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1. Úvod 

 

Strategie hraje důležitou roli v řízení jakéhokoliv podniku. V malých firmách 

většinou za strategii odpovídá majitel, který má určitý cíl a snaží se jej držet. 

Ve větších firmách se strategií zabývají celé oddělení a je to právě strategie, 

která pomáhá v uskutečňování jasně stanovených cílů. Strategie by měla být 

vždy sestavována lidmi, kteří vidí propojenost jednotlivých faktorů a jsou 

dobře obeznámeni s fungováním firmy. Strategie by neměla být sestavována 

jenom proto, aby „nějaká“ byla. Je potřeba klást důraz na opravdu užitečnost 

sestavované strategie a je jenom v zájmu podniku, aby se po sestavení také 

podle zvolené strategie řídilo. Firma se snaží držet svého dlouhodobého cíle 

a pomocí operativních strategií, které pružně reagují na přípádně nesoulady 

v předem naplánovaných procesů, je cíle také dosáhnuto. 

 

Cílem práce je posoudit stávající strategii firmy a navrhnout možná řešení. 

V práci budou nejprve uvedeny teoretické východiska pro tvorbu strategie. 

Vymezení pojmů se tak týká převážně strategie, strategického myšlení, 

procesu strategického řízení a hierarchie firemních strategií. Od tohoto 

vymezení jsou dále teoreticky popsány strategická analýzy okolí firmy, 

interní analýza firmy a SWOT analýza. Tyto analýzy budou v další analytické 

části aplikovány na vybranou firmu. V analytické části postupně bude 

přecházet z analýzy makrookolí, kde zkoumáme faktory politicko-legislativní, 

ekonomické, sociálně-kulturní a technologické na Porterovu analýzu pěti 

konkurenčních sil. V této analýze budou zobrazeny konkurenti v prostředí, 

substituty, potencionální konkurenti a vyjednávácí síla dodavatelů. Další 

analýzou, která je využita v práci je Model 7S. Tento model obsahuje 

strukturu, systém řízení, styl managerské práce, spolupracovníky, schopnosti 

a sdílené hodnoty. Poslední analýzou bude SWOT analýza, která všechny 
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předchozí hodnotí a snaží se získat silné a slabé stránky na jedné straně a na 

druhé straně příležitosti a hrozby pro firmu. Z výsledků analytické části bude 

poté sestavena kapitola návrhů a opatření. Závěr poté bude hodnotit dané 

výsledky a přínos práce pro firmu. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Vymezení pojmů 

 

2.1.1. Strategie 

 

Slovo strategie vzniklo z řeckého strategos. Jedná se o dlouhodobý plán 

činností určený k dosažení daného cíle. 

„Ve dřívějších dobách se strategie považovala za vědu o plánování 

a vymezení směru vojenských akcí, proto byla používána při vojenských 

operacích. “ Mallya (2007:17). Na počátku šedesátých let se však začala 

aplikovat také v nevojenských oblastech, zejména v podnicích. Na základě 

výzkumů převážně v USA a v západní Evropě vznikly řady různých definic 

strategie. 

Autoři Porter, Johnson a Scholes se v definici strategie soustředí hlavně na 

okolí podniku a přizpůsobení aktivit organizace. Collise a Montegomeryové 

jsou toho názoru, že strategií je to, jak vedení vytváří hodnotu pro svou 

organizaci. Další autoři jako Thompson a Strickland definují strategii jako 

sled organizačních kroků a manažerských postupů používaných k dosažení 

cílů a ke sledování mise organizace. Naproti tomu D´Aveni je toho názoru, že 

strategie není jenom tvorba výhody, ale je to „kreativní destrukce výhody 

konkurentů. “ Mallya (2007:18). S podobnou definicí souhlasí i Brown 

a Eisenhardt, kteří definují strategii jako tvorbu neustálých toků 

konkurenčních výhod, které po seskupení do jednoho celku tvoří napůl 

koherentní strategický směr. 

Strategii podniku lze rozdělit na dvě základní pojetí, tradiční a moderní. 

V tradiční definici je považována strategie podniku za dokument, který 

obsahuje určené dlouhodobé cíle podniku, je v něm dán průběh jednotlivých 
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operací a rozmístění zdrojů nