třeba stanovit ve všech oblastech, na kterých závisí přeţití a rozvoj 

podniku, a to na všech úrovních řízení. Je také ţádoucí stanovit tyto cíle pro dlouhý i krátký 

časový horizont. 

 Dlouhodobé cíle – zaměřují pozornost managementu na to, co je třeba udělat 

nyní pro docílení stanovených výsledkŧ v budoucnosti. 

 Krátkodobé cíle – váţou pozornost k výsledkŧm očekávaným v blízké 

budoucnosti. 

Obecně lze říci, ţe strategické cíle podniku musí být SMART, coţ znamená, ţe musí 

splňovat následující charakteristiky: 

S – „stimulating“, cíle musí stimulovat k dosaţení co nejlepších výsledkŧ, 

M – „measurable“, dosaţení či nedosaţení cíle by mělo být měřitelné, 

A – „acceptable“, cíle by měly být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je budou plnit, 

R – „realistic“, cíle by měly být reálné a dosaţitelné, 

T – „timed“, cíle musí být určeny v čase.  

 

V poslední době se prosazuje, aby cíle získaly charakter provokující, tj. aby byly 

stanoveny na hranici moţnosti podniku. Je to určitá forma výzvy pro spolupracovníky. 

 

            Rozhodování o cílech je ovlivňováno nejrŧznějšími faktory, jako jsou: 

   vliv prostředí, v němţ podnik pŧsobí, 

 očekávání dŧleţitých „stakeholders“,
5
 

 objem dostupných výrobních faktorŧ, 

 interní vztahy, 

 vlastnosti/schopnosti stratégŧ, 

 minulý vývoj podniku. 

                                                
5 Stakeholders – jakýkoliv aktér, který ovlivňuje organizaci, kterého ovlivňují lidé v okolí, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stakeholder 
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Správné vymezení cílŧ je pro podnik dŧleţité z následujících dŧvodŧ: 

 Cíle vymezují postavení podniku vzhledem k jeho okolí, začleňují ho do něj. 

 Cíle umoţňují koordinovat činnost těch, kdo rozhodují a vytvářejí předpoklady 

pro zajištění konzistentnosti rozhodování na rŧzných úrovních. 

 Strategické cíle pomáhají distribuovat pravomoci a odpovědnosti v řídící 

hierarchii. 

 Cíle představují standardy pro hodnocení činnosti podniku, bez jasných cílŧ 

nemá podnik jasný základ pro hodnocení svého úspěchu či neúspěchu. 

 

Cíle je vhodné definovat postupně od formulace obecných cílŧ, přes specifické cíle aţ 

ke stanovení priorit významnosti cílŧ.
6
  

 

2.4.4 Změny strategie 

Stanovené strategické cíle je zpravidla potřeba přizpŧsobovat měnícímu se 

podnikatelskému prostředí, případně tomu, jak jsou stávající cíle realizovány. Změnu cílŧ 

mohou zpŧsobovat především tyto skutečnosti: 

 změna aspirační úrovně řídících pracovníkŧ, 

 cíle je zpravidla nutno přizpŧsobit výraznějším změnám podnikatelského prostředí, 

 v dŧsledku výraznějších změn v poptávce skupin zákazníkŧ (odběratelŧ), 

 cíle je nutno přizpŧsobovat změnám stádií ţivotních cyklŧ výrobkŧ a trhŧ.  

 

Dosahování cílŧ je moţné v čase postupně sledovat a analyzovat. Rozdíl mezi 

očekávaným výsledkem, ke kterému by vedlo pokračování dané strategie, a poţadovaným 

výsledkem mŧţeme definovat jako strategickou mezeru. Její existence by měla být dŧleţitým 

motivem pro rozhodnutí o strategické změně. Rozhodnutí o strategických změnách by měla 

být uskutečněna, jestliţe budou splněny tyto základní podmínky: 

1. Strategická mezera musí být významná. 

2. Strategická mezera se musí vztahovat k významnému cíli podniku, jehoţ dosaţení je 

jednoznačně nutné, ţádoucí. 

3. Uvaţované zmenšení strategické mezery musí být reálné.
7
 

 

 

                                                
6 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O., Strategické řízení, C. H. Beck, r. 2006, str. 11-13 
7 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O., Strategické řízení, C. H. Beck, r. 2006, str. 15-18 
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3 Strategická analýza okolí podniku – externí analýza 

 

Základem pro formulování strategie podniku je nalezení souvislosti mezi podnikem a 

jeho okolím. Východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledkŧ strategické analýzy a ta 

v sobě zahrnuje rŧzné analytické techniky vyuţívané pro identifikaci vztahŧ mezi okolím 

podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty, a zdrojový 

potenciál podniku. Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny 

relevantní faktory, které mají vliv na konečnou volbu cílŧ a strategie podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr.3.1
 

 

 

 

                                                
Obr.3.1 Strategická analýza, SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza, C. H. Beck, r. 2000, str. 5 
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konkurenční skupiny 

Konkurenční síly, 

nákladové postavení 

konkurentŧ a očekávané 

reakce rivalŧ 

Specifické přednosti, dostupné zdroje, 

silné a slabé stránky, vyváţenost 

portfolia, relativní konkurenční síla 
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Externí analýza 

Cílem externí analýzy je najít v okolí podniku příleţitosti a ohroţení. Strategie 

podniku by pak měla maximálně vyuţít nabízené příleţitosti a nalézt cestu, jak se ohroţení 

vyhnout nebo alespoň zmírnit jejich dopad na podnik. V dnešní globalizované době je vnější 

vliv okolí na podnik daleko silnější neţ dřívější době, svět je daleko provázanější a jednotlivé 

události se navzájem ovlivňují.  

Externí analýza se rozděluje na dvě části: 

 Makrookolí – společné pro všechna odvětví a vytváří společné prostředí pro 

všechna mikrookolí 

 Mikrookolí – podnikatelské prostředí, oborové prostředí 

Tato okolí podniku znázorňuje obr. 3.2 

 

 

 

                              

 
Obr.3.2

 

 

3.1 Makrookolí podniku 

Analýza makrookolí podniku umoţňuje managementu uvědomit si především vazby a 

souvislosti mezi jednotlivě pŧsobícími faktory a v neposlední řadě i příleţitosti a hrozby, na 

které by se měl podnik zaměřit. Tento proces zároveň neustále ověřuje správnost analýzy a 

nutí se k ní neustále vracet. 

 

                                                
Obr.3.2 Okolí podniku, DEDOUCHOVÁ, M., Strategie podniku, C. H. Beck, r. 2001, str. 16 
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Prostředí podniku lze členit do těchto typŧ: 

 Jednoduché statické prostředí – v této situaci se mohou nacházet např. monopoly. 

Toto prostředí se v krátké době obvykle radikálně nemění a jeho vývoj je 

předvídatelný. Má proto smysl analyzovat prostředí na základě historických údajŧ. 

 Dynamické prostředí – manaţeři musí brát v úvahu nejenom současný stav, ale 

hlavně budoucí stav prostředí. Mohou to dělat intuitivně nebo systematicky, pomocí 

strukturovaného přístupu, jako je plánování scénářŧ. 

 Turbulentní prostředí – klade větší dŧraz na přípravu na vnější změny neţ pouţívání 

rŧzných modelŧ předpovídání vývoje.
8
 

 Makrookolí zahrnuje vlivy a podmínky, které vznikají mimo podnik a obvykle bez ohledu na 

jeho konkrétní chování. Nejčastěji se pouţívají dvě metody – PEST analýza a metoda „4C“.  

 

3.1.1 Analýza PEST 

Za dŧleţité součásti makrookolí lze označit faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní, technické a technologické. Analýza PEST vychází z poznání 

minulého vývoje a snaţí se o analyzování a předvídání budoucích vlivŧ prostředí ve čtyřech 

hlavních oblastech. Kaţdá oblast v sobě zahrnuje řadu faktorŧ makrookolí, které odlišně 

ovlivňují podnik.  

 
Obr.3.3

 

                                                
8 KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O., Firemní strategie: plánování realizace.  Computer Press, r. 2002, str. 34 
Obr.3.3 PEST analýza,. KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O., Firemní strategie: plánování realizace. Computer Press, r. 2002, 

str. 34 
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Politické a legislativní faktory – stabilita zahraniční a vnitrostátní politické situace, 

členství země v EU, představuji pro podniky významné příleţitosti, ale i současně i ohroţení. 

Stát ovlivňuje fungování ekonomiky především zákony a kontrolou jejich dodrţování. Stát je 

významným zaměstnavatelem a rovněţ významným spotřebitelem, kontroluje ve vymezených 

oblastech fungování trhŧ, definuje a realizuje hospodářskou politiku státu, je spoluodpovědný 

za kvalitu pracovní síly (školství, zdravotnictví, sociální oblast). Řada dŧleţitých 

legislativních omezení mŧţe ovlivnit podniky a limitovat jejich potenciální strategické 

moţnosti. 

 

Ekonomické faktory – vyplývají z ekonomické podstaty a jsou charakterizovány 

stavem ekonomiky. Podnik je při svém rozhodování ovlivňován makroekonomickými 

ukazateli. Základními indikátory stavu makroekonomického okolí, jsou míra ekonomického 

rŧstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika a směnný kurz. Ekonomický rŧst vede ke 

zvýšené spotřebě, zvyšuje příleţitosti na trhu a opačně. Nízká úroková míra představuje 

příleţitosti pro realizaci podnikových záměrŧ. Obdobně je na tom i inflace, která nám 

charakterizuje stabilitu ekonomického vývoje. Dalším indikátorem je devizový kurz, který 

ovlivňuje konkurenceschopnost podniku na zahraničních trzích. Konkrétními propočty 

dopadu těchto faktorŧ se zabývá finanční analýza.
9
 

 

Sociální a demografické faktory – sociální změny vytvářejí hrozby a příleţitosti a 

odráţejí vlivy ochrany ţivotního prostředí, pracovní síly, prŧměrného věku a rŧstu populace, 

ţivotní úrovně a ţivotního stylu obyvatelstva. Tyto elementy jsou výsledkem kulturních, 

ekonomických, demografických, náboţenských, vzdělávacích a etických podmínek ţivota 

člověka. Sociální faktory na jedné straně mohou výrazně ovlivňovat poptávku po zboţí a 

sluţbách, na straně druhé silně ovlivňují i stranu nabídky (podnikavost, pracovní motivaci). 

 

Technické a technologické faktory – jsou nezbytné pro podnik z hlediska rozvoje a 

inovačních aktivit, ty vznikají na základě sledování trendŧ v technologii. Díky sledovanosti 

nových technologických trendŧ mŧţe být podnik konkurenceschopný a mŧţe si udrţet svou 

stabilitu na trhu.  

Cílem PEST analýzy není vypracovat vyčerpávající seznam těchto vlivŧ, protoţe 

vlivy, které mohou ovlivňovat jeden podnik, nemusí mít stejně velkou váhu pro jiný podnik. 

Je dŧleţité tyto vlivy prŧběţně monitorovat a vyhodnocovat. Základním úkolem je 

                                                
9 SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza, C. H. Beck, r. 2000, str. 10-11 
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identifikovat oblasti, jejichţ změna by mohla mít významný dopad na podnik, a odhadovat, 

k jakým změnám v těchto klíčových oblastech mŧţe dojít. 

 

3.1.2 Analýza metodou „4C“ 

Pokud chceme zkoumat prostředí, je nezbytné brát v úvahu rostoucí význam 

globalizace. Podniky se snaţí zaměřovat na regionální trh, ale i přesto se nevyhnou dopadŧm 

globalizace a soupeření s nadnárodními společnostmi. Naopak společnosti pŧsobící globálně 

musí zase brát v úvahu specifické lokální podmínky v regionech, kde pŧsobí.
10

 

Sledování a zkoumání globalizačních a regionálních trendŧ mŧţeme pouţít metodu 

„4C“: 

 Customers – zákazník 

 Country – národní specifika 

 Costs – náklady 

 Competitors - konkurence 

 

Zákazníci – zde jsou sledovány především jejich poţadavky, které mohou být jak 

heterogenní, tak i homogenní. Dŧleţitá je také marketingová strategie, která je buď vysoce 

univerzální, nebo individualizovaná. 

 

Národní specifika – se mohou projevovat v celních bariérách, kdy mohou učinit 

některé zboţí nekonkurenceschopné v porovnání s místními produkty. Dále to mohou být 

technické standardy, dané technickými poţadavky na výrobek s cílem zajistit bezpečnost 

uţivatelŧ, coţ také mŧţe být překáţkou globalizace. Širokou paletu faktorŧ představují 

kulturní a institucionální normy, např. odlišné reklamní kodexy, vliv náboţenských tradic atd. 

 

Náklady – náklady na vývoj rostou se zvyšující se technologickou vyspělosti produktŧ 

a také s faktem, ţe proces inovace výrazně zkracuje ţivotní cyklus výrobkŧ. Některé podniky 

mají vysoké náklady na výrobu a marketing, coţ vede k přesunu výroby do zemí s levnější 

pracovní silou, státními výhodami pro podnikatele, levnými zdroji surovin a energie.
11

 

 

Konkurence – je čím dál globálnější a vyvíjí tlak i na regionální společnosti. Ty zase 

mohou s ohledem na národní specifika s úspěchem odolávat globálním strategiím. 

                                                
10 KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O., Firemní strategie: plánování realizace. Computer Press, r. 2002, str. 39 
11 LEDNICKÝ, V., Strategické řízení, Repronis Ostrava, r. 2006, srt.60 
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Obr.3.4
 

 

3.2 Mikrookolí podniku 

Mikrookolí obklopuje podnik, skládá se z podnikŧ, které si navzájem konkurují a 

jejichţ výrobky si mohou vzájemně konkurovat a mohou se vzájemně substituovat. Mŧţeme 

ho také charakterizovat jako oborové okolí podniku, které je především ovlivňováno 

atraktivnosti oboru, v němţ podnik pŧsobí a jeho strategickou situací jako celku.
12

 

Rozlišujeme tři sektory oborového okolí: 

1. Sektor zákazníků – ten, kdo chce vytvářet strategii, se musí zajímat o to, kdo 

jsou jejich zákazníci a jaké potřeby a očekávání tito zákazníci mají. Analýzu 

sektoru zákazníkŧ je třeba zaměřit na následující aspekty a faktory: 

 

 Identifikace kupujících a rozličných faktorŧ, které ovlivňují jejich 

rozhodnutí nakupovat, 

 Demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích 

zákazníkŧ,  

 Geografické faktory a geografické rozmístění 

                                                
Obr.3.4 Model „4“, SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza, C. H. Beck, r. 2000, str. 18 
12 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O., Strategické řízení, C. H. Beck, r. 2006, str. 48 
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2. Sektor dodavatelů – zde analyzujeme náklady všech vstupŧ, které jsou 

potřebné k výrobě, a taktéţ analyzujeme stabilitu dodávek. Náklady a 

dostupnost zdrojŧ jsou určovány kvalitou vztahŧ mezi určitým podnikem a 

jeho dodavateli. Zde se také zaměřujeme na určité aspekty: 

 Dostupnost a náklady na materiál a polotovary, 

 Dostupnost a náklady na energii, coţ je například v prŧmyslu zpravidla 

jeden z nejdŧleţitějších strategických faktorŧ vstupu, 

 Dostupnost a náklady na pořízení peněz, 

 Dostupnost a náklady pracovní síly, 

 

3. Sektor konkurentů -  analýza by se zde měla zaměřit především na zjištění, 

jaká je současná pozice analyzovaného podniku vŧči konkurentŧm, jak se 

konkurence vyvíjí a mění, v jaké fázi ţivotních cyklŧ se nachází rozhodující 

výrobky daného odvětví, jaká je rentabilita odvětví vŧči jiným srovnatelným 

odvětvím, zda vstupují noví konkurenti do oboru, jaká je dostupnost substitutŧ 

a jaká je strategie a postavení současných konkurentŧ. 

 

Často vyuţívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je Porterův model 

konkurenčního prostředí, který vychází z předpokladu, ţe strategická pozice podniku 

pŧsobícího v určitém odvětví je především určována pŧsobením pěti základních činitelŧ
13

: 

1. Rivalitou podnikŧ pŧsobících na daném trhu. 

2. Vyjednávací silou zákazníkŧ. 

3. Vyjednávací silou dodavatelŧ. 

4. Hrozbou vstupu nových konkurentŧ. 

5. Hrozbou substitutŧ. 

 

3.2.1 Analýza konkurence – Porterův model 

Kaţdé odvětví lze charakterizovat pomocí sady ekonomických a technických faktorŧ, 

které jsou základem konkurenčních sil. Stav konkurence v odvětví závisí na pŧsobení pěti 

základních sil a výsledkem jejich vzájemného pŧsobení je ziskový potenciál odvětví. M. 

Porter je autorem modelu obr. 3.5, který znázorňuje pŧsobení a charakteristiky těchto pěti 

sil.
14

 

                                                
13 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O., Strategické řízení, C. H. Beck, r. 2006, str. 48-49 
14 TICHÁ, I., Strategické řízení, Česká zemědělská univerzita v Praze, r. 2002, str. 79 
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Obr.3.5
 

 

Přínosem tohoto modelu je jeho systematičnost, se kterou prezentuje tvorbu 

konkurenčních sil. Abychom mohli provést analýzu konkurenčního prostředí, je třeba 

ohodnotit kaţdou z pěti konkurenčních sil. Celkový dopad pŧsobících sil ovlivňuje vznik 

specifického druhu konkurence na trhu a v konečném efektu determinuje zisky, kterých 

mohou podniky dosáhnout.  

 

Aby se podnik s vlivem konkurenčních sil vyrovnal, měl by si na trhu vyhledat 

takovou pozici a zvolit takový přístup ke konkurenci, který by: 

 Izoloval podnik co nejvíce od pŧsobení konkurenčních sil, 

 Umoţnil vyuţít konkurenční síly v daném odvětví ve svŧj prospěch, 

 Umoţnil podniku usadit se v pevné pozici, ze které mŧţe rozehrát svou hru 

hned, jakmile se v odvětví konkurence objeví. 

 

 

                                                
Obr.3.5 Porterŧv model; TICHÁ, I., Strategické řízení, Česká zemědělská univerzita v Praze, r. 2002, str. 80  
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A) Ohroţení ze strany nových konkurentů 

Závaţnost ohroţení ze strany nových konkurentŧ závisí na: 

 bariérách vstupu do odvětví 

 reakci etablovaných
15

 podnikŧ na vstup nového konkurenta 

 

1. Bariéry vstupu do odvětví jsou spojeny s těmito faktory: 

 Úspory z rozsahu – významný faktor, který odrazuje od vstupu do odvětví ty 

konkurenty, kteří si nemohou dovolit dostatečně rozsáhlou výrobu, marketing, 

výzkum a vývoj atd.  

 Kapitálová náročnost – odrazuje ty konkurenty s nedostatečnými kapitálovými 

zdroji, které jsou potřebné na pokrytí fixních nákladŧ, ale také např. na 

financování zásob, pohledávek nebo počátečních ztrát. 

 Diferenciace výrobků – je to odvětví charakteristické vysokou diferenciací 

výrobkŧ, existuje zde silný vliv značky na poptávku.  

 Nákladové znevýhodnění nesouvisející s velikostí – podniky etablované mají 

určité výhody oproti nově příchozím a to v podobě vlastnických práv 

k výrobním postupŧm, k přístupŧm surovinovým zdrojŧm, aktiv získaných za 

výhodnějších podmínek, vládních dotacích nebo výhodného umístění. 

 Přístup k distribučním kanálům – pro úspěch nového konkurenta v odvětví je 

velmi dŧleţité zajistit distribuci vlastních výrobkŧ nebo sluţeb. V některých 

odvětvích mohou být distribuční kanály limitovány nebo těsně spjaty s 

existujícími producenty. Také mŧţe být podmínkou vytvoření nových 

distribučních kanálŧ.  

 Vládní politika – svými zásahy mŧţe vláda uvedené bariéry ještě ztíţit, např. 

licenčními poţadavky, legislativou v oblasti ochrany ţivotního prostředí, 

hygieny nebo bezpečnosti práce atd.
16

 

 

2.  Reakce etablovaných podniků v daném odvětví 

 Mají dostatečné zdroje ve formě kapitálu, výrobních kapacit, těsných vazeb 

na distributory nebo odběratele 

 Mohou snižovat ceny svých produktů, tak aby udrţely svŧj trţní podíl 

                                                
15 Etablovat – uznávání, zavedení, respektování dosaţené pozice v dané profesi; http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/profesni-etablovani 
16 TICHÁ, I., Strategické řízení, Česká zemědělská univerzita v Praze, r. 2002, str. 80-81 
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 Míra rŧstu odvětví je nízká a dodatečný konkurent by zhoršil finanční situaci 

všech zúčastněných. 

 

B) Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla dodavatelŧ zdrojŧ nezbytných pro obor mŧţe být nevýhodou pro jednotlivé 

podniky v odvětví v podobě sniţování zisku a to díky zvyšování cen výrobních 

vstupŧ, sniţování jejich kvality. 

Vyjednávací síla dodavatelŧ je vysoká za těchto podmínek: 

 Pokud je vstup pro odvětví odběratelŧ dŧleţitý, kdyţ rozhodujícím zpŧsobem 

ovlivňuje kvalitu výstupu nebo tvoří významnou část celkových nákladů. 

 Pokud je odvětví ovládáno několika velkými podniky, které vyuţívají svou trţní 

pozici. 

 Některé vstupy jsou jedinečné, diferencované, takţe pro kupujícího je nákladné 

přejít od jednoho dodavatele k druhému. 

 Nejsou-li odběratelé důležitými zákazníky pro dodavatele, pak dodavatelé 

nemají ţádný motiv podporovat odvětví odběratelŧm niţšími cenami, lepší 

kvalitou nebo novými výrobky. 

 

C) Vyjednávací síla kupujících 

Tak jako silní dodavatelé, tak i silní zákazníci mohou vyvinout na podniky 

v odvětví značné konkurenční tlaky. Silní kupující mohou zpŧsobit ztráty ziskŧ 

podnikŧ v odvětví a to v podobě výhody např. lepší úrovně kvality, výhodnějších 

úvěrových a platebních podmínek. 

Vyjednávací síla kupujících je významná za těchto podmínek: 

 Skládá-li se obor z velkého počtu malých podnikŧ s malou vyjednávací 

silou. 

 Nákupy jednoho zákazníka představují velké procento z celkového odbytu 

odvětví. 

 Nakupovaný produkt nepředstavuje dŧleţitý vstup. 

 Pro kupujícího je efektivnější nakupovat od více dodavatelŧ. 

 Je-li co do počtu málo zákazníkŧ a nakupují-li velká mnoţství, pak mohou 

vyjednávat mnoţstevní slevy a jiné výhody, např. lepší doprovodné sluţby, 

zlepšené vlastnosti výrobkŧ a to za stejné ceny. 
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Pro zvýšení ziskovosti a upevnění trţního postavení by měl podnik hledat 

zákazníky se slabou pozicí, místo aby vyvíjel výraznější konkurenční tlaky. 

 

D) Hrozba substitučních výrobků 

Pokud se stane substitut zajímavější a atraktivnější díky své ceně, pak někteří 

kupující budou v pokušení odvrátit svou přízeň od pŧvodního výrobku. Podniky, 

které mohou být substituty ohroţeny, zaměří svou pozornost této hrozbě. Úvahy o 

substitutech je nutno začít pochopením potřeb, které daný obor uspokojuje. 

 

E) Rivalita mezi konkurenčními firmami 

Nejsilnější z konkurenčních sil většinou vyplývá z konkurenčního boje mezi 

podniky uvnitř konkurenčního okolí. Kaţdý z podnikŧ vydává co největší energii 

na to, aby co nejdéle udrţel svou trţní stabilitu nebo získal lepší trţní pozici. 

Konkurenční strategie obsahuje ofenzívní akce podniku, které směřují k obraně 

současné pozice. Konkurenční boj mezi rivaly mŧţe mít řadu forem a rŧznou 

intenzitu. Pouţívané konkurenční nástroje zahrnují cenu, kvalitu, sluţby, záruky, 

reklamní kampaně, nové výrobky atd. 

Rivalita mezi existujícími podniky je dŧsledkem snahy kaţdého z nich vylepšit 

vlastní pozici. Rivalita se zvyšuje za následujících okolnosti: 

 Počet a velikost konkurentů v konkurenčním okolí – čím více konkurentŧ, 

tím větší pravděpodobnost nových, kreativních strategických tahŧ. 

 Míra růstu trhu je nízká a zvýšení trţního podílu je moţné jen na úkor 

konkurenta. 

 Fixní nebo skladovací náklady jsou vysoké. 

 Poskytované sluţby nebo výrobky nejsou diferenciované. 

 Vstupní bariéry jsou vysoké, ty se vytvářejí zejména v období poklesu 

poptávky a nadbytečné kapacitě a nutí podniky zŧstat v odvětví za kaţdou 

cenu, tedy i za cenu krátkodobých ztrát, coţ vede k výrazným cenovým 

válkám.
17

 

 Globální zákazníci - kaţdý z rivalŧ sleduje rŧzné cíle a neshodnou se na 

zpŧsobu konkurence. 

 

                                                
17 SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza, C. H. Beck, r. 2000, str. 36-41 
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3.2.2 Strategická implikace modelu pěti sil 

Síla pŧsobení Porterových pěti faktorŧ je v jednotlivých odvětvích rŧzná a současně se 

mění i v čase. Pokud jsou všechny síly významné, pak lze očekávat, ţe se bude jednat o 

odvětví s nízkou výnosnosti a naopak, slabé konkurenční síly udávají vysoké ceny, tudíţ mají 

nadprŧměrnou výnosnost. Pokud se změní jedna z pěti sil, tak ta mŧţe mít významný vliv na 

vývoj ostatních sil. Řada podnikŧ svědčí o tom, ţe velká část jejich úspěchu pramení víc 

z přitaţlivosti jejich oboru neţ z vynikající úrovně řízení. Současná realita však poukazuje na 

to, ţe převaţuje nabídka nad poptávkou, coţ znamená intenzivní konkurenční tlaky, ale kdyby 

tomu mohlo být naopak, existoval by převis poptávky a vysoké bariéry vstupu, takţe by i 

prŧměrný management byl schopen realizovat dobrou výnosnost.  

Podniky mohou těchto pět sil ovlivnit strategií, kterou zvolí. Některé inovace však 

mohou vést k přechodné konkurenční výhodě. Jestliţe tato konkurenční výhoda bude 

jednoduše napodobitelná ostatními, mŧţe ve svém dŧsledku být příčinou zhoršení výnosnosti 

pro celé odvětví. Například pokud podnik v krátkodobém horizontu získá větší podíl na trhu, 

pak ostatní podniky budou nuceny ho následovat a budou kopírovat jeho strategii, coţ povede 

ke zvýšení jejich nákladŧ a nikdo nebude vítězem. Kdo v této aréně získá hodnotu, ta bude jen 

přídatnou hodnotou pro reklamní agentury a televizní společnosti. Rozhodující otázkou při 

určování výnosnosti pak je, zda si podniky mohou udrţet nebo získat význam pro zákazníka. 

Současně je dŧleţité zaměřit se na příčiny vstupu nových konkurentŧ na trh nebo naopak 

příčiny odchodu jiných, také by se měla věnovat zvýšená pozornost analýze bariér vstupu do 

odvětví a taktéţ se zabývat tím, co by mohlo vést k novým nebo inovovaným výrobkŧm a 

výhodnějšímu postavení na trhu. 

Schopnost podniku utvářet strukturu odvětví klade obzvláštní břemeno odpovědnosti 

na vŧdčí podniky v daném odvětví. Často jsou na tom vŧdčí podniky lépe, pokud se snaţí 

učinit něco, co by mohlo zlepšit nebo chránit strukturu odvětví, neţ aby usilovaly o větší 

konkurenční výhodu. Pokud pochopíme dobře podstatu pŧsobení konkurenčních sil v odvětví, 

pak mŧţeme dobře naformulovat úspěšnou strategii. Je také potřeba si uvědomit, ţe 

konkurenční strategie podniku mŧţe změnit strukturu konkurenčních sil v odvětví, coţ vede 

ke sníţení nebo zvýšení atraktivity odvětví. 

Cílem strategie je nalézt v odvětví takové postavení, ve kterém podnik mŧţe čelit 

konkurenčním tlakŧm nebo jejich pŧsobení obrátit ve svŧj prospěch. Souhrnné pŧsobení 

těchto sil dohromady mŧţe mít negativní vliv na všechny konkurenty, proto je dobré 

podrobně analyzovat zdroje těchto sil. Analyzujeme jejich kritické přednosti, slabiny podniku, 

podněcujeme podnik ke změně odvětvové pozice, odhalujeme oblasti, kde strategické změny 
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přinášejí největší efekty, a osvětlujeme ta místa, kde se zdá, ţe mají odvětvové trendy největší 

dŧleţitost, ať uţ jako příleţitosti, či jako hrozby. 

Přínosem modelu je, jak analyzovat konkurenční síly, které pŧsobí v odvětví, a které 

mají vliv a změnu cen, nákladŧ a potřebných investic, coţ jsou základní sloţky ovlivňující 

návratnost investic. Při jeho aplikaci je nutné se vyvarovat moţných chyb pramenících ze 

subjektivního pohledu na substituty a potenciální konkurenci. Často se podceňují jednotlivé 

prvky, podniky, výrobky, trendy, tvořivost, ale i představivost, to má pak za následek 

ohroţení ze strany substitutŧ a potenciálních nových konkurentŧ. To mŧţe vést k nesprávným 

východiskŧm strategických úvah. Další nevýhodou většiny pohledŧ je statický pohled, 

mapování současného stavu a nedostatečné zohlednění dynamiky vývoje. Nakonec je třeba 

zmínit faktor, který se týká tradičního pojetí konkurence. Tradiční konkurence vycházela 

z předpokladŧ, které jiţ tak zcela neplatí, jako ţe hranice oboru jsou jasně vymezeny, známe 

své dodavatele, konkurenty a víme, kdo jsou naši zákazníci a jaké nové podniky se v oboru 

objevují, ale na vyvíjejícím se trhu však obvykle není moţné přesně určit, kdo jsou vaši 

dodavatelé, zákazníci či konkurenti. Nebo také, ţe kaţdý obor má své osobité charakteristické 

rysy. Obory v dnešní době se uţ mísí, např. spotřební elektronika, počítače, komunikace. Není 

jasné, co v podstatě určitý produkt je a jaká je jeho přídatná hodnota pro zákazníka.
18

 

 

3.2.3 Ţivotní cyklus mikrookolí 

Mikrookolí prochází jednotlivými fázemi od vzniku aţ po zánik. Tento vývoj je dŧleţitý 

z pohledu Porterových pěti sil. Hrozby a příleţitosti vznikají určitou změnou, která probíhá 

během vývoje. Cílem manaţerŧ je potlačit změny a to díky vytvoření takové strategie, která 

zabráni vlivu hrozeb a vyuţije efektivně příleţitosti. Etapy mikrookolí obr. 3.6.: 

 Etapa vzniku mikrookolí – vstup nových podnikŧ na trh s novými výrobky, se 

kterými je nutné zákazníky nejprve seznámit. 

 Etapa rŧstu mikrookolí – charakteristika zákazníkŧ, kteří poznali, ţe nový 

výrobek je pro ně dŧleţitý. Dynamika poptávky je vysoká. Zvyšuje se tak podíl 

na trhu, zvyšuje se tak konkurenční výhoda. 

 Etapa ustálení mikrookolí – niţší nárŧst poptávky, zvyšuje se konkurence 

v oblasti kvality výrobku a cen. 

 Etapa dozrání – trh roste jen pomalu nebo vŧbec a konkurence je vysoká. 

 Etapa úpadku – zastarání výrobkŧ, pokles poptávky. 

                                                
18 SEDLÁČKOVÁ, H., Strategická analýza, C. H. Beck, r. 2000, str. 42-46 
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Uvedený model je zevšeobecněním moţného vývoje mikrookolí. V praxi ţivotní 

cyklus mikrookolí nemusí sledovat uvedený vývoj. 

 

        
Obr.3.6

 

 

 

4 Interní analýza podniku 

 

Strategické moţnosti kaţdého podniku jsou dány nejen externím prostředím, ale i 

interním prostředím, kde úspěšnost zvolené strategie je závislá na jeho vnitřních silách a 

schopnostech eliminovat slabosti. Základem úspěšné strategie je soulad mezi podnikovými 

zdroji a schopnostmi s podmínkami vnějšího prostředí. Proto je nutností provést dokonalou 

interní analýzu a taktéţ zhodnotit i moţnosti reakce podniku na vnější prostředí.
19

 

Pomocí vnitřní analýzy lze vyhodnotit silné a slabé stránky podniku, které budou 

spolu s příleţitostmi a hrozbami z vnější analýzy součástí SWOT analýzy. Aby bylo moţné 

identifikovat schopnosti podniku, je nutné analyzovat jeho vnitřní faktory. 

 Faktory technického vědeckého rozvoje 

 Faktory výroby a řízení výroby 

 Marketingové a distribuční faktory 

 Faktory podnikových a pracovních zdrojŧ 

 Faktory finanční a rozpočtové 

 

Aby bylo moţné silné a slabé stránky podniku identifikovat, je nezbytné nejdříve 

firemní faktory analyzovat. 

                                                
Obr.3.6 Etapy ţivotního cyklu mikrookolí, DEDOUCHOVÁ, M., Strategie podniku, C. H. Beck, r. 2001, str. 25 
19 LEDNICKÝ, V., Strategické řízení, Repronis Ostrava, r. 2006, srt.69 
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4.1 Faktory vědecko – technického rozvoje 

Faktory vědecko – technického rozvoje pokrývají oblast, která má firmě vytvořit 

předpoklady pro vyuţívání výsledkŧ vědecko – technického pokroku. Vědecko – technický 

rozvoj velmi přispívá k vytváření konkurenčních výhod podniku a to: 

 Vede k vytvoření nového nebo zlepšení stávajícího výrobku  

 Vede ke zlepšení výroby a tím ke sníţení nákladŧ 

Mŧţeme rozlišovat tři přístupy: 

 Ofenzivní inovátory – většinou to bývají menší podniky v oboru 

 Defenzívní následníky – většinou jde o největší podniky v oboru 

 Defenzívní inovátory – velmi často se vyskytují v oborech, kde technologie 

jsou velmi jednoduché. 

Ofenzivní přístup je spíše proaktivní, flexibilní, defenzivní přístup je rigidní a 

reaktivní.  

 

4.2 Marketingové a distribuční faktory 

Pro některé podniky mohou být marketingové faktory dŧleţité a pro některé vŧbec. 

Například podnik, který dodává své výrobky zákazníkŧm, kteří precizně specifikují své 

poţadavky, nemusí mít marketingové funkce nijak silné. A na opačné straně stojí podnik, 

který vyrábí spotřební zboţí a má vysoký podíl na trhu, a proto musí mít dobře propracovaný 

marketingový mix. V oblasti marketingu a distribuce je třeba analyzovat tyto faktory
20

: 

 Hospodárnost a účinnost systému prŧzkumu trhu 

 Účinnost cenové strategie pro výrobky a sluţby 

 Hospodárnost a účinnost prodejní síly 

 Účinnost reklamy 

 Hospodárnost balení výrobkŧ atd. 

 

4.3 Faktory výroby a řízení 

Při analýze výroby a jejího řízení by měly být zkoumány tyto následující faktory: 

 Pruţnost 

 Spolehlivost a stabilita výrobních systémŧ 

 Hospodárnost vyuţití energií, surovin a polotovarŧ 

 Dostatečnost výrobních kapacit z hlediska uspokojování trţní poptávky atd. 

                                                
20 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O., Strategické řízení, C. H. Beck, r. 2006, str. 97-100 
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4.4 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Následující faktory mohou ovlivnit konkurenční výhody podniku, a proto musí být 

předmětem analýzy: 

 Image a prestiţ podniku 

 Kvalita zaměstnancŧ 

 Vztahy s odbory 

 Účinnost systému strategického řízení 

 Účinnost informačního systému atd.
21

 

 

4.5 Faktory finanční a rozpočtové 

4.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří k nejsledovanějším ukazatelŧm finanční analýzy, neboť 

nejlépe vystihují schopnost podniku dosahovat co největších výnosŧ, tj. naplňovat základní cíl 

podniku v podobě maximalizace jeho trţní hodnoty. Technicky se rentabilita vypočítá jako 

poměr dosaţeného výnosu společnosti k vynaloţenému kapitálu na dosaţení tohoto výnosu. 

Za dosaţený výnos se obvykle dosazuje výsledek hospodaření. 

Ke zjišťování rentability se v praxi nejvíce pouţívá ukazatel rentability celkového 

vloţeného kapitálu, rentabilita celkového investovaného kapitálu a rentabilita vlastního 

kapitálu. 

 

1) Rentabilita celkového vloženého kapitálu – ROA  

Rentabilita celkového vloţeného kapitálu odráţí celkovou výnosnost kapitálu bez 

ohledu na to, z jakých zdrojŧ byly do podnikatelské činnosti investovány. Pod pojmem 

celkový vloţený kapitál se obvykle rozumí celková aktiva podniku. Poloţka zisku se odvíjí 

podle toho, jaký zisk bude vstupovat do vzorce. Do vzorce mŧţe vstupovat EBIT – zisk před 

zdaněním zvýšený o úroky a EAT – zisk před vyplacením dividend.  

Zdaněná verze ROE = Z+U*1- DS/CA 

 Z… hospodářský výsledek po zdanění  

 U… nákladové úroky 

 DS… daňová sazba daně z příjmŧ (ze zisku)  

                                                
21 KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O., Strategické řízení, C. H. Beck, r. 2006, str. 100-102 
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Nezdaněná verze  ROA=EBIT/celková aktiva  

 EBIT…zisk před úroky a daněmi 

 

2) Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

Hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vloţili akcionáři či vlastníci. Ukazatel 

slouţí investorŧm ke zjištění, zda je jejich kapitál reprodukován s náleţitou intenzitou, 

odpovídající riziku investice. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby 

pokrývalo výnosovou míru a rizikovou prémii. Pokud je hodnota trvale niţší, případně i stejná 

jako výnosnost cenných papírŧ garantovaných státem, podnik je fakticky odsouzen k zániku, 

neboť racionálně uvaţující investor poţaduje od rizikovějších investic vyšší míru zhodnocení. 

ROE = EAT/vlastní kapitál 

Tento ukazatel hodnotí všeobecnou efektivnost vyuţití vloţeného kapitálu bez ohledu 

na zdroj, odkud tento kapitál pochází. 

 

4.5.2 Ukazatel likvidity 

Schopnost podniku hradit své závazky je jednou ze základních podmínek jeho 

existence. Plně likvidní podnik je jen tehdy, jestliţe má dostatečnou hotovost nebo dostatek 

jiného majetku rychle směnitelného na peníze. Opět platí, ţe plná likvidita není pro podnik 

ţádoucí, neboť volné peněţní prostředky je třeba stále reinvestovat. 

Ukazatele likvidity v podstatě poměřují to, čím je moţno platit (čitatel), tím, co je 

nutné zaplatit (jmenovatel). 

 

1) Okamžitá likvidita = (pohotové platební prostředky/dluhy s okamžitou splatnosti)¨ 

Bývá označována jako likvidita 1. stupně nebo téţ cash ratio a představuje to nejuţší 

vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy. Je to suma peněz 

na běţném účtu, na jiných účtech a pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, 

šeky. Pro okamţitou likviditu platí doporučovaná hodnota v rozmezí 0,9-1,1. Tento interval je 

přejat z americké literatury, pro Českou republiku bývá toto pásmo rozšiřováno v dolní mezi, 

kde některé prameny uvádějí hodnotu 0,6. 
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2) Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Je to likvidita 2. stupně nebo taky acid test. Pro pohotovou likviditu platí, ţe čitatel by 

měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1, případě 1,5:1. Pohotová likvidita, jeţ 

z oběţných aktiv vylučuje zásoby a ponechává v čitateli jen peněţní prostředky, krátkodobé 

pohledávky a krátkodobé cenné papíry. Zde sledujeme její vývoj v čase. Ve srovnání 

s předchozím ukazatelem je praktičtější. Také zde neuvádíme kritérium, ale přesto se někde 

uvádí, ţe pohotovou likviditu lze povaţovat za dobrou, je-li hodnota alespoň rovna 1. 

 

3) Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Je téţ likviditou 3. stupně také current ratio. Ukazuje nám, kolikrát jsme schopni 

splatit krátkodobé závazky, kdybychom zpeněţili oběţná aktiva. Vypovídá o tom, jak by byl 

podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběţná aktiva v daném 

okamţiku na hotovost. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování 

platební schopnosti podniku. Má však i svá omezení např. nepřihlíţí ke struktuře oběţných 

aktiv z hlediska jejich likvidnosti a dále nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazkŧ 

z hlediska doby splatnosti. Doporučená hodnota je 1,5-2, tedy taková, kdy na kaţdou korunu 

krátkodobých závazkŧ připadají 2 koruny oběţných aktiv.
22

 

 

4.5.3 Ukazatel zadluţenosti 

 Ukazatel zadluţenosti je vztahem mezi cizími zdroji na jedné straně a vlastními zdroji 

na straně druhé. Čím je firma zadluţenější, tím je finanční páka vyšší (tudíţ i ukazatel). Příliš 

vysoká míra zadluţenosti podniku škodí, neboť ten je přetíţen splácením úrokŧ a rovněţ 

moţnosti získání nových pŧjček jsou v podmínkách finanční nestability nulové. Zadluţenost 

sama o sobě však není pouze negativní charakteristikou podniku, neboť přispívá k celkové 

rentabilitě a tím i k trţní hodnotě firmy. 

 

1) Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva 

Celková závislost na cizích zdrojích se firmě rok od roku zvyšuje, coţ pro ni není 

dobré. Vyjadřuje věřitelské riziko, podnik kryje svá aktiva cizími zdroji z 80 %. 

                                                
22 RŦČKOVÁ, P., Finanční analýza, GRADA Publishing, r. 2010, str. 50-51 
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Doporučená hodnota pro tento ukazatel je 50%. Při této úrovni by v případě snahy o 

uhrazení všech závazkŧ museli prodat polovinu všech celkových aktiv. V této souvislosti 

naráţíme na drobná úskalí. O téměř kaţdém podniku platí, ţe nelze prodat všechna aktiva, 

některá vŧbec a některá se značnou časovou prodlevou.  

Analytickými ukazateli celkové zadluţenosti jsou: 

2) Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobé závazky / celková aktiva 

3) Krátkodobá zadluženost = krátkodobé závazky / celková aktiva 

 

4.5.4 Ukazatel aktivity 

Měří schopnost podniku vyuţívat vloţených prostředkŧ. Měří celkovou rychlost jejich 

obratu nebo rychlost obratu jednotlivých sloţek a hodnotí také vázanost kapitálu v určitých 

formách aktiv. Ukazatele říkají, kolikrát se obrátí určitý druh majetku za určitý stanovený 

časový interval. Měříme buď počet obrátek, nebo dobu obratu, tj. dobu, po kterou je majetek 

v určité formě vázán. Hodnota těchto ukazatelŧ se vyjadřuje v jednotkách času. 

 

1) Obrat zásob = tržby / zásoby 

Výsledkem výpočtu je absolutní číslo, jeţ značí počet obrátek, jinak řečeno, kolikrát 

se přemění zásoby v ostatní formy oběţného majetku aţ po prodej hotových výrobkŧ a 

opětovný nákup zboţí. 

 

2) Doba obratu zásob = 365 dnů / obrat zásob 

Jednodušší výpočet spočívá ve vydělení počtu dnŧ v roce (365) obratovosti zásob. 

V kaţdém případě vypočítáme, jak dlouho jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob. Na 

první pohled zvýšení počtu obrátek a sníţení doby obratu zásob mŧţe znamenat jejich 

efektivnější vyuţití. Na druhé straně to mŧţe být známka podkapitalizování podniku. Musí 

existovat určitý vztah mezi optimální velikosti zásob a rychlosti obratu zásob. 
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5 SWOT analýza 

 Završením strategické analýzy je diagnóza silných stránek, slabin, hrozeb a 

příleţitostí. SWOT analýza vyuţívá závěrŧ předchozích analýz vnějšího a vnitřního prostředí, 

ze které lze vyvodit silné a slabé stránky podniku a jeho hrozby a příleţitosti do budoucna. 

Tyto čtyři faktory jsou podstatou SWOT analýzy, pomocí níţ lze charakterizovat konkurenční 

výhody a klíčové faktory. Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá vyuţit 

brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT analýza týká. 

Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru pouţití SWOT. Následně 

nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých poloţek všemi zúčastněnými. Po 

zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí dle 

dŧleţitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy 

naloţí a co bude realizovat. V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi 

silnými a slabými stránkami, příleţitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak 

v zápětí mohou být pouţity pro stanovení strategie a rozvoje firmy.
23

Typické příklady 

předností a slabostí firmy a faktorŧ ohroţení či příleţitosti jsou uvedeny v následujícím 

přehledu:
24

 

Silné stránky Slabé stránky 

 komplexnost v rozhodujících oblastech  nevyuţité kapacity 
 adekvátní finanční zdroje  nejasný strategický záměr      
 úspory z rozsahu  slabá pozice na trhu 
 vlastní technologie  vysoké náklady ve srovnání s konkurencí 
 lepší reklamní kampaň  nedokonalá distribuční síť 
 dobrá pověst u odběratele  nekompetentnost 
 nákladová výhoda  slabá pozice na trhu 
 schopní řídící pracovníci  podprŧměrné marketingové schopnosti 
 uznávání vŧdčí pozice na trhu  neschopnost finan. potřebné změny ve strategii 

  zaostávání ve výzkumu a vývoji 
 

Příleţitosti Hrozby 

 diversifikace    pomalý rŧst trhu 
 vertikální integrace  rostoucí prodeje substitučních výrobkŧ 
 rychlejší rŧst trhu  rostoucí síla odběratelŧ a dodavatelŧ 
 obsluhovat další skupiny zákazníkŧ  rostoucí síla odběratelŧ a dodavatelŧ 
 vstoupit na nové trhy a segmenty  nákladné regulační poţadavky 
 rozšířit nabídku výrobkŧ a uspokojit další 

potřeby zákazníkŧ  
 měnící se potřeby a vkus zákazníkŧ 

 překonání obchodních bariér na 

atraktivních cizích trzích       
 nepříznivý vývoj směnných kursŧ a 

obchodních politik zahraničních vlád 
  nepříznivé demografické vlivy 

  nízká obranyschopnost vŧči recesi a 

ţivotnímu cyklu podniku 

                                                
23 http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/ 
24 TICHÁ, I., Strategické řízení, Česká zemědělská univerzita v Praze, r. 2002, str. 118 
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Kombinace těchto čtyř nosných prvkŧ umoţňuje zpracování matice a vytvořit řadu 

vhodných strategií, viz obr. 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5.1
 

 

Strategie WO - „hledání“, znamená překonání slabých stránek prostřednictvím 

maximalizace příleţitosti. Například formou akvizice
25

, joint venture
26

 nebo náborem 

kvalifikovaných sil. Tato strategie klade dŧraz na výrazné změny chování podniku, a proto 

mŧţeme hovořit o metodě turnaround.
27

  

Strategie SO - „vyuţití“, je to ofenzivní strategie, agresivně rŧstově orientovaná 

strategie, tento kvadrant vymezuje spíše ţádoucí stav, ke kterému podnik směřuje, vyskytuje 

se zřídka. 

Strategie ST - „konfrontace“, identifikuje včas hrozby a snaţí se ty to hrozby pomocí 

silných stránek přeměnit na příleţitosti. Příkladem mŧţe být vymáhání pokut u konkurentŧ, 

kteří ohroţují jeho trţní pozici, nebo kopíruji jeho výrobek, který je patentován.  

Strategie WT - „vyhýbání“, jde o strategii defenzivní, kdy se vychází z uzavření 

kompromisŧ a opouštění určitých pozic, kdy podniky bojují o přeţití a proto častými 

strategiemi jsou fúze, omezení výdajŧ, ohlášení bankrotu nebo likvidace. 

 

                                                
Obr.5.1 SWOT matice, TICHÁ, I., Strategické řízení, Česká zemědělská univerzita v Praze, r. 2002, str. 79 
25 Akvizice – získání, nábor, přírŧstek, http://www.slovnik-cizich-slov.net/akvizice-akvisice/ 
26 Joint venture - forma společného podnikání s účastí tuzemského a zahraničního kapitálu, http://www.slovnik-

cizich-slov.net/?slovo=joint+venture 
27 LEDNICKÝ, V., Strategické řízení, Repronis Ostrava, r. 2006, srt.73 
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6 Strategické operace 
 

1. Strategická operace – „rozvoj systému strategického řízení“ 

Cílem je zajistit systematické hodnocení výsledkŧ všech strategických operací, 

permanentní aktualizaci strategií v souladu s novými poznatky a náměty, koordinace 

všech prací na formulaci a implementaci strategie. Indikátorem této strategické 

operace jsou nejdŧleţitější ukazatele, charakterizující rozvoj firmy a její výkonnost. 

2. Strategická operace – „ prodej a marketing“ 

Cílem je zajistit objem trţeb, krycího příspěvku a potřebné likvidity. Obsahuje také 

velké mnoţství dílčích operací: proniknutí na nové trhy, zavedení nových metod 

obchodu, varovného a signálního systému, systému benchmarkingu, strategie vztahŧ 

s konkurenty, klasifikace zákazníkŧ podle jejich hodnoty atd. Indikátory: spokojenost 

zákazníka, trţní podíly v regionech, objem trţeb, likvidita, vytvořený krycí příspěvek. 

3. Strategická operace – „personalistika“ 

Cílem je zabezpečit dynamický rozvoj firmy kvalifikovanými a motivovanými 

pracovníky a současně zajistit i osobní rozvoj těchto pracovníkŧ. Indikátor: podíl 

pracovníkŧ splňující kvalifikační kritéria, podíl základních mezd na celkových 

mzdách, počet pracovníkŧ s manaţerskými smlouvami atd. 

4. Strategická operace – „organizace a řízení“ 

Cílem je zajistit pruţné a efektivní chování firmy, rychlé reakce na změny, nízké 

náklady na administrativu. Indikátory této operace: délka klíčových operací, podíl 

nákladŧ na administrativu z celkových nákladŧ, spolehlivost dodávek.
28

 

5. Strategická operace  - „financování firmy“ 

Cílem je dlouhodobé zhodnocování majetku firmy, předmětem strategické operace 

jsou: likvidita firmy, struktura firmy, výše a struktura aktiv, plnění závazkŧ, finanční 

operace a pojištění, vytváření krycího příspěvku. 

Dílčí operace slouţí k zajištění likvidity, musí být dostatek finančních prostředkŧ pro 

bezporuchový chod a rozvoj podniku a finančně zajistí jeho strategické cíle. 

Indikátorem je: ROCE, ROA, ROE, zisk, krycí příspěvek 

6. Strategická operace - „investice“ 

Cílem je výstavba či nákup prostředkŧ investičního charakteru, dosáhnutí optimálního 

vyuţití s dodrţením finanční rovnováhy firmy. Dílčí operace: zpracování investičních 

záměrŧ a projektŧ. Indikátory: návratnost vloţených prostředkŧ a jejich vyuţití. 

                                                
28 SOUČEK, Z., Úspěšné zavádění strategického řízení firmy, Professional Publishing, r. 2003, str. 16 -170 

 



33 

 

7. Strategická operace – „nákup“ 

Cílem je sníţit materiálovou náročnost, pořizovací náklady, vytvoření optimálních 

podmínek pro materiálové zajištění procesŧ, optimalizovat zásoby nakupovaných 

surovin a materiálŧ. Systémově řeší problémy celého nákupního řetězce jako jediný 

proces. Indikátorem je: materiálová náročnost, spolehlivost dodávek, výše zásob, 

8. Strategická operace – „nové produkty“ 

Cílem je zavést nový produkt na trh, který umoţní splnění stanoveného cíle. Dílčí 

operace jsou: vytvoření systému hledání a hodnocení nových nápadŧ a námětŧ, 

vytvoření motivačního systému stimulujícího pracovníky firmy k zavádění nových 

výrobkŧ, atd. Indikátor: trţby, zisk z nových produktŧ, podíl nových produktŧ na 

trţbách, spokojenost zákazníka s novými produkty. 

9. Strategická operace - „informační systém“ 

Cílem je zavedení informačního systému do firmy, která například informační systém 

nemá nebo která ho chce v prŧběhu strategického systému měnit. Dílčí operace jsou: 

kdo odpovídá za proces implementace, do kterých systémŧ chceme novou IT 

směřovat, kolik zdrojŧ je k dispozici atd. Indikátory: úspory nákladŧ, spolehlivost 

dodávek, zkrácení rŧzných prŧběţných dob atd.
29

 

Další strategické operace – aliance, kvalita, vytváření image firmy, vstup do EU, útok proti 

nákladŧm a zvýšení produktivity, optimalizace údrţby a ostatních pomocných provozŧ. 

 

6.1 Zavedení systému strategického řízení a implementace strategie 

Implementací rozumíme její zavedení, skutečné uvedení do reálného ţivota. Také 

zajišťuje rozvoj firmy a proto je základním a nejdŧleţitějším úkolem top managementu firmy. 

Implementace strategie začíná schválením obsahu strategie a to nejvyšším statutárním 

orgánem firmy, je také východiskem všech aktivit firmy a plnění strategických operací je 

základní povinností všech pracovníkŧ firmy. Současně se vytvářejí organizační podmínky pro 

implementaci, coţ je zavedení systému strategického řízení firmy. První je ustanovení 

strategického týmu, dále je jmenování správce strategie a velmi dŧleţitou podmínkou je 

stanovení termínŧ zasedání strategického týmu na celý rok dopředu. Velký význam má také 

určení zpŧsobu hodnocení dosahovaných výsledkŧ a plnění dílčích operací. Kombinací 

nepřeberného mnoţství informací, které poskytují moderní informační technologie s principy 

strategického myšlení, nabývá proces strategického řízení zcela nové dimenze.
30

 

                                                
29 SOUČEK, Z., Úspěšné zavádění strategického řízení firmy, Professional Publishing, r. 2003, str. 172 -179 
30 SOUČEK, Z., Úspěšné zavádění strategického řízení firmy, Professional Publishing, r. 2003, str. 181-182 
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7 Představení společnosti Kofola ČR a Skupiny Kofola 

7.1 Historie  

Kořeny značky Kofola mŧţeme najít uţ v roce 1883, kdy v Opavě – Kylešovicích 

zaloţil opavský lékárník Gustav Hell firmu G. Hell a Comp vyrábějící kromě 

farmaceutických výrobkŧ, cukrovinek i sodovou vodu a sladové extrakty. V době první 

republiky se změnila na Hellco a.s. a po válce v říjnu 1945 byla jako německá firma 

znárodněna a 7. března 1946 byla jako závod č. 41 začleněna do nově ustaveného národního 

podniku Spojené farmaceutické závody se sídlem v Praze. V říjnu 1952 vznikl potom v rámci 

VHJ Spofa Praha národní podnik Galena Opava, který měl kromě léčiv rozšířenou výrobu i na 

jinoúčelové zpracování bylin. 

Samotný vznik značky Kofola se vztahuje aţ ke konci padesátých let dvacátého 

století, kdy byl v tomto podniku s vyuţitím bylinných a ovocných extraktŧ a kofeinu 

namíchán sirup Kofo, který se stal základní sloţkou jednoho z nejoblíbenějších nápojŧ dnešní 

doby a dal vzniknout i samotnému jménu značky Kofola. 

Prudký zlom v prodeji Kofoly přinesly změny na českém a slovenském trhu 

odstartované sametovou revolucí roku 1989. V kolových nápojích se začaly prosazovat 

zahraniční značky a trh začaly zaplavovat rŧzné druhy levných kolových nápojŧ. 

V roce 1993 rodina řeckého rodáka Kostase Samarase koupila sodovkárnu státního 

podniku Nealko Olomouc v Krnově a zahájila zde výrobu sycených nápojŧ pod pŧvodním 

názvem SP Vrachos s.r.o. V tomto roce byla zaloţena firma HOOP v Polsku. 

V roce 1996 byla zaloţena dceřiná dopravní společnost SANTA – TRANS KRNOV. 

Tento rok je také povaţován za oficiální vznik společnosti Kofola, jak ji známe dnes.  

Rok 1998 pro Kofolu ČR charakteristický technologickým rozvojem a vstupem na 

slovenský trh a zaloţením dceřiné distribuční společnosti SANTA NÁPOJE SLOVENSKO 

spol. s.r.o. Značka Kofola se vrací do regálŧ velkoobchodŧ, maloobchodŧ i potravinových 

řetězcŧ pod křídly této společnosti a s ní začíná druhá éra této značky. 

A v roce 1999 byla představena značka JUPÍ. 

Velmi dŧleţitým obdobím pro Kofola ČR je rok 2000, kdy firma poprvé spojila svŧj 

výrobní program s nápojem Kofola, kdyţ s opavskou farmaceutickou společností Ivax, 

tehdejším vlastníkem značky, uzavřela licenční smlouvu na jeho stáčení. 

V roce 2001 se objevuje na českých i slovenských TV svérázná reklamní kampaň, při 

níţ se Kofola poprvé pojí se sloganem: „Kdyţ ji miluješ, není co řešit“ a obliba a prodej 

značky Kofola rychle roste. V tomto období, také došlo ke koupi registrované ochranné 

známky Top Topic a znovuuvedení tohoto tradičního nápoje s obsahem hroznové šťávy na 
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český a slovenský trh. Dalším příspěvkem na trh byl také nový přírŧstek rodiny Jupí – ovocný 

nápoj pro děti Jupík. Na Slovensku došlo k zahájení výstavby výrobního závodu v Rajecké 

Lesné. 

V roce 2002 je rokem expanzí a strategických investic - nákup registrované obchodní 

známky a originální receptury tradičního nápoje Kofola od společnosti Ivax za 215 milionŧ 

korun. Obchodní jméno společnosti v České republice a její dceřiné společnosti na Slovensku 

bylo změněno na Kofola ČR.  

HOOP v Polsku koupil většinový podíl výrobce minerální vody a nápojŧ v Grodzisk 

Wielkopolski. 

V roce 2004 je na trh uvedena Kofola Citrus a v roce 2006 je Kofola jiţ 

nejprodávanější značkou kolového nápoje ve 2L láhví jak na Slovensku, tak i v České 

republice. 

V lednu 2007 akcionáři Kofoly a.s. koupili majoritní podíl ve společnosti Green – 

Swan Pharmaceuticals ČR, a.s., coţ je jedna z nejvýznamnějších českých producentŧ a 

distributorŧ potravinových doplňkŧ.  

Oblíbený nápoj Kofola se po čtyřech letech dočkal nového designu. Spotřebitelŧm byl 

představen nový produkt Rajec bylinka – přírodní pramenitá voda obohacená o bylinné 

výtaţky z meduňky nebo mateřídoušky. Společnost Kofola ČR uzavřela smlouvu o čtyřletém 

oficiálním partnerství s Českým atletickým svazem. Při premiérové účasti v ţebříčku 100 

obdivovaných firem České republiky obsadila Kofola ČR 8. místo. 

Rok 2008 je rokem, kdy nově vzniklá skupina Kofola – Hoop získala nového investora – 

společnost Enterprise Investors se 42,45 % akcií. Majoritní podíl společnosti zŧstává nadále u 

českých majitelŧ. Společnost Kofola na Slovensku koupila také ochrannou známku Vinea. 

Nápoj Kofola začal být nově ve verzi Kofola bez cukru.  

V roce 2009 došlo ke změně jména společnosti Kofola – Hoop S.A. na Kofola S.A. Došlo 

také k rozšíření výrobních a skladovacích prostor v Rajecké Lesné na Slovensku, a to investicí 

ve výši 10 mil. EUR. V první polovině roku 2009 vykázala Skupina Kofola konsolidovaný 

čistý zisk ve výši 2,498 mil. EUR.
31

 Meziroční nárŧst obratu je o 38% vyšší a dosáhl 

celkového obratu 9 mld. Kč. 

 

 

 

                                                
31 http://firma.kofola.cz/ 
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7.2 Struktura Skupiny Kofola  

Skupinu Kofola tvoří:  

Společnosti, závody a obchodní zastoupení:  

 Kofola Holding a.s., Kofola S.A. - Ostrava (CZ), Varšava (PL)  

 Kofola ČR - Krnov, Mnichovo Hradiště, Praha (CZ) 

 Kofola SK - Rajecká Lesná, Senec, Malý Šariš, Zvolen (SK)  

 Hoop Sp. z o. o. - Kutno, Bielsk Podlaski, Grodzisk Wielkopolski, Varšava  

(PL)  

 Kofola Zrt. - Budapešť (HU)  

 OOO Megapack - Moskva (RU)  

 

Distribuční společnosti: 

 Santa trans spol. s r. o . (CZ)  

 Santa trans spol. s r. o. (SK)  

 PCD Hoop Sp. z o. o. (PL)  

 Maxpol Sp. z o. o. (PL)  

 Bobmark Int. Sp. z o. o. (PL)  

 Transport Spedycja Handel Sulich Sp. z o. o. (PL)  

 OOO Trading House Megapack (RU) 
32

 

 

                                                
32 http://firma.kofola.cz/ 

http://www.santatrans.cz/
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7.3 Mise a vize 

Misí Skupiny Kofola je s nadšením vytvářet atraktivní značkové nápoje, které budou 

nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, ţe se pro něj stanou významnou 

součástí ţivotního stylu. 

Vizí Skupiny Kofola je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a 

akcionáře. Do roku 2012 chce být celkově „dvojkou“ na nealko trhu v České republice, na 

Slovensku a v Polsku. Jejím cílem je mít v kaţdé z těchto zemí v segmentu kolových nápojŧ a 

vod značky, které budou na 1. nebo 2. místě v těchto segmentech. V ostatních kategoriích pak 

být alespoň do pomyslného 3. místa. 

 

7.4 Ekonomické výsledky 

Úspěch Skupiny Kofola stojí na silných značkách, inovacích, kvalitě, kvalifikovaných 

lidech a uváţlivých investicích do budoucnosti. To jí umoţňuje dosahovat trvale dobrých 

hospodářských výsledkŧ. V roce 2007 utrţila Skupina Kofola za prodej výrobkŧ a sluţeb ve 

střední Evropě přes 4,5 mld. korun, coţ je v porovnání s rokem 2006 nárŧst o 15,3 %. 

 

7.5 Cíle  

Cílem Skupiny Kofola po našem vstupu do EU je neustálý rŧst a rozšiřování jejích 

výrobkŧ do členských zemí, samozřejmě se chce také udrţet na předních pozicích v zemích, 

ve kterých zaloţila svou výrobu, jako je Polsko, Slovensko a Maďarsko. Jejím dlouhodobým 

cílem je rozšířit prodej svých výrobkŧ dále na východ. 

Pro Skupinu Kofola je také dŧleţité stále sniţovat náklady, společnost se soustřeďuje 

na efektivitu nákladŧ a investování do budoucnosti, snaţí se udrţet pověst a postavení 

prosperující a dobře fungující firmy.
33

 

Do roku 2007 zaznamenala Skupina Kofola nárŧst obratu, po té nastoupila celosvětová 

krize, která měla za následek pád spousty firem, ale Skupina Kofola si i přesto udrţela svou 

trţní pozici, a také sníţila pracovní kapitál o cca 15 %. V 1. čtvrtletí 2009 vykazovala ztrátu 

86,938 mil. Kč, první čtvrtletí je vţdy pro Skupinu Kofola nejtěţším obdobím vzhledem 

k sezónnosti na nealko trhu. Roční zisk je závislý na především na 2., 3. kvartálu a závěru 

                                                
33 http://firma.kofola.cz/ 
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roku. Přestoţe všechny trhy byly zasaţeny krizí, Skupina Kofola zvýšila své příjmy, ale také 

si výrazně zlepšila svou ziskovost. Ukazatel EBITDA
34

 Skupiny Kofola se zlepšil o jeden 

procentní bod na 13,6 % a čistá ziskovost aţ o 3,7 procentního bodu, a to na 4,7 %. Dŧvodem 

tohoto výrazného ekonomického zlepšení je, ţe Skupina Kofola se soustředila na 

nejvýnosnější značky, zlepšila kontrolu provozních nákladŧ, dodavatelé byli ochotnější 

vyjednávat o cenách, dále se Skupině Kofola podařilo centralizovat nákup strategických 

surovin. Také se sníţila potřeba oběţného kapitálu, došlo i ke sníţení finančních nákladŧ. 

Díky zlepšení efektivity prodejních sil a dŧslednému posilování značek, získala Skupina 

Kofola druhé místo na slovenském trhu, třetí místo v Česku a šesté v Polsku. Kromě realizace 

investičního plánu ve výši téměř 506 milionŧ Kč se podařila Skupině Kofola omezit zadluţení 

o více neţ 670 milionŧ Kč a to především díky úspěšnému zavedení programu optimalizace 

oběţného kapitálu ve skupině. Výsledky by byly ještě lepší, kdyby se posilující euro 

neprojevilo ve zvýšení cen surovin v Polsku a v Česku.  

Za velmi zdařilý mohou rok 2009 povaţovat společnosti Kofola Slovensko a 

Megapack v Rusku, které dosáhly rekordních výsledkŧ ve své dosavadní historii. Na 

Slovensku se tak stalo díky výsledkŧm nejsilnějších značek: Kofola, Rajec a Vinea, v případě 

Megapacku hrál hlavní roli prodej nízkoalkoholických výrobkŧ, který se pohyboval rozhodně 

nad prŧměrem tamního trhu. Také se realizovala řada investic, jako zakončení výstavby 

výrobní a skladovací haly v závodě Rajecká Lesná na Slovensku. Hodnota projektu činila 

okolo 287 milionŧ Kč. A navíc na slovenském trhu zprovoznila Kofola přímou distribuci, 

díky čemuţ bude postupně zlepšovat svou marţi, o niţ se dříve musela dělit s jinými 

distributory. 

Rok 2010 se zatím jeví velice zajímavě, a to díky padesátiletému výročí existence 

značky Kofola
35

.  

Vybrané konsolidované finanční údaje Skupiny Kofola za léta 2008-2009 tab. 8.1 

(uvedeno v polských zlotých, jelikoţ Kofola S. A. je kótovaná na varšavské burze): 
 

 

 

 

 

 

Tab.8.2
 

                                                
34  EBITDA - zisk před započtením úrokŧ, daní a odpisŧ, http://cs.wikipedia.org/wiki/EBITDA 
35 http://firma.kofola.cz/2-vyhledavani.html 
Tab.8.2 http://firma.kofola.cz/2-vyhledavani.html 

[tis. zlotých] 2008 2009 růst 

  Trţby 1 114 116 1 531 985 + 37,5 % 

  EBITDA 140 378 207 704 + 48,0 % 

  Ziskovost EBITDA  12,6 % 13,6% + 1,0 % 

  provozní zisk 57 680 118 885 + 106,1 % 

  provozní ziskovost 5,2 % 7,8% + 2,6 % 

  čistý zisk 11 465 72 620 + 533,4 % 

  čistá ziskovost 1,0 % 4,7% + 3,7 % 
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7.6  Portfolio výrobků Skupiny Kofola 

Portfolio Skupiny Kofola je tvořeno následujícími produkty: 

Kofola Originál – je pro ni typická výjimečná chuť sirupu, který je vyráběn podle pŧvodní 

originální receptury, skládající se ze 14 látek přírodního charakteru, směsi bylin a ovocných 

šťáv, okořeněných příchutí lékořice. Je jemně sycená. 

 

Kofola bez cukru – vznikla na základě rozšíření portfolia a byla spotřebitelŧm představena 

v únoru 2008. Jedná se o kolový nápoj, který je alternativou Kofoly Originál a je zcela bez 

cukru. 

 

Kofola Citrus – jsou v ní přítomné všechny tradiční ingredience Kofoly obsaţené 

v originálním sirupu Kofo, doplněné o substance obsaţené v citrusech. 

 

Kofola Skořicová – jde o skořicový nápoj, který byl na trhu dostupný pouze v limitované 

sérii pro zimní období a byl doprovázen hlasováním o tom, zda se má opět před Vánocemi 

vysílat jiţ tradiční reklama s holčičkou a prasátkem. 

Tyto čtyři varianty Kofoly jsou ke spotřebiteli distribuovány v následujících obalech: 

PET láhev o obsahu 2 l; 

PET láhev o obsahu 1 l; 

PET láhev o obsahu 0,5 l; 

0,33 l ve skle; 

sud o obsahu 50 l. 

 

Rajec - nízkomineralizovaná pramenitá voda Rajec, pramenící uprostřed panenské přírody 

Rajecké doliny v části Malé Fatry, obsahuje jen 326 miligramŧ minerálŧ v jednom litru, a 

proto je vhodná jako základ pitného reţimu kaţdého člověka. Vychutnat si ji mŧţete sycenou, 

jemně sycenou a nesycenou. Novinkou je nenasycená verze obohacená o bylinný extrakt 

z mateřídoušky nebo meduňky. 

 

RC COLA - pravá americká cola, která se vyrábí uţ od roku 1905. Je výjimečná svou plnou 

chutí. 
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SHARK - nealkoholický energetický nápoj, obsahuje hroznový cukr - další zdroj energie, 

lyzín - dŧleţitý protein, guaranu - tropický plod s obsahem přírodního kofeinu, který má 

nekávový základ. 

 

SNIPP - nová řada 100% ovocných šťáv a nektarŧ v 11- ti příchutích s atraktivním designem 

bez chemických konzervačních látek. 

 

FRUPPER - řada ovocných nesycených nápojŧ s min. 12,5 % obsahem ovocné šťávy, 

vitamíny a s regeneračním komplexem REVIFIT 

 

Top Topic - Top Topic je jemně perlivý hroznový nápoj na přírodní bázi s obsahem 7,5 % 

pravé hroznové šťávy vhodný pro kaţdou příleţitost. Vyrábí se i ve variantě FIT, tj. bez 

přidaného cukru, obsahující pouze cukry z hroznové šťávy. Dále je v nabídce Top Topic 

s extrakty – nenasycený trendy nápoj na bázi hroznové šťávy (20%) a s funkčními benefity 

extraktu (100mg/l), nesrovnatelný s konkurencí – první svého druhu na trhu. Příchutě: EGO s 

extraktem ţenšenu, MIND s extraktem bílého čaje, FREEDOM s extraktem konopného květu 

(neobsahuje THC sloţky)  

  

NESCAFÉ Xpress - ledová káva vyrobená z těch nejkvalitnějších zrn a přísad tak, aby 

uspokojila i ty největší labuţníky. Nápoj výborně osvěţí a je vyhledáván také pro své 

povzbuzující účinky. Produkt je v praktickém balení a nabízí 5 oblíbených příchutí: Café 

White, Black, Latte macchiato, Vanilla, Choco. 

 

Řada Jupí - nová řada ovocných neperlivých nápojŧ Jupí bez umělých barviv, bez umělých 

aromat, ve formátech 0,5 l a 1,75 l. Vyrábí se ve třech kategoriích: Ovocné (pomeranč, 

ananas, černý rybíz, multivitamin, multivitamin red), Ice tea (citrón, broskev, zelený čaj & 

liči) a Freeze (citrus mix & máta, jablko & máta). 

 

Chito Tonic - tradiční značka toniku známá jiţ od roku 1969. V roce 2010 uvedena na trh s 

novou etiketou respektující náročné poţadavky pro současnou gastronomii.  

 

Další produkty Skupiny Kofola: VINEA - ovocný sycený nápoj, Citronela, Orangina, 

Citro Cola, PICKWICK JUST TEA, Capri – Sonne
36

 

                                                
36 http://firma.kofola.cz/26-nase-napoje.html 
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7.7 Profil společnosti Kofola ČR 

Společnost Kofola ČR je součástí Skupiny Kofola, jednoho z nejvýznamnějších 

výrobcŧ nealkoholických nápojŧ se sedmi výrobními závody na pěti trzích střední a východní 

Evropy. Celkově společnost Kofola ČR v České republice zaměstnává 800 lidí a celkem tvoří 

tým Skupiny Kofoly přes 2 200 zaměstnancŧ.
37

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Obr.7.1.
 

 

 

                                                
37 http://firma.kofola.cz/ 
Obr.7.1. http://firma.kofola.cz/51-budovy-a-vyroba-v-kofole.html?idclankufoto=144 

Krnov 
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8 Analýza současného stavu společnosti Kofola ČR 

8.1 Analýza PEST- makroprostředí 

8.1.1 Politicko – legislativní prostředí 

Česká republika je součásti Evropské unie, která řadí svobodný pohyb zboţí a kapitálu 

mezi základní principy, na kterých je zaloţena. Svoboda jako taková z hlediska jednotného 

trhu není plně dosaţena z dŧvodu rozšiřování EU v posledních letech, které rŧzné země 

podmínily rŧznými opatřeními a výjimkami. Kaţdá země má své normy a specifická nařízení, 

které je třeba dodrţovat a respektovat, a proto se bezbariérový obchod stává sloţitějším. 

Jedním z politických faktorŧ, který ovlivňuje Českou republiku, jak pozitivně, tak i 

negativně je příliv zahraničních investorŧ, kteří zde investují z dŧvodu levné pracovní sily a 

daňových úlev, coţ znamená pro české podniky konkurenci, která znesnadňuje pohyb po 

českém trhu, ale zase na druhou stranu sniţuje nezaměstnanost a komplexně přispívá české 

ekonomice do hrubého domácího produktu. 

Společnost Kofola ČR je od roku 2003 certifikovaná řízením kvality dle normy EN 

ISO 9001:2000. Tato norma je samozřejmě pravidelně recertifikovaná. Dále je společnost 

Kofola ČR drţitelem certifikátu HACCP (Analýza kritických bodŧ) a dále mezinárodně 

uznávanými normami pro oblast potravin normou BRC (British retail chain), coţ je norma, 

která je vyţadována převáţně britskými maloobchodními řetězci a normou BRC-ISS, jedná se 

o německou obdobu anglické normy a je většinou vyţadována německými maloobchodními 

řetězci, jsou to tedy speciální normy určené pro výrobní potravinářské společnosti a jsou 

detailnější neţ normy ISO a proto jim Kofola ČR věnuje větší pozornost. Společnost Kofola 

ČR se stále více orientuje na ochranu ţivotního prostředí a snaţí se minimalizovat 

environmentální dopady své činnosti a splňuje veškeré ekologické normy potřebné pro výrobu 

nealkoholických nápojŧ.  

Mimo jiné byla zavedena nová pravidla pro balené vody. Etikety na balených vodách 

musejí od začátku roku 2005 povinně obsahovat název zdroje, ze kterého se voda čerpá, a 

lokalitu pramene. Na obalu minerálních vod pak přibylo hodnocení podle celkové 

mineralizace. Zákazník by tak měl na první pohled zjistit, jestli kupuje silně či slabě 

mineralizovaný nápoj.
38

  

 

                                                
38 http://www.tzb-info.cz/2951-skoncilo-prechodne-obdobi-vyhlasky-pro-balene-vody 
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8.1.2 Ekonomické prostředí 

Pomocí makroekonomických ukazatelŧ mŧţeme zjistit, na jaké ekonomické úrovni se 

daná země nachází, ale nejen daná země, ale také i regiony a sektory. Pomocí ukazatelŧ z let 

minulých mŧţeme vytvořit budoucí predikci právě těchto částí ekonomik a zjistit, jak 

ovlivňují a budou ovlivňovat Kofolu ČR. 

V současné době se česká ekonomika nachází v recesi. Koncem roku 2008 se projevila 

v návaznosti na pád ekonomiky v USA a následující propad ekonomiky evropských zemí. 

Tento propad se v současné době bezprostředně promítá do objemu prodeje Kofola ČR. 

Ekonomická recese zvýšila nezaměstnanost a tím pádem se sníţila poptávka po výrobcích. 

Taktéţ i při poskytování bankovních úvěrŧ byla stanovena přísnější pravidla ke zjištění bonity 

klienta. K tomu, aby podnik dobře prosperoval, potřebuje stabilní situaci. Kurz české koruny 

k euru zpevnil, coţ má za následek propad exportu. Ekonomické činitele jsem sledovala 

v období 4 let. 

 

Vývoj HDP 

Jedním ze základních ukazatelŧ determinujících ekonomickou situaci je rŧst HDP. 

V tomto období vykazuje Česká republika mírný nárŧst HDP. V období roku 2008 – 2009 

však došlo k propadu HDP a to právě díky celosvětové recesi, která toto sníţení zapříčinila, ta 

také utlumila zahraniční obchod, přibrzdila rŧst mezd za současného rŧstu cenové hladiny.  

Obrat k lepšímu však byl doposud velmi slabý a křehký. Během první poloviny roku 2009 

představovala domácí spotřeba v rozbouřeném ekonomickém vývoji stabilizační faktor. Tuto 

roli následně ve druhé polovině roku převzal zahraniční obchod. Podnikové investice a zásoby 

značně klesaly během celého období, s určitou stabilizací ke konci roku
39

.  V roce 2010 

vzrostl HDP 1. čtvrtletí o 1,2 % ve srovnání se 4. čtvrtletím 2009 o 0,2 % a ve 2. čtvrtletí 

vzrostl meziročně o 2,2 %. Předpokládaný odhad HDP ve stálých cenách roku 1995 v % je 

2,0 %. 

 

Vývoj inflace 

Inflace má určitý vliv na kupní chování zákazníka, který zpočátku chápe inflaci jako 

nominální zvyšování cen a proto mŧţe ovlivnit ekonomiku tím, ţe bude méně nakupovat. 

Od ledna roku 2006 posilovala koruna nezadrţitelným tempem aţ do roku 2008, kdy 

došlo k přehřátí ekonomiky, ke zvýšení inflace, sníţení HDP, ekonomika se dostala na své 

                                                
39 http://www.kb.cz/file/u/com/annual_report_2009/cz/06-makroekonomicky-vyvoj-v-roce-2009.html 
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dno, firmy a společnosti začaly propouštět své zaměstnance a do oběhu se tak dostávalo, čím 

dál tím méně peněz. 

V srpnu 2010 podle analytikŧ vykazuje česká ekonomika neklamné známky oţivení, 

inflace zŧstává pod kontrolou, coţ spolu se silnou korunou umoţňuje zachování velmi 

nízkých úrokových sazeb centrální banky, coţ je zase faktor umoţňující expanzi celého 

hospodářství, pokud koruna dále nebude posilovat a svět nezpomalí, má česká ekonomika 

našlápnuto na vzestupnou spirálu
40

. 

 

Vývoj nezaměstnanosti 

Rok 2006 zaznamenal klesající trend nezaměstnanosti oproti předchozím dvěma 

obdobím. Příčinou byl hospodářský rŧst, tempo rŧstu akcelerovalo na 6 %, rozdíl mezi 

výkonem ekonomiky a dlouhodobým (neinflačním) potenciálem se uzavřel, cyklická sloţka 

nezaměstnanosti zmizela
41

. Od roku 2008 se situace zhoršila a nezaměstnanost se postupně 

začala zvyšovat aţ na hodnotu 9,2 %. S rŧstem nezaměstnanosti rostou i prŧměrné mzdy, 

hlavní příčinou tohoto rŧstu je propouštění zaměstnancŧ s niţší kvalifikací a ponechání si 

kvalitních a kvalifikovaných pracovníkŧ, kteří jsou pro firmu větším přínosem a přidávají tak 

na hodnotě. Rok 2010 se zatím jeví jako příznivý, v měsíci červnu jsme zaznamenali pokles 

nezaměstnanosti na 8,5 %. 

  

Vývoj kurzu 

Posilování koruny k euru a dolaru má také negativní vliv, který zhoršuje pozici 

českých exportérŧ. Od roku 2007 prudce koruna posilovala z 27 CZK/EUR aţ na 23 

CZK/EUR v červenci roku 2008. Začátek roku 2009 koruně příliš nevyšel, a to z dŧvodu 

výprodeje rizikových aktiv po krachu investiční banky Lehman Brothers, do toho spadla 

česká ekonomika v závěru roku 2008 do recese. Koruna tak v pŧlce února oslabila na 29,50 

CZK/EUR, coţ mělo za následek kurzové ztráty pro tuzemské obchodníky. Mezi faktory, 

které mohou ovlivňovat kurz koruny, jsou například případné vyhrocení problémŧ kolem 

Řecka, finanční nerovnováha v Číně nebo potíţe na trhu komerčních nemovitostí USA. Také 

květnové parlamentní volby ovlivnily kurz koruny, zpŧsobené rozpočtovou nerovnováhou. Ve 

prospěch posílení koruny bude hrát případné oţivení české ekonomiky, přebytek obchodní  

bilance a téměř nulový deficit běţného účtu. K tomu je třeba přičíst stabilní finanční systém a 

minimální závislost na zahraničním financování
42

.  

                                                
40 http://kurzy.finance.cz/zpravy/finance/276043-inflace-se-odrazila-ode-dna/ 
41 http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/933022/trh-prace-v-prosinci-vyssi-nizsi-nezamestnanost.html 
42 http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/16424/do-kurzu-koruny-se-promitne-i-vysledek-voleb/ 
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Tab.8.1 http://www.patria.cz/zpravodajstvi/home.html, http://www.e15.cz/financni-

data/makroekonomika/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=makro-ukazatele 

Roky 

Ekonomické ukazatele ČR 

2006 2007 2008 2009 

HDP ve stálých cenách roku 

1995 v % 

6,8 

 

6,1 2,5 -4,1 

Inflace 2,5 2,8 6,3 1 

Míra nezaměstnanosti v % 8,9 6 6 9,2 

Průměrné mzdy v Kč 19 546 20 957 22 593 23 488 

Vývoj kurzu CZK/EUR 27,504 26,520 26,788 26,343 
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Obr.8.1
 

 

8.1.3 Sociální prostředí 

Sociální faktory úzce souvisí s ekonomickými faktory, mění se v rámci změny ţivotní 

úrovně, dochází tak ke zvyšování HDP. Nezaměstnanost je součástí hospodářského cyklu a 

zvyšování počtu nezaměstnaných ovlivňuje myšlení celé společnosti, která se stává opatrnější 

při nákupech veškerého zboţí. Rostoucí trend prŧměrných mezd má opačný efekt, kdy lidé 

více nakupují a poptávka po výrobcích roste, coţ má právě za následek zvyšování HDP.   

Kaţdá společnost by v prvé řadě měla věnovat velkou pozornost zákazníkŧm, snaţit se 

je získat a zvyšovat počet zákazníkŧ na své straně, a to zaručením kvality svých výrobkŧ, tak 

aby se opětovně vraceli ke své oblíbené značce. Společnosti musí vypracovávat dobrou 

strategii, tak aby se zvyšovala spotřeba nápojŧ. Spotřebitelé se stále víc zajímají o to, z čeho 

se skládá daný produkt, jeho chutí, nutričním obsahem, toxiny apod. Pochopitelně je dŧleţitá i 

cena, která sehrává významnou roli při koupi výrobkŧ, i zde by se měly společnosti zaměřit 

na cenovou strategii. 

Kofola ČR i přes sniţování spotřeby nealkoholických nápojŧ zvyšuje svŧj obrat a zisk 

a to díky dobré marketingové strategii, televizním reklamám, které jsou poutavé a zŧstávají 

dlouho v podvědomí lidí. Taktéţ i její značka je známá dlouhá léta, lidé ji chápou jako symbol 

národa. 

 

8.1.4 Technologické prostředí 

Rozvoj techniky a technologie vyţaduje, aby manaţeři a vlastníci neustále tento rozvoj 

sledovali, modernizovali výrobu a sluţby, a tak vytvářeli dlouhodobou ţivotnost a 

                                                
Obr.8.1 http://www.kurzy.cz/makroekonomika/ 
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zabezpečovali existenci organizace. Technický a technologický rozvoj úzce souvisí 

s produktivitou práce, s náklady, časem a kvalitou výrobkŧ a sluţeb. 

 V roce 2007 se Kofola ČR, výrobce nealkoholických nápojŧ, především pro rychle 

rostoucí počet zaměstnancŧ rozhodla a zakoupila na míru uzpŧsobené softwarové řešení, které 

v rámci interních sítí usnadní bezpečné sdílení citlivých a provozních dat a umoţní rychlou 

komunikaci mezi administrativními silami a obchodními týmy. Rozhodla se implementovat 

softwarové řešení e-mailu a spolupráce, zaloţené na technologii IBM 

LotusNotes&Domino7.0.2. Nové programové vybaven posílilo, zefektivnilo a systémově lépe 

zabezpečilo komunikaci mezi pracovními týmy všech úrovní v zemích, ve kterých Kofola ČR 

pŧsobí. Podle dohody bude IBM Kofole ČR v následujících pěti letech k softwaru poskytovat 

technickou podporu a dodá celkem 1150 klientŧ Lotus Notes a stejný počet klientŧ Lotus 

Sametime. Software IBM umoţní pracovníkŧm společnosti Kofola ČR lépe řídit rostoucí 

příval informací a dokumentŧ a zajistí efektivní práci s těmito materiály a přesnější 

rozhodování v rámci celé skupiny
43

. 

Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. pomohla Kofole ČR vybudovat 

jednotnou videokonferenční infrastrukturu. Dodané řešení přináší nové kvality 

v jednoduchém zpŧsobu provozování a komfortním uţivatelském ovládání podnikových 

videokonferencí. Celá koncepce inteligentní videokonferenční infrastruktury je postavena na 

ověřených technologiích Tandberg:  

 Tandberg Video communication Server (VCS) – plné škálovatelné řešení 

umoţňující komunikační interoperabilitu mezi rŧznými typy zařízení. 

Kterýkoliv uţivatel se mŧţe přihlásit do konference bez ohledu na to, jaké 

zařízení pouţívá. 

 Tandberg Management Suite (TMS) – umoţňuje snadno administrovat a 

udrţovat celou videokonferenční infrastrukturu a inteligentně plánovat 

videokonferenční jednání. Při integraci s Lotus Notes navíc zachovává 

uţivatelŧm známé nástroje pro plánování schŧzek a zjednodušuje tak celý 

rezervační proces. 

 Tandberg Multipoint Control Unit (MCU) – pro hromadné propojování 

audio a video lokalit do jedné simultánní konference slouţí Tandberg MCU. 

Dochází k rozšíření záběru videokonferencí a je zde odstraněn problém 

s omezením v podobě maximálního počtu přihlášených účastníkŧ konferencí. 

                                                
43 http://www.systemonline.cz/crm/kofola-zvolila-lotus-notes-domino-z.htm 
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 Tandberg Content Server (TCS) – vytváří záznamy probíhající 

videokonference a ukládá je na server. Všechny záznamy jsou dostupné pro 

následné další pouţití, typicky pro účely interního vzdělávání zaměstnancŧ.  

 Tandberg Movi – pro personální videokonference provozované z prostředí 

uţivatelských notebookŧ je nasazeno řešení Tandberg Movi. Ve spojení 

s funkcionalitami Tandberg VSC se navíc kaţdý uţivatel dokáţe pouze pomocí 

svého notebooku vybaveného personální HD kamerou přihlásit do libovolné 

probíhající videokonference.
44

 

 

Z hlediska IT oddělení došlo k významné úspoře času. V minulosti byly kapacity IT 

odborníkŧ čerpány při kaţdém sestavování videokonference, v současném nastavení se 

videokonference spojují automaticky – včetně otestování funkčnosti spojení – pouze na 

základě poţadavkŧ uţivatele zadaného z prostředí Lotus Notes. 

Kofola ČR si vybrala pro řízení svých firemních mobilních obchodních procesŧ 

v terénu informační systém myAVIS™ Field Sales.  Řešení bude společnost vyuţívat kromě 

domácího trhu také na Slovensku a v Polsku.
45

 

Skupina Kofola od roku 2008 postupně zavádí v jednotlivých společnostech, jak 

v České republice, Slovensku a Polsku sluţbu SAP, která pomáhá maximalizovat úspěchy 

díky kombinaci odborníkŧ SAP, metodologie, nástrojŧ a certifikovaných partnerŧ spolu s 

komplexním portfoliem nabízených sluţeb. Tato nabídka pokrývá všechny fáze ţivotního 

cyklu – od plánování a pořízení systému, aţ po spuštění a provoz.
46

  

 

8.2 Mikroprostředí 

Skupina Kofola vyvíjí svou činnost na území České republiky, Slovenské republiky, 

Polské republiky, Maďarské republiky a také v Rusku. Řadí se mezi zpracovatelský prŧmysl 

značený písmenem D, kdyţ od ledna 2009 je klasifikace OKEČ nahrazena novou klasifikací 

ekonomických činností CZ-NACE. Podle obrázku mŧţeme porovnat vývoj prŧmyslové 

produkce do roku 2008. OKEČ E je výroba a rozvod plynu, elektřiny a vody, OKEČ C 

znamená těţba nerostných surovin a červená spojnice znamená prŧmysl celkem. 

Z grafu mŧţeme vyčíst, ţe zpracovatelský prŧmysl má největší podíl na vývoji 

prŧmyslové produkce a to 70,5 %, dále ho následuje výroba a rozvod plynu, elektřiny a vody 

                                                
44 http://www.dimensiondata.com/Lists/Downloadable%20Content/KofolaHolding_129194420519390000.pdf 
45 http://www.itcluster.cz/aktuality/myavis-optimalizuje-distribuci-napoju-spolecnosti-kofola-1.aspx 
46 http://www.sap.com/cz/services/index.epx 

http://www.kofola.cz/
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a to 11,9 % a v neposlední řadě je to těţba nerostných surovin s prŧměrnou hodnotou 0,1 %. 

Z toho plyne, ţe zpracovatelský prŧmysl patří mezi nejdŧleţitější přínosy pro HDP a také pro 

celou Českou republiku. 

 

 

              
Obr.8.2

 

 

8.3 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Při tvorbě vhodné strategie je nutné identifikovat moţné pŧsobení konkurenčních sil 

v odvětví či bezprostředním okolí podniku. Pro analýzu oborového okolí jsem zvolila metodu 

Porterova modelu 5 konkurenčních sil. 

 

8.3.1 Zákazníci 

Pro úspěšné podnikání ve všech oblastech je dŧleţité, aby kaţdý podnik věděl, kdo je 

jeho zákazník. Právě ten je tou dŧleţitou sloţkou a hybnou částí ekonomiky. Kaţdý podnik by 

se měl zamyslet nad tím, co v podstatě jeho zákazník ţádá, jaké jsou jeho přání a potřeby, 

potom je schopen své aktivity přizpŧsobit právě preferencím klíčových zákazníkŧ. Vţdy jde o 

to, aby firma zvolila vhodnou strategii s ohledem nejen na své výrobky nebo sluţby, ale i své 

finanční moţnosti. Mezi prostředky, kterými podniky mohou mezi sebou bojovat o přízeň 

zákazníkŧ, jsou např. prodejní cena, kvalita, značka, odměny a slevy, dostupnost zboţí/sluţby 

                                                
Obr.8.2 http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/prumysl 
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nebo doprovodné sluţby (odvoz zdarma apod.). Kaţdý prostředek má pro spotřebitele jinou 

váhu v závislosti na trţním segmentu. Také je dŧleţité se zamyslet nad tím, proč právě 

zákazníci konkurence nakupují jeho sortiment a nenakupují právě náš, jaký je pravý dŧvod, 

snaţit se získat jeho náklonnost a přízeň.  

Hlavními odběrateli Kofola ČR, jsou velkoobchody, maloobchody, hypermarkety, 

restaurace, hotely a podobně další, kteří nakupují a prodávají tento produkt. Ale opravdovými 

konečnými odběrateli jsou zákazníci, kteří nakupují v obchodech tento oblíbený nápoj, jehoţ 

chuť kaţdému zŧstane v podvědomí. Někteří zákazníci Kofolu znají uţ z dětství, hlavně starší 

generace a někteří si našli k ní cestu pomocí reklamních spotŧ, které jsou poutavé a hlavně 

jejich citace jsou lehce zapamatovatelné. Dále jsou to také internetové stránky, které si 

získávají mladou generaci, jsou to rŧzné akce, doprovázené zábavou a propagačním 

materiálem Kofola ČR. Nejvíce je produkt Kofola znám na Českém trhu a Slovenském trhu, 

kde zaujímá přední pozice. Kofola dokázala, ţe na ni lidé nejen nezapomněli, ale její 

oblíbenost neustále roste. Dokázala si zachovat svou originalitu a zároveň si za poslední léta 

stihla najít cestu k lidem všech věkových kategorií
47

.  

 

8.3.2 Substituty 

Hrozba substitučních výrobkŧ je jednou z největších hrozeb pro všechny podniky, 

které obchodují na trhu s nealkoholickými nápoji. Je zde široká nabídka rozmanitých nápojŧ a 

je taktéţ tvrdá konkurence, která se snaţí dostat na přední místa, která zaručují jak velký 

úspěch, tak i zisk. Substituční výrobky jsou silou, která má podstatný vliv. Podnik se snaţí 

zamezit svými prostředky odchodu stávajících zákazníkŧ, ale to nemŧţe být vţdy pravidlem, 

kdyţ chce nasadit do svého programu cenovou politiku podle chování svých konkurentŧ, coţ 

ho znevýhodňuje. 

Kofola ČR je ohroţena substituty ze všech stran, a to jak ze strany regionální, tak i 

celosvětové. Proto je pro společnost dŧleţité sledovat cenové nabídky svých konkurentŧ, nové 

trendy a snaţit se přizpŧsobit novým podmínkám. Hrozba substitutŧ je pro Kofola ČR velmi 

vysoká, ale i přesto si společnost udrţuje svou trţní pozici, nedostává se, se svým podnikáním 

do červených čísel a to díky propracované strategii, která se zaměřila na diversifikaci svého 

portfolia, kdy jeden produkt mŧţe vykompenzovat druhý produkt, který si vede velmi dobře 

v prodeji.  

 

                                                
47 http://www.superbrands.easysite.org/files/Kofola_CZ_3088.pdf 
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8.3.3 Konkurence 

Konkurence stávající a noví konkurenti v oblasti nealkoholických nápojŧ se snaţí 

získat přední místa na trhu s nealkoholickými nápoji a to díky svým strategickým představám 

a myšlenkám, které napomáhají k zajištění tohoto místa, které je klíčem úspěchŧ.  

Mezi konkurenci, která spadá do oblasti nealkoholických nápojŧ, patří nadnárodní 

společnosti Coca Cola a Pepsi Cola, které jsou všeobecně známé a pŧsobí ve všech 

kontinentech celého světa, jsou to silné značky budované na dobrém marketingovém mixu. 

Jejich reklamní spoty jsou odlišné, tím se snaţí zajistit a budovat vztahy s jednotlivými 

spotřebiteli a segmenty. 

Ve vyspělých zemích jako jsou Spojené státy a Evropa se Coca-Cole nevede tak 

dobře, protoţe lidé kvŧli hospodářským problémŧm stále dbají na to, aby moc neutráceli. 

Například v Evropě se kvŧli tomu objem prodeje zhruba o jedno procento sníţil. Největší 

světový výrobce nealkoholických nápojŧ, americká společnost Coca-Cola, ve druhém čtvrtletí 

meziročně zvýšil zisk o 16 procent na 2,37 miliardy dolarŧ (asi 46,5 miliardy Kč). O pět 

procent na 8,67 miliardy dolarŧ se zvýšily i trţby, kterým pomohl rŧst prodeje na všech trzích 

s výjimkou Evropy. V Číně a Indii pijí koly více, Evropané šetří. Celkový objem nápojŧ, které 

firma prodává, se v celém světě zvýšil o pět procent. Nejlépe si nadále vedly trhy mimo 

Spojené státy, naopak americký trh zaznamenal slabší rŧst. Coca-Cola i její rival Pepsi Cola 

hledají odbyt v zemích, jako je Indie a Čína, které vykazují silný rŧst a kde se i rychleji 

zvyšují platy. Coca-Cola také uvedla, ţe lidé postupně mění spotřebitelské návyky a víc 

nakupují šťávy, čaje a balenou vodu. Vede je k tomu prý snaha více dbát o zdraví. Zisk na 

akcii činil 1,02 USD a zvýšil se z předchozích 88 centŧ před rokem. Pokud by se ale nebraly v 

úvahu jednorázové poloţky v souvislosti s restrukturalizací, zisk na akcii by činil 1,06 USD. 

To je lepší výsledek, neţ očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters kalkulovali se 

ziskem 1,03 USD na akcii. U trţeb čekali 8,7 miliardy dolarŧ, takţe u tohoto ukazatele 

výsledek analytiky trochu zklamal. Objem prodeje limonád se během čtvrtletí zvýšil o tři 

procenta. Prodej šťáv a dalších nápojŧ se zvýšil o deset procent. Výhled na nejbliţší období 

Coca-Cola nechala beze změn. Uvedla však, ţe zŧstává opatrná, co se splnění stanovených 

cílŧ týče. 

Americkému výrobci nealkoholických nápojŧ PepsiCo Inc., klesl ve druhém čtvrtletí 

letošního roku čistý zisk o tři procenta na 1,6 miliardy USD (31,5 miliardy Kč). Pokles 

zpŧsobil nepříznivý vývoj směnných kurzŧ, trţby naopak díky převzetí stáčíren a plníren v 

Severní Americe a zlepšení prodeje občerstvení v zahraničí prudce vzrostly. Trţby výrobce 

Pepsi-Coly, dţusŧ Tropicana či sportovních nápojŧ Gatorade stouply o 40 procent na 14,8 
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miliardy USD. Bez mimořádných poloţek zisk na akcii činil 1,09 dolaru a byl tak téměř v 

souladu s odhady analytikŧ. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali v prŧměru zisk 

1,08 dolaru na akcii při trţbách 14,41 miliardy USD. Objem prodeje nápojŧ v Severní 

Americe stoupl o 13 procent. Bez zahrnutí nové distribuční dohody s firmou Dr. Pepper 

Snapple Group však klesl o procento. Prodej nápojŧ se zvýšil i v Evropě, hlavně díky 

Turecku, Rusku, Španělsku a Británii. V Číně prodej stagnoval, avšak stoupl v Indii, 

Pákistánu a Egyptě. PepsiCo těţí z převzetí svých dvou hlavních severoamerických stáčíren a 

plníren, které dokončila v prvním čtvrtletí. PepsiCo transakcí za celkem 7,8 miliardy dolarŧ 

získala větší kontrolu nad distribucí svých produktŧ v Severní Americe. Akvizice by firmě 

měla přinést do roku 2012 roční úspory v hodnotě 400 milionŧ dolarŧ. Za celý rok společnost 

očekává rŧst zisku na akcii při konstantních směnných kurzech o 11 procent aţ 13 procent, 

napsaly agentury AP a Reuters.
48

 

 

8.3.4 Dodavatelé  

Sirup Kofo, hlavní přísada Kofoly, se skládá ze 14 přírodních přísad (jako jsou 

výtaţky z jablek, třešní a rybízu, nebo rostlinného aroma), cukru a karamelu. V porovnání s 

Pepsi nebo Coca-Colou obsahuje o 30 % méně cukru, o 50 % méně kofeinu a neobsahuje 

kyselinu fosforečnou. Tyto produkty potřebné pro přípravu tohoto produktu nebudou těţko 

dostupné, Kofola ČR má své dodavatele, se kterými má uzavřené dlouhodobé smlouvy, taktéţ 

má náhradního dodavatele pro případ, ţe by došlo k selhání. V období hospodářské krize byli 

dodavatele ochotnější vyjednávat s Kofolou ČR o cenách surovin a podařilo se jí centralizovat 

nákup strategických surovin.
49

 

Významnou část surovin nakupuje Kofola ČR od zahraničních dodavatelŧ. Jedná se 

především o preformy, tekutý cukr (izoglukóza) a některé ovocné koncentráty pro výrobu 

dţusŧ a sirupŧ. 

Nejvýznamnější dodavatelé obalŧ jsou: Plastic Technologies & Products s.r.o., Veta 

UH spol. s r.o., M - Bricol s.r.o., Avirunion a.s., ZO Vetropack Moravia Glass a.s., Vetropack 

Moravia Glass akciová společnost. 

Výčepní zařízení odebírá Kofola ČR od společnosti THERMOTECHNIKA 

BOHEMIA s.r.o., které pak dodává do restaurací, hotelŧ a hospŧdek. Je to marketingový tah 

                                                
48http://www.agris.cz/potravinarstvi/detail.php?id=167693&iSub=587&PHPSESSID=ad715684fed0fb63e67023f

87a576cb4 
49 http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/kofola-loni-i-pres-krizi-petinasobne-zvysila-zisk-na-443-mil-

kc 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karamel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_fosfore%C4%8Dn%C3%A1
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Kofola ČR, která tak upozorňuje svou reklamou na svŧj produkt, který je nabízen v těchto 

zařízeních. 

 

8.3.5 Potenciální noví konkurenti 

Vstup nových subjektŧ do odvětví a zvyšující se konkurence a lepší technologie má 

zásadní vliv na firemní strategii. Je třeba vţdy brát v potaz nové vstupující konkurenty, kteří 

se budou snaţit získat část trhu a budou se snaţit konkurovat svou připravenou strategii, která 

mŧţe ohrozit okolí a sníţit tak zisk všem, kteří na daném trhu pŧsobí. I kdyby nová 

konkurence získala převahu nad nadnárodní společnosti jako je Coca Cola, či Pepsi Cola, 

například svou agresivní cenovou strategií, která je zapříčiněná nízkými náklady, vţdy se 

naskytnou problémy či překáţky, které jsou zpŧsobeny určitými omezeními nebo bariérami 

vstupu na trh.  

Jedním takovým novým konkurentem Kofoly ČR je pivovar Prazdroj, který se vrhá do 

boje s Kofolou a nabízí točenou limo. Plzeňský Prazdroj totiţ zavádí na trh nealkoholický 

nápoj pod názvem Swist Cola. Podle tiskového mluvčí Plzeňského Prazdroje Jiřího Marečka 

má pivovar v plánu celorepublikovou distribuci. "Cílem je nabídnout kompletní nápojový 

sortiment v 50 l sudech výhradně pro on-trade segment, tedy hospody a restaurace. Pivovar 

má niţší cenu. Cena za 50 litrový sud pro obchodníky je u Swist Coly o téměř o třetinu niţší 

neţ u Kofoly. "50 litrový sud nabízíme za 530 korun. Koncová cena se ale samozřejmě bude 

lišit v jednotlivých restauracích i hospodách, protoţe záleţí na provozovateli a jeho cenové 

politice," doplňuje Mareček. Sud se stejným objemem Kofola prodává za více neţ 700 

korun.
50

 

 

9 Interní analýza  

9.1 Finanční analýza 

V rámci celkové analýzy prostředí bude provedena finanční analýza, která bude 

zkoumána za období čtyř let a to od roku 2006 aţ do roku 2008. Vycházela jsem z výročních 

zpráv, které jsou uvedeny na stránkách www.justice.cz, a to z výročních zpráv společnosti 

Kofola ČR. Výsledky této finanční analýzy nám budou prostředkem pro stanovení návrhu 

nové strategie, které nám taktéţ signalizují, zda společnost Kofola ČR se nachází v určité fázi 

zadluţenosti, jak dokáţe rychle přeměnit své zásoby, aktiva v peníze, jaká je její rentabilita a 

                                                
50 http://www.agris.cz/potravinarstvi/detail.php?id=163979&iSub=587 

http://www.justice.cz/
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podobně. Postupovala jsem podle knihy Finanční analýza krok za krokem 2. vydání, kterou 

napsali Eva Kislingerová a Jiří Hnilica.  

Postup byl takový, z poměrových ukazatelŧ, které jsem nastínila v teoretické části, 

jako je rentabilita, likvidita, zadluţenost a aktivita, jsem vypočítala a zpracovala výsledky do 

tabulek, a poté jsem zhodnotila danou situaci, která právě vycházela z těchto finančních 

analýz. Jistě, ţe se nejedná o celou skupinu Kofola, ale jen část společnosti, která se jen 

zabývá výrobou a prodejem produktu Kofola. V roce 2006 došlo k významné restrukturalizaci 

skupiny Kofola. Vznikla nová společnost Kofola Holding, jako mateřská společnost 

společnosti Kofola SK, Kofola ČR, Kofola PL, Kofola HU. V dŧsledku této restrukturalizace 

jsou v bilanci společnosti Kofola ČR za rok 2006 pouze výsledky za 11 a 12 měsíc roku 2006. 

Z tohoto dŧvodu nejsou výsledky společnosti Kofola ČR za rok 2006 a následující období 

srovnatelné, při komentářích vývoje jednotlivých ukazatelŧ nebudou hodnoty roku 2006 

zmiňovány, respektive srovnávány. 

 

 

9.1.1 Ukazatele rentability 

 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti) 200651 2007 2008 2009 

ROA - rentabilita celkových aktiv (EBIT/AKT)   3,60% 7,95% 8,00% 9,80% 

Rentabilita tržeb (EBIT/T)  11,75% 5,36% 6,47% 8,42% 

Obrat celkových aktiv (T/AKT) 0,31 1,48 1,24 1,16 

ROCE - rentabilita kapitálu (EBIT/(VK+DI.K))  11,79% 27,14% 21,58% 24,30% 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu (ČZ/VK) 9,68% 48,88% 33,29% 33,87% 

Rentabilita tržeb (ČZ/T)  7,51% 5,79% 4,89% 7,56% 

Obrat celkových aktiv (T/AKT) 0,31 1,48 1,24 1,16 

Finanční páka (AKT/VK) 4,20 5,69 5,51 3,84 

Rentabilita z vlastních finančních zdrojů (CF/VK)  12,21% 68,89% 58,89% 47,42% 

Rentabilita tržeb (ČZ/T)  7,51% 5,79% 4,89% 7,57% 

Mzdová náročnost tržeb  4,86% 5,81% 6,66% 7,56% 
Tab.9.1.

 

                                                
51 Hodnoty za 11 a 12 měsíc 2006 
Tab.9.1. Vlastní zpracování  
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Obr.9.1

 

 

Prvním z ukazatelŧ je rentabilita celkových aktiv (pracující s EBIT), pokud budeme 

rozkládat jen pouze ukazatel ROA, mŧţeme bez problému pracovat s EBIT. Jedna koruna 

investovaná do aktiv nám v roce 2007 vynese 7, 95 haléřŧ, zatímco v roce 2008 jedna koruna 

investovaná do aktiv vynese 8 haléřŧ, v roce 2009 se rentabilita celkových aktiv zvyšuje na 

hodnotu 9,8%. ROA tak ve sledovaném horizontu roste,  z roku 2007 na rok 2008 vzrostl jen 

minimálně, ale i přesto je to pozitivní jev pro Kofolu ČR s tím, ţe roste díky zvyšující se 

rentabilitě trţeb.  

 Negativně na ROA pŧsobila obrátkovost, kdy došlo k mírnému poklesu z 1,48 na 

1,16, to nemusí hned znamenat záporné číslo, které by se mohlo projevit na EBITE, ale 

Kofola ČR neustále investuje, roste tedy objem celkových aktiv, čímţ se sice při 

                                                
Obr.9.1 Vlastní zpracování  
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nezměněných trţbách sniţuje hodnota obrátkovosti aktiv, ale vytváří se rŧstový potenciál do 

budoucna. Obdobně by probíhaly i závěry k rozkladu ukazatele ROE, kde navíc vstupuje vliv 

finanční páky a jak je zřejmé finanční páka se sníţila z 5,7 na 3,8, coţ má za následek pomalý 

nárŧst rentability vlastního kapitálu. Na takové sníţení vlastního kapitálu má i vliv dnešní 

doba, která se nachází v období recese a ta tento propad zapříčinila. Kofola ČR je dostatečně 

silný podnik, který svou připravenosti a odolnosti mŧţe čelit této nelehké době. ROE mŧţeme 

definovat i takto: jedna koruna vloţeného kapitálu v roce 2007 nám vynese 49 haléřŧ, zatímco 

v roce 2009 jedna koruna vloţená do kapitálu nám vynese 34 haléřŧ. Zde jde vidět rozdíl 

v tom, ţe jedna koruna vloţena do kapitálu v roce 2007 vynesla jen 49 haléřŧ a v roce 2009 se 

sníţila na 34 haléřŧ, došlo ke sníţení ROE. 

Z poslední řady ukazatelŧ nám poněkud nezapadá do rentability, ale pokud je budeme 

chápat jako investice do mezd nutnou do generování trţeb, tak by sem patřit docela mohl.
52

 

Vidíme, ţe podíl mezd na trţbách v čase roste. Trţby se tedy stávají v tomto ohledu 

nákladnější a rentabilita mezd – viz. poznámka pod čarou – klesá.
53

  

Tento ukazatel má rostoucí tendenci a hodnotí všeobecnou efektivnost vyuţití 

vloţeného kapitálu bez ohledu na zdroj, odkud tento kapitál pochází.  

 

9.1.2 Ukazatel aktivity 

 

Ukazatele aktivity (doby obratu) 2006 2007 2008 2009 

Obrat aktiv (T/AKT) 0,31 1,48 1,24 1,16 

Obrat zásob (T/zásoby) 1,70 8,96 8,19 8,15 

Doba obratu aktiv (AKT/(T/360)) 1173,86 242,77 291,00 309,23 

Doba obratu zásob  (ZÁS./(T/360)) 211,29 40,18 43,96 44,15 

Doba inkasa pohledávek  (POHL./(T/360)) 579,21 108,64 124,26 114,93 

Doba úhrady krátkodobých závazků  (KZ/(T/360)) 417,33 84,89 99,43 106,99 

 

Tab.9.2
 

                                                
52 KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza. 2.vyd, Praha: C. H. BECK, r. 2008, str.31 
53  Obrácený ukazatel by nám odráţel jakousi rentabilitu mezd měřenou nikoliv ziskem, ale trţbami. 
Tab.9.2 Vlastní zpracování  
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Obr.9.2

 

 

 

Jak jiţ bylo konstatováno v souvislosti s ukazatelem rentability, došlo z roku 2007 na 

2009 k lehkému sníţení obratu celkových aktiv, sníţení zásob vede k nárŧstu obrátkovosti 

zásob, i kdyţ z roku 2007 na rok 2008 nám obrátkovost zásob minimálně klesla, coţ by 

nemělo velký vliv na skladování zásob. Pokud se sniţovala obrátkovost aktiv, musí se 

adekvátně zvyšovat prŧměrný počet dní, po který jedna obrátka v roce 2009 trvala přibliţně 

z 291 dní na 309 dní. Doba obratu zásob vychází k celkovému objemu trţeb na 44 dní. 

Smyslem ukazatele doby obratu pohledávek je stanovit prŧměrný počet dní, po který jsou 

nám naši odběratelé dluţní, tj. dobu mezi prodejem produktu a inkasem peněz. Vidíme, ţe 

doba za sledované období se zvyšuje, konec roku 2009 má hodnotu 114 dní, došlo k poklesu. 

Pro Kofola ČR není výhodné, kdyţ nemá prostředky, protoţe nemŧţe tak reinvestovat. Obrat 

dluhŧ odráţí počet dní, který uplyne od příjmu zboţí a jeho zaplacení dodavateli. Obrat 

závazkŧ se pohybuje kolem 100 dní. Doba splacení krátkodobých závazkŧ je kratší neţ doba 

splacení pohledávek. Podnik v prŧměru více vyuţívá pohledávek. 

 

 

 

 

 

                                                
Obr.9.2  Vlastní zpracování 
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9.1.3 Ukazatel zadluţenosti 

 

Ukazatele dl.finanční rovnováhy (zadluženosti) 2006 2007 2008 2009 

Equity Ratio (VK/AKT)  23,80% 17,57% 18,16% 26,01% 

Debt Ratio I. (CZ/AKT)  74,46% 80,36% 81,80% 73,93% 

Debt Ratio II. ((CZ+OP)/AKT) 76,20% 82,43% 81,84% 73,99% 

Debt Equity Ratio (CZ/VK) 3,13 4,57 4,50 2,84 

Úrokové krytí I. (EBIT/úroky) 18,80 5,96 4,42 8,08 

Úrokové krytí II. ((EBIT+odpisy)/úroky) 21,94 8,60 6,99 10,98 

Cash Flow/((Cizí zdroje-Rezervy)/360) 14,12 54,31 47,52 60,73 

 

Tab.9.3
 

 

 

             

 

   
Obr.9.3
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Ukazatel zadluţenosti sleduje vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Zadluţenost 

byť i vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. V dobře fungující firmě mŧţe 

naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. Při analýze 

zadluţenosti je dŧleţité zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který má firma na leasing, 

aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiţ neobjevují v rozvaze, ale pouze jako náklady 

ve výkazu a zisku a ztráty. Proto firma, která se zdá relativně nezadluţená podle poměru 

cizího a vlastního kapitálu, mŧţe být ve skutečnosti vzhledem k velkému mnoţství 

naleasovaného majetku firmou velmi zadluţenou, proto je dŧleţité pro analýzu zadluţenosti 

firmy vyuţívat současně ukazatelŧ na bázi výsledovky. 

Celková závislost na cizích zdrojích se firmě rok od roku zvyšuje, coţ pro ni není 

dobré. Vyjadřuje věřitelské riziko, podnik kryje svá aktiva cizími zdroji z 80 %. Ale dá se říct, 

ţe z roku 2008 na rok 2009 došlo ke sníţení  

Doporučená hodnota pro tento ukazatel je 50%. Při této úrovni v případě snahy o 

uhrazení všech závazkŧ museli prodat polovinu všech celkových aktiv. V této souvislosti 

naráţíme na drobná úskalí. O téměř kaţdém podniku platí, ţe nelze prodat všechna aktiva, 

některá vŧbec a některá se značnou časovou prodlevou.  

Pro posouzení vlastnické struktury zdrojŧ se pouţívá ukazatel poměru vlastního 

kapitálu k celkovým aktivŧm. Ukazatel finanční stability udává, do jaké míry je majetek 

podniku kryt vlastními zdroji. Čím vyšší je jeho hodnota, tím je podnik stabilnější. Tento 

ukazatel je dŧleţitý hlavně pro akcionáře podniku, sniţování jeho hodnoty znamená vyšší 

riziko pro akcionáře, neboť věřitele mají při úhradě svých pohledávek, vţdy přednost. Kofole 

ČR se zvyšuje hodnota, coţ znamená stabilnější prostředí. 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje platby úrokŧ. Tento ukazatel by měl 

nabývat hodnot vyšších neţ 3, nejlépe v rozmezí 4 – 6, coţ společnost Kofola ČR splňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

9.1.4 Ukazatel likvidity 

 

Ukazatele platební schopnosti  (likvidity) 2006 2007 2008 2009 

Pracovní kapitál (OAKT-KD)  445336 470226 475716 272786 

Pracovní kapitál na aktiva (OAKT-KD/AKT) v % 3,50% -9,70% -8,54% -12,61% 

Ukazatel kapitalizace (DM/DI.K) 0,48 0,60 0,58 0,57 

Běžná likvidita (OAKT/KD) 1,05 0,91 0,93 0,88 

Rychlá likvidita ((KrP+FM)/KD) 0,79 0,62 0,62 0,55 

Peněžní likvidita (FM/KD) 0,057 0,013 0,007 0,021 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (KZ/(T/360)) 417,33 84,89 99,43 106,99 

 

Tab.9.4
 

 

 

Obr.9.4
 

Schopnost podniku hradit své závazky je jednou ze základních podmínek jeho 

existence. Plně likvidní podnik je jen tehdy, jestliţe má dostatek zásob nebo jiného majetku 

rychle směnitelného na peníze. Opět platí, ţe plná likvidita není pro podnik ţádoucí, neboť 

volné peněţní prostředky je třeba stále reinvestovat. 

Na první pohled by se mohlo zdát, ţe čím vyšší hodnota ukazatele, tím jistější 

likvidita. Potíţ je v tom, ţe ne všechna oběţná aktiva jsou stejně likvidní a některá jsou 

dokonce na peníze nepřeměnitelná. Kupříkladu podnik, jeţ má nadměrné zásoby, k tomu 

těţko vymahatelný balík pohledávek a nepatrný stav peněţních prostředkŧ se nachází ve 

                                                
Tab.9.4 Vlastní zpracování  
Obr.9.4  Vlastní zpracování 
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velice obtíţné situaci. Přestoţe vykazuje uspokojující mírŧ běţné likvidity. Ukazuje nám, 

kolikrát jsme schopni splatit krátkodobé závazky, kdybychom zpeněţily oběţná aktiva.  

Běţná a okamţitá likvidita mají klesající tendenci, coţ pro Kofolu ČR je negativní 

signál, ale opět je dŧleţité porovnat hodnoty s konkurencí či odvětvím, neţ budeme činit 

jakékoliv závěry. Peněţní likvidita, ale má tendenci klesat, hodnota by se správně měla 

pohybovat kolem 1, coţ Kofola ČR nesplňuje. Ukazatel kapitalizace poměřuje celková 

dlouhodobá aktiva k celkovým dlouhodobým zdrojŧm. Pohybuje-li se ukazatel kolem 1, pak 

dlouhodobý majetek je plně kryt dlouhodobými zdroji. Je-li ukazatel vyšší neţ jedna, pak ke 

krytí dlouhodobých aktiv je pouţit i jiný neţ dlouhodobý kapitál. Všeobecně se doporučuje, 

aby dlouhodobý majetek byl spíše kryt dlouhodobými zdroji. V tomto případě podmínka není 

splněna. 

 

 

10 Analýza SWOT 

 

Díky předešlým komplexním analýzám okolí podniku a jeho vnitřních zdrojŧ mŧţeme 

vyhodnotit danou situaci pomocí SWOT analýzy, kde budeme vyhodnocovat silné a slabé 

stránky podniku a taktéţ vyhodnotíme příleţitosti a hrozby. Pomoci silných stránek a 

příleţitosti mŧţeme podpořit část, která společnost ohroţuje a oslabuje. SWOT analýza by 

měla dát vedení firmy srozumitelný přehled o silných, slabých stránkách a o příleţitostech a 

hrozbách. Na základě tohoto zjištění je nutno upravit strategii tak, aby zlepšila postavení 

firmy v makroprostředí.  

 

10.1   Silné stránky: 

 Poutající reklama                                      

 Znalost loga 

 Kvalita surovin 

 Široké produktové portfolio 

 Kvalita technologie 

 Kvalita práce se zaměstnanci 

 Kvalitní vedení top managementu 

 Spolupráce se zahraničím 

 Podpora prodeje 
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 Sponzorské aktivity 

 Sloučení Kofoly ČR s polskou společností Hoop 

 Niţší ceny neţ její nadnárodní konkurence 

 

Kofola ČR má velmi silné stránky, které jsou dosahovány pomocí dobře sestaveného 

top managementu, který vytváří pro Kofolu ČR přídatnou hodnotu, která navyšuje zisk 

společnosti a taktéţ buduje společnost, která je konkurenčně schopná, která má velmi silné 

postavení na trhu s nealkoholickými nápoji. Jejich top management získává rŧzná ocenění za 

velmi dobré výsledky, které pomohla Kofole ČR dosahovat cílŧ, které si společnost na samém 

začátku stanovila. Mezi ně patří právě finanční ředitel ing. Jiří Matěj, který stanul na třetí 

příčce Finanční ředitel roku 2007. Byl nominován za zásluhy na restrukturalizaci skupiny 

Kofola a za zajištění financování investičních záměrŧ společnosti.
54

 Další silnou stránkou je 

dobře propracovaný marketingový mix, který v sobě zahrnuje širokou škálu produktového 

portfolia, který je dobře nabízen v televizních spotech, které jsou poutavé, webové stránky 

taktéţ nabízejí tyto produkty, které by měly přilákat zákazníka, podpora prodeje jsou aktivity 

nabízené Kofolou ČR, kterým věnuje dostatečnou pozornost a to především v sektoru 

restaurací, kde nabízí jak mrazicí boxy, tak výčepní zařízení, coţ stimuluje odběratele. I cena 

je atraktivnější u společnosti Kofola ČR, neţ u většiny konkurence. Kofola má v porovnání se 

svými americkými konkurenty jednu podstatnou výhodu. Je levnější. Ţebříček se příliš 

nemění. Nejdraţší ze značek je Coca-Cola, následuje Pepsi a po ní Kofola. První na ţebříčku 

přitom určuje, kdy mohou zdraţit ostatní. Americké značky uţ cenu loni zvedly, a letos tak 

učinila i Kofola ČR. Dvoulitrovou láhev zdraţila o dvě koruny, na 23,90. Dŧvod? Hlavně 

vyšší ceny subvencovaného cukru, říká Samaras. Sám by byl rád, kdyby Kofola stála všude 

stejně.  Vţdycky tomu tak není. Obchodní řetězce přicházejí pravidelně s niţší "akční cenou", 

kterou chtějí přilákat zákazníky na známou značku. Nejviditelnější bylo předhánění se před 

Vánocemi, kdy šly ceny všech colových nápojŧ dolŧ aţ o šest korun na dvoulitrové láhvi. V 

lednu se zase vrátily zpět.
55

 Nedílnou součástí, která posiluje Kofolu ČR, je investice do 

nových technologií, které sniţuji čas a náklady. K velkým přínosŧm patří sloučení společnosti 

Kofola ČR s polskou společností Hoop, kdy cílem sloučení je spojit silné stránky obou 

společností. Sloučením by měly obě společnosti dosahovat úspor zhruba 150 milionŧ korun 

ročně.
56

 

                                                
54 http://www.cfoclub.cz/cz/financni-reditel-roku/2007/ 
55 http://ekonomika.idnes.cz/kofola-ovladla-moravu-chysta-se-na-cechy-f08-/ekoakcie.asp?c=438382 
56 http://www3.halonoviny.cz/articles/view/163078 
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10.2 Slabé stránky: 

 Společnost pŧsobí jen na evropském trhu, značka je silně fixována jen 

v podvědomí české a slovenské populace 

 Struktura internetových stránek je nasměrována spíše na mladší generaci 

 Bariéry zpŧsobené Úřadem pro hospodářskou soutěţ 

 Vysoká fluktuace zaměstnancŧ 

 Zadluţenost společnosti Kofola ČR 

 

Mezi slabé stránky Kofoly ČR patří, ţe její značka je známá jen na českém a 

slovenském trhu s nealkoholickými nápoji, oproti konkurenci, která je stavěna právě na síle 

značky, která je známá po celém světě a pokrývá tento nealkoholický trh. Jsou to nadnárodní 

společnosti Coca Cola a Pepsi Cola. Tyto nadnárodní společnosti rozšiřují svou pŧsobnost na 

východní trhy, jako je Rusko a Čína. Americký nápojový gigant Coca-Cola zahájil provoz v 

nové stáčírně nesycených nápojŧ v Číně. Závod za 600 milionŧ jüanŧ (zhruba 1,5 miliardy 

Kč) je největší samostatnou investicí firmy do výroby nesycených nápojŧ v zemi a má 

uspokojit rostoucí poptávku po těchto nápojích v Číně. Nesycené nápoje se na celkovém 

prodeji nápojŧ Coca-Coly v Číně podílejí 30 procenty, uvedla dnes společnost. Továrna ve 

města Wu-chan je 39. závodem Coca-Coly v Číně a třetím otevřeným v letošním roce. Čína je 

druhým největším producentem nápojŧ na světě za Spojenými státy.
57

 Kofola ČR se dá 

vytknout orientace pouze na určitou skupinu potenciálních zákazníkŧ, o čemţ svědčí i 

struktura internetových stránek a charakter reklamní kampaně. Coţ je velká škoda, protoţe 

v dnešní době se ţivotní styl lidí rŧzných věkových skupin prolíná a častokrát je mezi 

skupinami pouze markantní rozdíl v preferencích nápojŧ.  

 Slabou stránkou, podle mého názoru, mŧţe být také struktura internetových stránek, 

které se cíleně zaměřují na mladší generaci, totéţ mŧţeme vysledovat z reklamních kampaní. 

Do oblasti internetu plyne jen zanedbatelné mnoţství finančních prostředkŧ z celkového 

reklamního rozpočtu, přesto se je snaţí společnost co moţná nejefektivněji investovat. Kofola 

ČR neumisťuje reklamu jen do reklamních banerŧ, ale snaţí se na internetu tvořit či brandovat 

komunity. 

Mezi slabé stránky mŧţeme řadit i problémy s Úřadem pro hospodářskou soutěţ, 

jejichţ úkolem je bránit nezákonným postupŧm některých společností, které se neřídí 

příslušnými pravidly a normami, stanovenými zákonem. Pokud se společnost neřídí zákony, 

je také podle toho sankcionována a po té jsou tyto sankce promítnuty do nákladŧ společnosti, 

                                                
57 http://www.agris.cz/potravinarstvi/detail.php?id=164809&iSub=587 
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které se tímto sniţuje jejich zisk. V prosinci 2008 Kofola ČR dostala pokutu téměř 12 milionŧ 

korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS). Uţ v létě jí úřad vyměřil sankci 

13,5 milionu za určování cen, pokutu 11,836 milionu korun firma dostala za procesní 

porušení zákona, zjistilo se z aktuálního informačního listu ÚOHS. Pokutu 13,5 milionu 

korun dostala společnost za to, v letech 2001 aţ 2008 určovala distributorským firmám, za 

kolik mají její výrobky nabízet. Omezila tak konkurenci. V případě Kofoly ČR úřad zcela 

poprvé pouţil nový systém správního řízení, takzvané narovnání. Firma, která s úřadem od 

počátku spolupracuje, k porušení zákona se přizná, zaváţe se, ţe chyby okamţitě napraví a 

vzdá se moţnosti odvolání, mŧţe dostat niţší pokutu neţ za normálních okolností.
58

 

Zadluţenost společnosti Kofola ČR nemusí hned být negativní známkou, jak jiţ bylo 

výše psáno ve finanční analýze. Ukazatel zadluţenosti sleduje vztah mezi cizími zdroji a 

vlastními zdroji. V dobře fungující firmě mŧţe naopak vysoká finanční páka pozitivně 

přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. Ale i přesto, to mŧţeme přiřadit k slabé stránce 

společnosti. 

 

10.3 Příleţitosti: 

 Spolupráce se zahraničím 

 Noví odběratelé 

 Moţnost rozšíření zahraničního trhu 

 Inovace v oblasti grafiky a obalu 

 Řada ocenění: 4. Místo v ţebříčku obdivovaných firem v České republice 

 

Společnost Kofola ČR chce zintenzivnit vyhledávání moţností pro akvizice ve střední 

a východní Evropě. Nové příleţitosti se jí naskýtají na polském trhu s minerálními vodami. V 

současné době má na tomto trhu jen něco málo přes jedno procento podílu. Taktéţ má zájem o 

zajímavé akvizice ve všech zemích, ve kterých pŧsobí, tedy v České republice, Polsku, Rusku 

a na Slovensku. Chce tím získat společnosti a značky, které mají potenciál k rŧstu.
59

 

Další příleţitostí mŧţe být stálá inovace v oblasti grafiky a obalu, i kdyţ tyto moţnosti 

jsou velmi nákladné, mŧţe to mít pozitivní výsledek a to v přilákání nových potencionálních 

zákazníkŧ, kteří jsou ovlivňováni nejen chuti, ale i designem produktu Kofola.  

                                                
58 http://ekonomika.ihned.cz/c1-31788190-kofola-dostala-dalsi-pokutu-ve-vysi-12-milionu-korun 
59 http://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/kofola-jedna-o-akvizicich-na-napojovem-trhu-v-regionu 
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I dobře propracovaná propagace prodeje mŧţe mít kladný výsledek, protoţe efektivně 

zpracovaná propagace přináší ovoce a to v podobě přilákání nových odběratelŧ. Značnou část 

poloţky komunikačního mixu propagace prodeje je reklama, která tvoří aţ 61 % nákladŧ, dále 

je to podpora prodeje s 36 % a nakonec public relations s 3 %.  V roce 2009 činily náklady na 

televizní reklamu 187 mil. Kč, na rozhlas 1,5 mil. Kč, tisk 10 mil. Kč, outdoor
60

 1,1 mil. Kč a 

in-store
61

 642 tis. Kč, celkem 200.578.684,00 Kč.
62

 Dále také mŧţeme pozorovat a porovnat 

společnosti, kolik kaţdá z nich investuje do reklamy, podle vyhodnocení médií nejvíce 

investuje společnost Coca Cola, která spoléhá právě na televizní reklamu, je to nadnárodní 

společnost, která má dlouhodobou historii a pŧsobí na trhu nejdéle, právě její pŧsobnost a síla 

jí dovolují tak velké investice do reklamy, dále je to společnost Walmark a nakonec Kofola 

ČR. I kdyţ Kofola ČR investuje méně do reklamy neţ její konkurence, stále svými zisky 

převyšuje společnost Walmark. To, ţe se z Kofoly stala skutečná lovemark dokládá na 

nových mediích, jako jsou Facebook a Youtube, kde má velký počet fanouškŧ, aniţ by 

nějakou aktivitu společnost sama iniciovala. Tyto nové varianty medií jsou levnější neţ 

doposud drahá televizní reklama. Snaţí se tak oslovit mladou cílovou skupinu, která přestává 

sledovat televizní kanály a přesouvá svou pozornost na jiný typ médií. Příleţitostí také mŧţe 

být i řada ocenění, které Kofola ČR sklízí za své pracovní výkony. Pomocí těchto ocenění si 

tak posiluje svou trţní pozici, dává tak najevo, ţe nejenom kvantita a spolehlivost jsou 

přínosem, taktéţ kvalita, která je určována nejen systémem ISO, ale i zákazníky, kteří se 

k této značce rádi vrací, a stále více tomuto produktu dŧvěřuji. Ocenění mŧţeme nazvat 

medailí, která se leskne a více láká zákazníky, kteří v produktu poznávají kvalitu a společnosti 

příleţitosti k získání, jak dobrého know-how, tak i zisku, který se odvíjí od kvantity a ta se 

pak odráţí od kvality.  

 

 

                                                
60 Outdoor – segment trhu,outdoorové kampaně – bilbordy, www.wikipedie.cz 
61 In-store – indoorová kampaň uvnitř hypermarketu, obchodních center atd., 

http://www.tnsmi.cz/prehled_medii.html 
62 http://mam.ihned.cz/c4-10000011-42910090-100000_detail-top-100-zadavatelu-vydaje-na-reklamu-podle-

medii-v-roce-2009-v-kc 
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Obr.10.1

 

 

10.4 Hrozby: 

 Rŧst inflace 

 Rŧst úrokové míry 

 Legislativní změny 

 Potenciální nová konkurence 

 Rŧst cen energie 

 Změna politického systému 

 Plagiátorství 

 

                                                
Obr.10.1 http://mam.ihned.cz/c4-10000011-42910090-100000_detail-top-100-zadavatelu-vydaje-na-reklamu-podle-

medii-v-roce-2009-v-kc 
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Hrozbou pro Kofolu ČR je hlavně její konkurence, jak potenciální, tak stávající, ale 

také ji mŧţe ohrozit rŧst inflace, úrokové míry, energie a to vše je zpŧsobeno hlavně 

hospodářskou krizi, která vypukla ve Spojených státech amerických. Krize nemusí být jen 

hrozbou, ale mŧţe se stát i pro velmi silné společnosti, kde právě mŧţeme řadit i Kofolu ČR, 

příleţitosti a to v podobě zvýšení objemu prodeje na nealkoholickém trhu, zpŧsobenou pádem 

slabších a nekonkurenceschopných společností, které tak neustály rŧst cen. Také změna 

legislativy mŧţe mít za následek spoustu problémŧ, které pak mohou znepříjemnit a zpomalit 

výrobu. Jsou to rŧzné bariéry, normy a omezení, kterými se společnosti musí řídit. Velkou 

hrozbou pro Kofolu ČR je i plagiátorství. I Kofola uţ má plagiátory, je to nešvar, který 

přichází v určitých vlnách v kaţdém segmentu, například v obchodech Albert tehdejší 

Hypernovy se mohlo narazit na hnědou limonádu Kolča. Písmo a i vyvedení láhve jako by 

produktu Kofola z oka vypadlo, ale cena byla výrazně niţší. Výrobce tohoto produktu byl 

samozřejmě jiný: společnost Monáda. Mnohem hŧře se podle Samarase bojuje proti falešné 

točené kofole. Kaţdého hospodského, který točí něco jiného, stíhat nelze. I proto na svých 

stránkách pod odkazem "bonzáček" vyzývá firma své fanoušky, aby nahlásili, jestli někde pili 

nějakou zvláštní Kofolu. Kofola také musela na Slovensku čelit výrobě plagiátŧ 

distribuovaných pod podobným názvem. Řada sporŧ skončila aţ u soudu. Podle Sommera 

většina soudních pří jiţ skončila. „Společnost Kofola ČR vyuţívá všechny dostupné 

prostředky v boji s plagiátory a na ochranu své ochranné známky. Obchodní zástupci 

namátkově kontrolují provozovny, případně prověřují na základě upozornění spotřebitelŧ 

konkrétní podniky,“ přibliţuje Sommer současnou praxi. V případě porušení zákona následuje 

výzva k ukončení zneuţívání ochranné známky Kofola. Kolem 70 procent plagiátorŧ prý 

začne odebírat Kofolu, někteří se po čase vracejí k plagiátŧm a koloběh návštěv obchodních 

zástupcŧ pokračuje. V současné době firma na Slovensku vede dva soudní spory. V jednom 

případě se jedná o prozkoumání zákonnosti rozhodnutí soudu, v druhém je to ţaloba na 

ochranu práv z ochranných známek „Kofola“ a návrh na předběţné opatření.
63

 

 

10.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 

V závěru analýzy SWOT je dŧleţité posoudit, co vlastně ve vnitřním a vnějším 

prostředí organizace převaţuje. Disponuje organizace spíše silnými nebo slabými stránkami? 

                                                
63
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Plynou z okolního prostředí spíše příleţitosti nebo spíše hrozby? Na tyto otázky nelze 

odpovědět pouhým zjištěním mnoţství „odráţek“.  

Jelikoţ jsme schopni objektivně vyhodnotit pouze čísla, pomŧţe nám jednoduchá 

matematika. Kaţdé poloţce je vhodné přidělit body (například v rozpětí 1 – 10, kdy číslo 10 

znamená vysokou míru), představující míru síly či slabosti, větší či menší míru příleţitosti 

nebo hrozby. To však nestačí. Kdyţ je organizace v určité schopnosti silná, neznamená to, ţe 

tato síla je dŧleţitá pro existenci v odvětví a pro boj s konkurencí. K poloţkám tedy doplníme 

ještě váhy (například v rozpětí 1 – 7, kdy číslo 7 znamená velký význam pro odvětví).  

Jak mŧţe SWOT analýza vypadat ve finále, vidíte v tabulce 10.1  

 

Silné stránky Body Váhy Součin Slabé stránky Body Váhy Součin 

Poutající reklama 8 4 32 Značka Kofoly je jen 

v podvědomí české a 

slovenské populace 

10 7 70 

Znalost loga 8 7 48 Struktura 
internetových stránek 

spíše zaměřená na 

mladší generaci 

9 6 54 

Kvalita surovin 7 4 28 Bariéry zpŧsobené 

Úřadem pro 

hospodářskou soutěţ 

7 5 35 

Široké produktové portfolio 9 4 36 Vysoká fluktuace 

zaměstnancŧ 

4 1 4 

Kvalita technologie 7 3 21 Zadluţenost 8 4 32 

Kvalita práce se zaměstnanci 6 3 18     

Kvalitní vedení top managem. 7 3 21     

Spolupráce se zahraničím 8 5 40     

Podpora prodeje 7 4 28     

Sponzorské aktivity 5 3 15     

Sloučení Kofoly s Hoope 9 6 54     

Niţší ceny neţ konkurence 9 7 63     

Součet   404 Součet   195 

Příleţitosti Body Váhy Součin Hrozby Body Váhy Součin 

Spolupráce se zahraničím 10 7 70 Rŧst inflace 3 5 15 

Noví odběratele 9 6 54 Rŧst úrokové míry 3 5 15 

Vstup na nové trhy 10 3 30 Legislativní změny 10 7 70 

Inovace v oblasti grafiky a 

obalu 

8 4 32 Potenciální nová 

konkurence 

3 2 6 

Řada ocenění 7 3 21 Rŧst cen energie 3 5 15 

    Změna politického 

systému 

10 7 70 

    Plagiátorství 6 6 36 

Součet   207 Součet   227 

 

Tab.10.1
 

 

                                                
Tab.10.1 Vlastní zpracovaní  
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 Silné stránky:  404:12 = 33,67 

 Slabé stránky: 195:5 = 39 

 Příleţitosti:      207:5 = 41,4 

 Hrozby:            227:7 = 32,43 

Z analýzy vyplývá, ţe v organizaci převaţuji slabé stránky a příležitosti. Dále bych 

chtěla, podotknou, ţe tato analýza vyplývá z mého subjektivního názoru. 

 

 

11 Návrh strategie dané společnosti 

11.1 Návrh strategie č. 1 

11.1.1 Prognóza vývoje okolí 

Vstupem České republiky do rozšiřující se Evropské unie má společnost Kofola ČR 

moţnost vstoupit na konkurenční trhy a snaţit se tak konkurovat typickým společnostem 

těchto zemí, a tak se snaţit zvýšit svŧj podíl na trhu. Nedílnou součástí by bylo provedení 

prŧzkumu trhu, kde by se zjišťovaly legislativy, normy dané země, do které budeme dováţet 

daný produkt, a ty by nám říkaly, co musíme respektovat a dodrţovat, tak abychom se 

vyvarovali chybám, označované jako náklady, které by se mohly promítnout v EBITE 

společnosti. Samozřejmě na těchto nealkoholických trzích jiţ existují nadnárodní konkurenční 

společnosti, jako je Coca cola, Pepsi cola, které se také snaţí utrţit co největší kus trhu, a být 

tak bezkonkurenční jedničkou. Ale i společnost Kofola ČR., má potenciál být 

konkurenceschopná, protoţe má konkurenční produkt, který je za bezkonkurenční cenu, a tak 

mŧţe vstoupit do mezinárodní arény a snaţit se zdolávat přední příčky, pomoci cenové a 

expanzivní strategie. Po úspěšném roku 2009, který zaznamenal Megapack v Rusku, kdy jeho 

produkt se stal produktem, který je konkurence schopný a dokázal se prosadit, má společnost 

Kofola ČR takto předpoklady pro další podnikání a prosazování svých produktu na dálném 

východě. 

 

11.1.2 Doporučená strategie pro rok 2011-2012 

Společnost Kofola ČR by měla zvolit expanzivní strategii a cenovou strategii, zaměřit 

se v budoucnu na zvýšení svého podílu na trhu, snaţit se tak prodat produkty společnosti 

Kofola ČR, tak aby se dostala značka Kofoly do podvědomí zákazníka. Poptávka po produktu 

Kofola má našlápnuto na stoupající trend, který by měl být uspokojen, a proto by se měl 
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podnik zaměřit na získávání nových zákazníkŧ, a to přilákáním odběratelŧ konkurenčních 

výrobkŧ, dále získáním nových trţních segmentŧ prostřednictvím regionální nebo zahraniční 

expanze, měla by zintenzivnit vyhledávání moţností pro akvizice ve střední a východní 

Evropě, a taktéţ by mohla postoupit na dálný východ, např. do Číny.  

Nové příleţitosti se jí naskýtají na polském trhu s minerálními vodami. V současné 

době má na tomto trhu jen něco málo přes jedno procento podílu. Taktéţ má zájem o zajímavé 

akvizice ve všech zemích, ve kterých pŧsobí, tedy v České republice, Polsku, Rusku a na 

Slovensku. Chce tím získat společnosti a značky, které mají potenciál k rŧstu. 

 

11.1.3 Taktická opatření pro rok 2011 

Taktickým opatřením společnosti Kofola ČR – pokusit se “zakotvit či zakořenit” na 

českém trhu a stabilizovat situaci. K tomu vytvořit síť kvalitních, schopných a seriózních 

odběratelŧ na českém i zahraničním trhu. Při tomto kroku bude sledovat své konkurenty, kteří 

mají zkušeností, a které jsou jiţ po řadu let zaběhnutými podniky v oblasti nealkoholického 

prŧmyslu. Prŧběţně s výrobou a vývojem svých produktŧ se pokusí vhodným zpŧsobem 

informovat veřejnost a vejít do jejího povědomí kvalitní a jednoduchou reklamní kampaní 

zajišťující dobrou image, zisk a solidní výhled do budoucna - budoucí prosperitu. Podle toho 

jaká bude skutečná situace na trhu a odezva na nové výrobky ze strany zákazníka, tedy zhruba 

po pŧl aţ tři čtvrtě roce se rozhodne, zda rozšíří dále svou výrobu, investuje finanční 

prostředky do výzkumu či masivnější reklamní kampaně, nebo setrvá ve stávajících metodách 

výroby a odbytu a bude pokračovat ve vhodných a osvědčených zpŧsobech svého podnikání. 

Jestliţe se rozhodne pro rozšíření svého produktu na dálný východ, měla by provést prŧzkum 

trhu, coţ znamená zmapovat situaci v dané zemi, ve které bude společnost Kofola ČR pŧsobit 

a dováţet tam daný produkt, zjistit její ekonomické ukazatele, tak abychom mohli propočíst 

náklady, které budou vynaloţeny na marketingovou strategii. Prozkoumá legislativu dané 

země, která je dŧleţitá pro distribuci produktu Kofola ČR. Také bude dŧleţité provést externí 

analýzu ekonomické situace dané země, zjistit jaká je mobilita pracovních sil v tomto 

hospodářském regionu a jaká věková skupina obyvatel se nachází v této oblasti, jaké potřeby 

mají potenciální zákazníci dané země a hlavně tohoto okolí, tak abychom mohli čelit tamní 

konkurenci. Dále bude nutné, zaloţit pobočku společnosti na daném trhu, bude potřeba 

sledovat konkurenci a naplánovat a zrealizovat výstavy nealkoholických nápojŧ v této zemi, 

které ji napomŧţou získat dŧleţité kontakty pro svŧj rozvoj. Jeden z dŧleţitých veletrhů 

potravin a nápojŧ, který se koná v Číně ve dnech 18.5-20. 5.2011 je ve městě Shanghai – 
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Shanghai New International Expo Centre. Jedna z dalších moţností je, ţe společnost Kofola 

ČR bude pořádat řadu ochutnávek v rŧzných nákupních centrech, a k této propagaci bude 

dávat zdarma doplňkový sortiment, na kterých bude logo značky Kofola. 

K tomu, aby se mohlo expandovat, bude nutné zaměstnat další tři prodejce pro 

zahraniční obchod, jejímţ úkolem bude zajišťovat odbyt v těchto zemích a starat o potenciální 

zákazníky. Jeden z těchto zahraničních prodejcŧ bude prodejce z dané země, který by měl mít 

celkový ekonomický přehled o své zemi, který společnost Kofola ČR uvede na trh a zjistí, 

jaké bariéry a potíţe mohou nastat při expanzi a to jak z logistického, tak i z prodejního 

hlediska. Dalším úkolem bude hledat a monitorovat nové zákazníky, k tomu jim budou 

poskytovány firemní vozy, telefony, notebooky, zaměstnanecké výhody a provize. Výběr 

bude proveden personalistou společnosti Kofola ČR a specialistou na řízení lidských zdrojŧ. 

 

11.2 Návrh strategie č. 2 

11.2.1 Prognóza vývoje okolí 

V současném podnikatelském prostředí se na řízení peněţních prostředkŧ nezaměřují 

jen přední hráči na trhu, ţijeme v době, kdy se zvyšuje potřeba komplexního pohledu na 

firmu, kdy globalizace vyvolává velký tlak na řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce a 

kdy přístup k úvěrŧm přestává být samozřejmostí. 

Peněţní prostředky ve firmě se nedají ovlivnit účetními přístupy, změnou stavu 

výrobkŧ nebo rezerv, jako je tomu například v případě zisku. Disponibilní hotovost mŧţe 

firma ovlivnit například prodejem aktiv, emisí cenných papírŧ, krácením nákladŧ či 

zmrazením investic. Významným zdrojem peněţních prostředkŧ se však mŧţe stát jedna 

konkrétní firemní oblast, kterou je možné řídit v rámci interních procesŧ a zdrojŧ, a tou je 

pracovní kapitál. 

Tak jako se mění vnější podmínky podnikání, mění se i pohled na finanční řízení 

podnikŧ. V situaci zpomalujícího se ekonomického rŧstu a přetrvávající finanční krize se 

firmy dostávají pod tlak v podobě ztíţeného přístupu k finančním prostředkŧm a následného 

zhoršování likvidity a produktivity. Pokud se moţnosti získání externích zdrojŧ financování 

zuţují, pak je to sama společnost, která mŧţe (ale nakonec nemusí) najít a uvolnit peněţní 

prostředky vázané v rámci svého pracovního kapitálu, případně dalších oblastech i podniku. 

Cílem je flexibilně a rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu, ke kterým patří 
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nevyzpytatelná platební morálka zákazníkŧ, sklady s příliš vysokými zásobami, přesnější 

pravidla pro dosaţení bankovního úvěru a dodavatelé poţadující krátkou dobu splatnosti.  

Akcionáři a výkonný management společností se stále více soustředí na řízení 

pracovního kapitálu a generování hotovosti a finanční útvary musí adekvátně reagovat. 

Z prŧzkumu KPMG International, kterého se zúčastnilo přes 550 finančních ředitelŧ z celé 

Evropy, vyplývá, ţe téměř pro čtvrtinu respondentŧ (24 procent) je řízení hotovosti hlavní 

cílem útvarŧ a pro další (61 procent) respondenty patří řízení hotovosti k hlavním cílŧm 

společnosti jako celku. 

Současná ekonomická situace přinutila firmy zareagovat velmi rychle a aplikovat 

opatření s rychlým, ale krátkodobým efektem. Firmy začaly omezovat investice, odkládat 

platby, zpřísňovat kreditní linky zákazníkŧm či vyjednávat delší platební podmínky u 

dodavatelŧ. Pro aktivní řízení hotovosti a pracovního kapitálu je však nutné implementovat 

dlouhodobě udrţitelné nástroje a přístupy, jako například systém předpovědí a plánování cash 

flow, provázání hotovosti s motivačním systémem nebo zlepšení komunikace a reportingu 

mezi jednotlivými útvary a oblastmi společnosti.
64

 

 

11.2.2 Doporučená strategie pro rok 2011-2012 

Společnost Kofola ČR by se měla zaměřit na strategii snižování zadlužování. 

Základem aktivního řízení pracovního kapitálu je komplexní pohled na kapitálovou náročnost 

fungování firmy, který umoţňuje odhalit slabá místa a rezervy a dosáhnout konkrétních 

finančních úspor. Jedná se o procesně finanční přístup zaměřený na dodavatelský, 

odběratelský, zásobovací a výrobní řetězec. Obsahem je řízení potřebných finančních zdrojŧ 

vedoucí k dosaţení rovnováhy mezi provozně nutnou potřebou těchto zdrojŧ, kapitálovou 

fixací a efektivním fungováním procesŧ bez dopadu na kvalitu nebo spolehlivost dodávek pro 

zákazníka. Cílem je uvolnit nedostatečně efektivně vázané prostředky z oběţných forem 

majetku. 

K jednotlivým sloţkám pracovního kapitálu přitom není moţné přistupovat izolovaně. 

Oblasti pracovního kapitálu jsou provázané a při optimalizaci se musí brát v úvahu vazby 

mezi těmito sloţkami, vazby mezi divizemi v rámci podniku i vztahy ve skupině. Při hledání 

finančních úspor v pracovním kapitálu nelze opomenout procesní záleţitosti, které mohou mít 

často větší efekt neţ aspekty čisté finanční (například doby splatnosti, výše úrokŧ apod.) 

Procesní optimalizace dokáţe odkrýt zbytečnou vázanost finančních prostředkŧ z dŧvodu 

                                                
64 Lupták, P.; Cyranovský, L. Řízení pracovního kapitálu nejen v čase finanční krize. Finanční management, 

2009, roč. 6, č. 3, s. 33. ISSN 1214-9292 
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dlouhého a neefektivního procesu fakturace, nadbytečné zásoby polotovarŧ a z dŧvodu 

špatného toku výroby nebo nedostatečné komunikace a plánování ve výrobě, vysoké zásoby 

materiálu zpŧsobené nákupními dávkami apod. 

Efektivní řízení pracovního kapitálu bezpochyby přesahuje do strategických dimenzí. 

Jde o stanovené cíle a oblasti řízení, jako jsou redesign dodavatelského řetězce, treasury 

managment
65

 a cash forecasting
66

, změny ve výrobních procesech, motivace manaţerŧ 

stavěná na peněţních KPIs a další. Chápání pracovního kapitálu v takovém rozsahu lze docílit 

pouze s podporou vrcholového managementu, jako kaţdá změna ve společnosti je však tento 

proces spojen s určitým rizikem. Mnohdy bude nutné změnit myšlení v určitých procesech, 

delegovat pravomoc a odpovědnost při realizaci těchto změn a vyčlenit potřebný rozpočet 

(čas, motivovaný kvalifikovaný manaţer a tým).
67

 

 

11.2.3 Taktická opatření pro rok 2011 

Poloţme si otázku: „Co je pracovní kapitál pro společnost Kofola ČR“? 

Jsou to peníze, které nevydělávají a naopak stojí úroky. Jsou ve formě materiálu a výrobkŧ na 

skladě, ve formě nevyinkasovaných trţeb sníţené o nezaplacené dodávky. 

 
 

Proč pracovní kapitál zajímá majitele a management společnosti Kofola ČR? 

 Dodavatelé dnes financují 36% pracovního kapitálu, zbytek musí financovat 

majitelé nebo banka. 

 Nejlepší firmy v oboru mají pracovní kapitál = 0, tj. dodavatelé pokrývají celý 

objem zásob a pohledávek  

 64% je pokryto z peněz akcionářů a pŧjček od bank.  

Pŧjčka 634 mil., je 37 mil. nákladŧ na úroky při  úrokové míře 5% p.a. ročně. 

 Akcionáři chtějí peníze, které jim vydělávají minimálně 12% ročně. 

Banka minimální úroky 5% ročně. 

 Skupina Kofola dnes dluţí ke dni 31. 12. 2009 2.964 mil. Kč bankám a přitom 

pracovní kapitál má 1.157 mil. Kč.  

 Zadluženost Skupiny Kofola je na úrovni 59 %. V dŧsledku krize klesá zisk 

pro splácení úvěrŧ a banky přestávají pŧjčovat peníze. 

                                                
65 Treasury management – správa bank-zahrnuje správu podnikového hospodářství, www.wikipedia.org 
66 Cash forecasting – prognózování cash flow, www.wikipedia.org 
67 Lupták, P.; Cyranovský, L. Řízení pracovního kapitálu nejen v čase finanční krize. Finanční management, 

2009, roč. 6, č. 3, s. 34. ISSN 1214-9292 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Jak můţe společnost Kofola pracovní kapitál ovlivnit? 

 

 Dodávky materiálu just in time nebo konsignační sklady – minimum zásob, 

materiálu na skladě, kvalitní předpověď prodeje = optimální nákup  

 Nákupy v menších objemech ale častěji - materiálové zásoby poklesnou  

 Výrobky – vyrábím, co prodám →předpověď →velikost výrobních sérií, 

předtermínované výrobky → inventury  

 Obaly – zvýšení obrátky→minimalizace dokupování. Prodej místo záloh. 

Zálohové obaly v sezóně ve společnosti Kofola ČR, mimo sezónu u zákazníka.  

 KEGi
68

 – zvýšení obrátky→minimalizace dokupování. Prodej místo záloh. 

Zálohové KEGi v sezóně ve společnosti Kofola ČR, mimo sezónu u zákazníka.  

 Platby za dodávky – splatnost faktur za sluţby a materiály 60 a více dnŧ 

smluvně. Minimalizace zálohových plateb  

 Pohledávky – redukce pohledávek po splatnosti k 0, inkaso v hotovosti, 

zkrácení splatnosti s odběrateli – smluvní, reálné z dŧvodu rozdílových zpráv 

(prodejní akce), opoţděné fakturace vzhledem k datu dodání 
69

 

Pracovní kapitál = zásoby + krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční  

majetek -   krátkodobé závazky 

       
Tab.11.1

 

Obr.11.1
                 

                                                
68 KEGi – vratný sud, http://cs.wikipedia.org/wiki/Keg 
69 Interní materiály společnosti Kofola a.s. 
Tab.11.1 Vlastní zpracování 
Obr.11.1 Vlastní zpracování 

272 786 
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Tab11.2
 

                         

Obr.11.2
 

 

Dle tab. 11.1 je zřejmé, ţe meziročně mezi rokem 2008 a 2009 společnost Kofola ČR 

výrazně sníţila pracovní kapitál. 

Toto také přispělo mimo jiné ke sníţení zadluţenosti společnosti a díky niţším 

krátkodobým provozním úvěrŧm došlo k přepočtené úspoře 6 794 tis. Kč na úrocích 

 

 

 

                                                
Tab11.2 Vlastní zpracování 
Obr.11.2 Vlastní zpracování 
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11.3 Návrh strategie č. 3 

11.3.1 Prognóza vývoje okolí 

Globalizace světa vede k urychlení technicko-ekonomického rozvoje. Svět se snaţí 

stát dokonalým a to v kaţdém směru, chce excelovat jak pozitivně, tak negativně, nabírá na 

obrátkách, zvyšuje své nároky, chce vylepšovat, implementovat nové inovace i za cenu někdy 

negativních výsledkŧ. Technika, informační systémy jako softwary se zdokonalují a mění 

kaţdým dnem, snaţí se napomoci lidem k dosaţení cíle jednodušším a snadnějším zpŧsobem, 

a to v daném čase. Prioritou nových inovací v technologii a technice je zkvalitnit ţivot, jak 

lidem, tak i podniku. Tyto informační technologické inovace zjednodušují firemní chod a 

komunikaci mezi personálem. Personál tak mŧţe rychle reagovat na danou situaci a zabránit, 

tak zbytečným škodám a prostojŧm, které mŧţou zvyšovat náklady společnosti Kofola ČR 

S vytvářením a rozvojem informačního systému úzce souvisí řízení lidských zdrojů, 

které rozvíjí, školí a vzdělává zaměstnance. Současná náročná situace na trhu si ţádá 

flexibilní, dynamické a kreativní osobnosti. Z toho vyplývá také potřeba správného výběru a 

hodnocení zaměstnancŧ a jejich dalšího profesního a osobního rozvoje na všech pozicích v 

organizaci. 

Spojení „boje o talenty a války o talenty“ se stále více objevuje v řeči personalistŧ a 

manaţerŧ po roce 1990. Je to zpŧsobeno na jedné straně pochopením, ţe lidé jsou jedinou 

konkurenční výhodou firmy a ta musí udělat něco proto, aby její personál byl unikátní a 

konkurenceschopný. Na druhé straně pak změnou v povaze práce a vzrŧstající náročností na 

specifické znalosti, dovednosti a schopnosti. Samotná koncepce řízení talentŧ se utváří aţ po 

roce 2000. 
 

11.3.2 Doporučená strategie pro rok 2011-2012 

Doporučenou strategií je zde strategie rozvoje a vzdělávání, která vychází ze strategie 

řízení lidských zdrojů. Rozvíjíme zde lidský potenciál, který je nezbytnou součástí 

společnosti Kofola a.s. Společnost Kofola ČR by se měla zaměřit na rekvalifikaci daného 

personálu a to prodejcŧ pro technologii IBM LotusNotes&Domino7.0.2. a systému SAP. 

U této technologie dochází k rychlé a flexibilní komunikaci mezi prodejci, dŧvodem je 

zvýšení odbytu a naplánováni si dané strategie pro odbyt. Společnost by tak mohla vylepšit 

danou situaci, zamezit tak prostojŧm a sníţit škody.  

Další doprovodnou strategií je strategie Talent Managementu zaměřené na 

talentované zaměstnance, která bude v souladu s podnikatelskou strategií organizace. Pouze 
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z této strategie, samozřejmě prostřednictvím strategie lidských zdrojŧ, mohou vycházet 

klíčová rozhodnutí, zda a které aktivity Talent Managementu realizovat.  

Talent Management je nástroj, který identifikuje pracovníky s dlouhodobou 

perspektivou pro firmu, rozvíjí je, pečuje o ně a zároveň posiluje jejich retenci.
70

 

Cílem strategie řízení talentů je zabezpečit fond vysoce talentovaných, 

kvalifikovaných, angaţovaných a oddaných jednotlivcŧ schopných přispět k dosaţení 

současných a budoucích poţadavkŧ organizace, zabezpečit tzv. talent pool. Co zabezpečuje 

talent pool, jsou tři základní skupiny procesŧ: získání, rozvoj a udržení talentů.
71

 

Společnost Kofola ČR dle mého mínění nemá v řadách člověka, který má zkušenosti 

s vedením Talent managementu a proto by měla nadále vyuţívat sluţby společnosti na řízení 

lidských zdrojŧ, která ve firmě pŧsobí, ta by mohla řídit tento proces Talent Management 

spolu s personalistou společnosti Kofola ČR. Hlavním cílem externí psychologicko-

poradenské služby, je zhodnotit potenciál současných manaţerŧ i dalších klíčových 

zaměstnancŧ. Na základě získaných charakteristik jsou vytvářeny individuální plány jejich 

osobního rozvoje.  Za pomoci externí sluţby se zjistí, zda ve společnosti Kofola ČR. se 

nacházejí talentovaní lidé, do kterých by společnost investovala, jak peníze, tak i čas, k tomu 

jim poslouţí nástroj, proces Talent management. Hlavní výhoda Talent managementu spočívá 

v zajištění a fungování modelu „správní lidé na správných místech a ve správnou dobu.” 

Tento model umoţňuje zaměstnancŧm efektivně naplňovat celofiremní strategii a zvyšovat 

konkurenceschopnost, kvalitu, odbyt a také by sniţovala fluktuaci zaměstnancŧ, kteří v tomto 

smyslu vidí svou kariéru a vertikální postup.  

Poradenská společnost Deloitte nazývá rok 2009 Rokem boje o talenty a doporučuje 

vyuţít právě dopady celosvětové hospodářské krize na zacílení na talentované zaměstnance, 

kteří mohou firmu v těţké době výrazně podpořit a vyuţít času na zefektivnění souvisejících 

procesŧ: 

 např. zrevidování zpŧsobu odměňování (je pro talenty dostatečně motivující?) 

 Zaměření se na systém řízení výkonu (posiluje výkon nebo spíše demotivuje?) 

 Motivaci formou cílených vzdělávacích a rozvojových programŧ (formou 

levnějších zpŧsobŧ, vlastními silami – mentoring atd.) 

 

  

                                                
70 http://www.tcc.cz/produkty/talent-management.htm 
71 HORVÁTOVÁ, P. Talent management a jeho využití při řízení lidských zdrojů v organizaci. Ekonomická 

revue: odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2010, 81 s 
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 Povýšením talentŧ nebo poskytnutím příleţitosti k jejich vyniknutí (klíčové 

projekty, vedení krizových plánŧ atd.)
72

 

 

 

            
Obr.11.1

 

 

 

Hlavními přínosy Talent Managementu: 

 Talentovaní zaměstnanci přispívají větší měrou k naplňování strategie a 

ekonomických cílŧ organizace 

 Klesají náklady na fluktuaci a nábor nových zaměstnancŧ 

 Organizace se stávají pro talenty vyhledávaným a atraktivním zaměstnavatelem 

 Jsou identifikování a udrţeni talentovaní zaměstnanci 

 Plánování nástupnictví klíčových pozic je efektivnější 

 Talentovaní zaměstnanci jsou umístění na vhodných pozicích a jejich potenciál 

je lépe vyuţit 

 Jsou minimalizovány ztráty spojené s neobsazenými klíčovými pozicemi
73

 

                                                
72http://www.deloitte.com/view/cs_CZ/cz/sluzby/poradenstvi/lidskezdroje/f318835011011210VgnVCM100000b

a42f00aRCRD.htm 
Obr.11.1 http://www.systemonline.cz/casopis/2009/12-vema-hrm-01x.jpg 
73 HORVÁTOVÁ, P. Talent management a jeho využití při řízení lidských zdrojů v organizaci. Ekonomická 

revue: odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2010, 80 s 
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11.3.3 Taktická opatření pro rok 2011 

Taktické opatření: interní zaměstnanci, kteří byli rekvalifikováni kurzy 

pro informační systém SAP, budou předávat získané informace a školit další nové 

zaměstnance. Taktéţ budou doškolovat stávající zaměstnance, z dŧvodu vylepšování systému 

SAP. Tento plán pro doškolování a zvyšování technických a technologických kvalit bude 

připravován specialistou na řízení lidských zdrojŧ.  

Talent management, by měl být součástí firemní strategie společnosti Kofola ČR, 

firma se tak zavazuje k hledání a získávání talentů na všech organizačních úrovních. Talenty 

mŧţe identifikovat mezi svými stávajícími zaměstnanci, z vnitřních zdrojŧ. 

První krokem, který musí organizace při řízení talentŧ učinit, je identifikovat klíčové 

kompetentce organizace, kompetence kritické pro úspěch kaţdého zaměstnance a tedy i 

firmy. Jedna z moţností, jak identifikovat klíčové kompetence, je zvaţovat klíčové poţadavky 

pracovních rolí. 

Druhým krokem je zhodnocení výkonu a předpověď potenciálu jednotlivých 

zaměstnancŧ. Metody, které mŧţe společnost vyuţívat k hodnocení, a předpovědi potenciálu 

jsou například: Management by Objectives, Assessment center, metoda kritických událostí a 

360  zpětná vazba. Po zhodnocení výkonu a předpovědi potenciálu jednotlivcŧ dochází 

k vlastnímu vymezení skupiny talentovaných zaměstnanců. 

Pravidelný proces hodnocení zaměstnancŧ bude firma brát jako prostředek 

k vytipování talentŧ. Výstupy se pak budou propojovat do dalších personálních procesŧ: 

školení a vzdělávání, odměňování, interní komunikace a kariérní plánování. Jde o 

významný nástroj mapování interního potenciálu ve firmě. 

 Firma by měla podporovat interní rozvoj talentů, upřednostňovat interní kandidáty 

z vlastních řad při obsazování volných pracovních pozic. V motivačním programu, který má 

společnost Kofola ČR nastaven pro stávající zaměstnance by měla být zdŧrazňována moţnost 

osobního profesního rŧstu jako jedna ze zaměstnaneckých výhod. Roli hraje samozřejmě i 

zralost liniových manaţerŧ, ti jsou školeni a rozvíjeni směrem od manaţera spíše k leadrovi a 

kouči tak, aby byli schopni věnovat pozornost talentu ve svém týmu a uměli s ním správně 

pracovat. 

Rozvoj talentu pak probíhá v rámci procesu školení a vzdělávání. Dŧleţitost dobrého 

zapracování je vidět uţ v procesu adaptace. Následně pak dochází k individuálnímu 

plánování dalšího rozvoje na základě výstupŧ z hodnocení, v souladu s potřebami a cíli firmy 

a s ohledem na motivaci zaměstnance k dalšímu profesnímu posunu.  
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Společnost Kofola ČR by měla definovat tzv. klíčové pozice a tzv. klíčové 

zaměstnance a v souvislosti s tím i nezbytný plán nástupnictví. Hlavním benefitem je pak 

moţnost vzdělávání, odborný rŧst a moţnost předávat své know-how a sdílet znalosti 

s kolegy. 

Nejefektivnějším zpŧsobem rozvoje talentŧ jsou metody on-the-job, neboli učení se 

přímo na pracovišti, coţ by mohl být jako jeden z dalších prostředkŧ Talent managementu, 

které by mohla společnost Kofola ČR vyuţívat, například job rotation – přesuny mezi 

pracovními pozicemi, s cílem vyšší zastupitelnosti, sdílení znalostí a neupadání do stereotypu 

(prevence syndromu vyhoření). 

Nedílnou součástí strategie řízení talentŧ jsou i aktivity, které zabezpečují udržení a 

stabilizaci talentovaných jednotlivců v organizaci, a proto cílem společnosti Kofola ČR by 

mělo být zajištění toho, aby talentovaní lidé zŧstávali v organizaci jako její oddaní členové, 

aby neměli tendenci organizaci opouštět, coţ by mohlo mít na organizaci negativní dopad. 

Dále by se společnost měla snaţit o to, aby byla atraktivním zaměstnavatelem, 

místem, kde lidé rádi pracují a skvělým pracovištěm. K faktorŧm, které přispívají k tomu, aby 

organizace byla atraktivním zaměstnavatelem, patří nabídka zajímavé a oceňované práce, 

zajištění příleţitosti k učení, rozvoji a posunu v kariéře pro talenty, respektování rovnováhy 

mezi pracovním a soukromým ţivotem ze strany organizace atd.  

V organizaci se předpokládá, ţe se zde nachází 10 aţ 20% Talent managementu. 

 

 

12 Závěr 

 

Předpovědět budoucnost vývoje podniku je v dnešním hektickém prostředí velmi 

obtíţné. Mohou nastat rŧzné nepředvídatelné situace, se kterými si podnik musí poradit sám a 

zvolit vhodnou strategii, která by měla zabránit a ulehčit dané situaci, samozřejmě je to 

nelehké rozhodnutí, kterým se snaţíme najít tu nejvhodnější a optimální variantu strategie, 

která by se dala dlouhodobě dodrţovat. Strategie je nedílnou součástí kaţdého podniku či 

firmy, proto by se jí měla věnovat dostatečná pozornost, abychom tak mohli být připraveni na 

jakoukoliv nepříznivou situaci, popřípadě rychle reagovat na určité odchylky vývoje. Pro její 

tvorbu je zapotřebí inovativního a kreativního myšlení, které se vyuţívá při realizaci cíle, 

který jsme si stanovili na počátku. Tento cíl se nachází v budoucnu, budoucnost není 

stanovena, ale mŧţeme ji předvídat a zabránit tak určitým kardinálním chybám, které pak 
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mohou pŧsobit problémy. Proto je tu strategie, která určuje jakým směrem se má společnost 

v budoucnu ubírat a kam má orientovat své aktivity.  

Cílem mé diplomové práce bylo provést strategickou analýzu vybraného podniku a 

vyvodit z ní určitá doporučení a dŧsledky. Oborové okolí, které je tvořeno vnitřním a vnějším 

okolím, jsem zhodnotila a to za pomoci SWOT analýzy, ta byla nástrojem pro sestavení 

koncepce obchodní strategie, strategie, která vyuţívá silných stránek a příleţitostí, a to 

k odstranění slabých stránek a hrozeb. Hrozby a slabé stránky pro podnik znamenají 

nevýhodu v podobě ztrát. Část teoretická pak byla zpracována jako všeobecný návod pro 

aplikaci této problematiky na konkrétní podnik. 

Praktická část diplomové práce obsahuje teoretické poznatky aplikované na danou 

společnost a to na společnost Kofola ČR. Po uvedení a stručném představení společnosti 

Kofola ČR jsem tuto společnost podrobila strategické analýze podniku. V externí analýze, 

rozdělenou na dvě části a to makroprostředí a mikroprostředí, jsem se zaměřila na PEST 

analýzu, která je hodnotí makroprostředí. PEST analýza studuje socioekonomické a politicko-

legislativní faktory, taktéţ jsem zde uvedla i Porterŧv model konkurenčního prostředí, který je 

součástí hodnocení mikroprostředí, kde jsou podrobně specifikováni dodavatelé, odběratelé, 

zákazníci a konkurence. Interní analýzu podniku jsem zaměřila na provedení finanční 

analýzy, která je determinujícím ukazatelem solventnosti podniku a solventnost jako taková je 

dŧleţitá pro stakeholdery. Praktickou část jsem završila SWOT analýzou, která je 

nejpouţívanějším nástrojem a jednoduchým zpŧsobem dává dohromady a hledá vztah mezi 

vnějším a vnitřním auditem podniku. Ukazuje směr, kterým se má společnost ubírat.  

V rámci mé diplomové práce jsem se snaţila zobrazit tři rŧzná moţná doporučení 

strategie pro zefektivnění podnikových aktivit, které mohou nastat ve společnosti Kofola ČR. 

V kaţdé ze tří situací jsem vybrala podle mého to nejlepší řešení, tato řešení by mohla 

napomoci Kofola ČR, i kdyţ je to běh na dlouhou trať. Ţádná společnost, která 

zaimplementuje do svého podniku strategické řízení, by se neměla nacházet v části červených 

čísel, ale měla by být vţdy konkurenceschopná a udrţet si daný standard. Samozřejmě je také 

dŧleţitý postoj společnosti k ekonomické situaci, zaleţí právě na společnosti, jak váţně a 

zodpovědně bere svou úlohu soupeře na daném trhu. Jednou z velkých překáţek pro 

společnost je konkurence, která často jedná netransparentně a neférově. Pokud společnost 

dokáţe čelit konkurenci a eliminovat hrozby pomocí svých silných stránek, stane se vítězem, 

který právě vyhrál boj s protivníky, kteří se snaţili získat trofej v podobě úspěchu. 
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Byla bych moc ráda, kdyby tato strategická analýza mohla napomoci společnosti 

Kofola ČR, i kdyţ společnost má ve svých řadách zkušené a praxí prověřené manaţery a 

analytiky. 
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Seznam zkratek 

AKT  aktiva 

atd.  a tak dále 

apod.  a podobně 

a.s.  akciová společnost 

BRS – ISS mezinárodní norma pro oblast potravin 

CF  peněţní tok 

CZ  cizí závazky 

CZ – NACE  nová verze odvětvové klasifikace ekonomických činností 

CZK   česká koruna 

ČZ  čistý zisk  

ČR  Česká republika 

Dl. K  dlouhodobý kapitál 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EN ISO evropská norma managementu kvality         

EUR  euro 

FM  finanční majetek  

HACCP analýza kritických bodŧ 

HDP  hrubý domácí produkt 

HU  Maďarská republika 

Kč  česká koruna 

KD  krátkodobé závazky 

Kr. P  krátkodobé pohledávky 

KZ  krátkodobé závazky  

např.   například 

OAKT  oběţná aktiva 

OKEČ  odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP  oprávky 

obr.  obrázek 

PL  Polská republika 

POHL.  pohledávky 

ROA  rentabilita aktiv 

ROCE  rentabilita kapitálu 



 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita trţeb 

SK  Slovenská republika 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

T  trţby 

tab.  tabulka 

tj.  to je 

tzv.  takzvaný 

ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe  

USD         americký dolar 

USA  Spojené státy americké                  

viz.  podívej se (pouţívá se jako odkaz, např. na jiné místo v textu)  

VK  vlastní kapitál 

ZÁS.  zásoby 
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Příloha č. 1 

kofola original 

 

Kofola patří uţ přes čtyři desetiletí k nejznámějším a současně 

nejoblíbenějším tuzemským nealkoholickým nápojŧm. Jejím 

základem je speciální sirup KOFO vyráběný podle originální 

receptury. Sirup je sloţený ze 14 látek přírodního charakteru, které 

dávají tomuto nápoji nezaměnitelnou osvěţující chuť a charakteristické aroma. Na rozdíl od 

klasických kolových nápojŧ má Kofola téměř o třetinu niţší obsah cukru a aţ o polovinu 

méně kofeinu. 

 

kofola citrus 

 

Vznikla splynutím Kofoly Original a šťávy z citrusových plodŧ. 

V Kofole Citrus jsou přítomné všechny tradiční ingredience 

Kofoly obsaţené v originálním sirupu Kofo, doplněné o substance 

obsaţené v citrusech. Výsledkem je svěţí, výrazná vŧně a jemná, 

překvapující chuť. 

 

kofola BEZ cukru 

 

Alternativa pro spotřebitele, kteří preferují colové nápoje BEZ 

CUKRU. Je vyuţito sladidel a cesulfam, aspartam a sukraloza. Na 

rozdíl od běţných kolových nápojŧ neobsahuje kyselinu 

fosforečnou. 

 

točená kofola 

Točená Kofola je nejoblíbenější nápoj letních měsícŧ.                               

Je to ta nejčerstvější a nejkvalitnější forma nápoje, která dá plně 

vyniknout osvěţující a jedinečné chuti Kofoly. 

 



 

 

Rajec 

 

Nízkomineralizovaná pramenitá voda Rajec, pramenící uprostřed 

panenské přírody Rajecké doliny v části Malé Fatry, obsahuje jen 

326 miligramŧ minerálŧ v jednom litru, a proto je vhodná jako 

základ pitného reţimu kaţdého člověka. Vychutnat si ji mŧţete 

sycenou, jemně sycenou a nesycenou. Novinkou je nesycená verze obohacená o bylinný 

extrakt z mateřídoušky nebo meduňky. 

 

Řada Jupí 

 

Nová řada ovocných neperlivých nápojŧ Jupí bez umělých 

barviv, bez umělých aromat, ve formátech 0,5 l a 1,75 l. Vyrábí 

se ve třech kategoriích: Ovocné (pomeranč, ananas, černý rybíz, 

multivitamin, multivitamin red), Ice tea (citrón, broskev, zelený 

čaj & liči) a Freeze (citrus mix & máta, jablko & máta). 

 

Jupík 

 

Dětský nápoj, Balení: 0,33 l PET  

Příchutě: pomeranč, jahoda, cherry cola, multivitamin  

Hlavní komunikační slogan: Jupík…jako ty!  

 Datum trvanlivost: 7 měsícŧ  

Je dětský nápoj s 20 % podílem ovocné sloţky, v atraktivním obalu a ve čtyřech 

oblíbených chutích, nápoj bez umělých barviv a náhradních sladidel, je vhodný kdykoliv a 

kdekoliv na něj dítě dostane chuť, má láhev, která dětem dobře padne do ruky. 

 

Jupík aqua 

 

Dětský nápoj, Balení: 0,5 l PET  

Příchutě: citrón, jahoda, jablko  

Hlavní komunikační slogan: Jupík…jako ty!  

Datum trvanlivosti: 9 měsícŧ  



 

Je nesycená voda pro děti obohacená o ovocnou šťávu v oblíbených příchutích Citrón, Jahoda 

a Jablko. Je to dětská voda bez umělých barviv a umělých sladidel, se sportovním uzávěrem 

s membránou, která zamezuje nechtěnému vylití nápoje, má pouze 15 kcal/100ml. 

 

Jupík shake 

 

Dětský nápoj, Balení: 0,33 l PET  

Příchutě: malina s příchutí smetany, višeň s příchutí čokolády  

Hlavní komunikační slogan: Jupík…jako ty!  

Datum trvanlivosti: 9 měsícŧ  

Je extra hustý ovocný nápoj pro děti s 30 % podílem ovocné sloţky a vitamínem C, bez 

umělých barviv a sladidel, nápoj přinášející poţitek lahodného dezertu, uhasí ţízeň a zaţene 

malý hlad, nápoj vhodnější pro zimní měsíce, avšak dobře vychlazený si jej děti mohou 

vychutnat jako skvělé osvěţení i v létě.  

 

Capri-Sonne 

 

Dětský nápoj, Balení: 200 ml sáček  

Příchutě: Berry Cooler, Mystic Dragon, jablko, multivitamin, 

pomeranč  

Minimální trvanlivost: 14 měsícŧ  

 

Je baleno v charakteristickém neprŧsvitném sáčku, který udrţuje nápoj čerstvý a svěţí, 

neobsahuje konzervanty ani umělá barviva, je ideálním doplňkem školní svačiny nebo 

nápojem na cesty.  

 

Chito tonic 

 

Tradiční značka toniku, známá jiţ od roku 1969. V roce 2010 

uvedena na trh s novou etiketou respektující náročné poţadavky 

současné gastronomie.  

 

 

 



 

RC Cola 

RC Cola je pravá americká cola s charakteristickou výraznou chutí 

a jemnějším sycením, vyráběná od roku 1905.  

Číslo 3 na světovém trhu kolových nápojŧ se prodává ve variantě 

full flavour i light. Light verze neobsahuje cukr a má pouze 0,24 

kalorií ve 100 ml. 

 

Snipp 

Prémiová řada ovocných dţusŧ, nektarŧ a nápojŧ  

Balení: 0,2 l SKLO  

Minimální trvanlivost: 9 měsícŧ 

Příchutě: ovocné dţusy – pomeranč, ananas, jablko, grapefruit, 

ovocné nektary – černý rybíz, jahoda, banán, multivitamín, hruška,  

ovocné nápoje – broskev, jahoda  

Je produkt s obsahem ovocné šťávy od 25 – 100 %, produkt bez chemické konzervace, má 

design lahve s prémiovou etiketou a obal typu sklo – umoţňuje vysokou kvalitu produktu, 

aniţ by došlo k znehodnocení přirozené chuti ovoce, k dostání je široká řada příchutí, 

celoročně podporován formou POS, POP, dále formou spotřebitelských akcí na konečného 

zákazníka (např. HOT DRINKS). 

 

Top Topic Originál 

 

Historie značky: Značka Top Topic byla uvedena na trh v roce 

1987. V rámci portfolia skupiny Kofola došlo ke změně designu v 

roce 2000. V dubnu roku 2009 bylo portfolio rozšířeno o 3 

nesycené varianty s přidanými funkčními extrakty. V roce 2010 

byly v segmentu on - trade uvedeny nové formáty 0,33 l PET s extrakty ţenšenu a 

konopného květu.  

Balení: 2 l PET, 0,5 l PET  

Minimální trvanlivost: 9 měsícŧ pro 0,5 l PET, 6 měsícŧ pro 2 l PET  

Je jemně perlivý hroznový nápoj na přírodní bázi s obsahem 7,5 % hroznové šťávy. 

 

 

 



 

Top Topic s Extrakty 

Historie značky: Značka Top Topic byla uvedena na trh v roce 

1987. V rámci portfolia společnosti Kofola došlo ke změně designu 

v roce 2000. V dubnu roku 2009 bylo portfolio rozšířeno o 3 

nesycené varianty s přidanými funkčními extrakty. V roce 2010 

byly v segmentu on - trade uvedeny nové formáty 0,33 l PET s extrakty ţenšenu a 

konopného květu.  

  

Balení: 0,5l PET, 0,33l PET, Minimální trvanlivost: 9 měsícŧ  

Je nesycený unikátní trendy nápoj na bázi hroznové šťávy (20 %) a s funkčními benefity 

extraktŧ (100 mg/l), v chuti nesrovnatelný s konkurencí – první svého druhu na trhu  

Příchutě: EGO s extraktem ţenšenu, MIND s extraktem bílého čaje, FREEDOM s extraktem 

konopného květu (neobsahuje THC sloţky). 

Extrakty:  

 Ţen-šen – povaţován za kořen ţivota, obnovuje energii, ţivotní rovnováhu a příznivě 

pŧsobí na muţské zdraví, pouţívá se jako afrodisiakum, ve spojení s hroznem probudí 

vaše ego (obsaţen v Top Topic EGO)  

 Bílý čaj – je povaţován za specialitu a čajovou delikatesu, bohatý na antioxidanty, 

které chrání tělo před volnými radikály, není vystaven oxidačnímu procesu, ve spojení 

s hroznem osvěţí vaší mysl (obsaţen v Top Topic MIND)  

 Konopný květ – chuť konopí je inspirace, zábava s novými myšlenkami a nápady, ve 

spojení s hroznem si vychutnáte absolutní svobodu (obsaţen v Top Topic 

FREEDOM).  

VINEA-ovocný sycený nápoj 

 

Balení: 0,5 l PET Vinea bílá, 0,25 l sklo Vinea bílá  

Minimální trvanlivost: 12 měsícŧ  

Hlavní komunikační slogan: Znamení krásy  

Historie značky: První výroba proběhla v roce 1974 ve společnosti Vitis Pezinok.V roce 

2008 koupila značku Vinea společnost Kofola a.s. a od roku 2009 byla začleněna do 



 

portfolia společnosti. Od roku 2009 probíhá distribuce na Slovensku, od roku 2010 také v 

České republice a to ve formátech 0,25 l sklo a 0,5 l PET.  

Je osvěţující nealkoholický sycený nápoj, vyrobený z přírodní suroviny bílého hrozna, je 

zelený klenot jiskřivého vzhledu, lahodné chuti a příjemné osvěţující vŧně, obsahuje 

vylisovanou hroznovou šťávu (nejméně 10 %), vysoký podíl ovocných cukrŧ, organických 

kyselin, minerálních látek a celé řady vitamínŧ B. 

 

NESCAFÉ Xpress 

Ledová káva  

Balení: 250 ml plech  

Příchutě: Cappuccino White, Black Roast, Latte Macchiato, Café 

Vanilla, Choco Latte  

Minimální trvanlivost: 18 měsícŧ  

Má skvělou chuť, je nejoblíbenější značkou kávy na světě, která je preferovaná i českými 

spotřebiteli, je to káva vyrobena z nejkvalitnějších zrn a přísad – „Nescafé quality“, výborně 

osvěţí a povzbudí kdykoliv a kdekoliv, produkt v praktickém balení, k dostání v pěti 

oblíbených příchutích.  

 

 

 

Citrocola 

 

Citrocola je tradiční česká značka, kterou znáte od 70-tých let minulého 

století. Je to oblíbený kolový nápoj, který se vyznačuje originální, 

osvěţující chutí s příchutí citronu. Je to díky její originální receptuře. 

Citrocola je jednoduše: tradiční chuť, kterou dobře znáte! 

 

 

 

 

 



 

Orangina 

  

Oblíbená značka známá po celém světě, jejíţ kořeny pocházejí z 

Francie. Prémiový jemně sycený nápoj s duţinou a vysokým 

podílem ovocné sloţky. 

 Je vyráběna z pečlivě vybraných surovin bez pouţití 

konzervačních látek, umělých barviv, aromat a sladidel. Orangina Regular a Rouge.  

 

 

Pickwick Just Tea 

 

Balení: 0,5 l PET; 0,33 l PET  

Minimální trvanlivost: 9 měsícŧ. 

  

V roce 2010 byla uvedena na trh na základě spolupráce skupiny 

Kofola a společnosti Sara Lee, značka Pickwick Just Tea. Spojením zkušeností z trhu 

nealko nápojŧ a znalostí v rámci čajŧ vzniká nový směr pro segment Ready to Drink Tea. 

Receptury vznikly ve spolupráci laboratoře Kofola a.s. a laboratoří společnosti Sara Lee v 

Praze a ve Švýcarsku. Jedná se o nesycený nealkoholický nápoj.  

White tea & Jasmin – s extraktem bílého čaje a jasmínu  

Bílý čaj je povaţován za specialitu a čajovou delikatesu, je produkován pouze v Číně a na Srí 

Lance. Je bohatý na antioxidanty, které chrání tělo před volnými radikály. Jasmín dokresluje 

lahodnou a harmonizující chuť.  

Green tea & Lichee – s extraktem zeleného čaje a liči  

Zelený čaj je ideálním osvěţením při noční zábavě, v kombinaci s liči získává nápoj 

zajímavou a atraktivní chuť.  

 

Citronela 

 

Sycená limonáda s tradiční osvěţující chutí ve dvou příchutích 

citron a pomeranč. Citronela Lemonade a Citronela Orangade.  

 

 



 

Příloha č. 2  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Resumé 

     Tato má práce si vzala za cíl nastínit moţnosti rozvoje českého výrobce, jehoţ 

stěţejním výrobním programem je ryze český produkt. Mŧţeme konstatovat, ţe společnost 

Kofola je jediným českým výrobcem v oboru potravinářství, který si svou pozici na trhu nejen 

udrţel, ale dokonce dokázal i expandovat. I kdyţ je tato společnost velmi úspěšná, tak není 

sporu o tom, ţe i ona musí o své místo na slunci tvrdě bojovat. 

      Ve své práci jsem se tedy pokusila nejprve vyhodnotit teoretickou část, ve které 

jsou shrnuty poznatky o strategické analýze podniku a její metody tvorby. Poté jsem 

v praktické části vyhodnotila situaci společnosti Kofola na trhu s nealkoholickými nápoji a 

následně pak variantně nastínit vhodné strategie pro tuto společnost, které by mohly svým 

přínosem zvyšovat přídatnou hodnotu podniku. 

 


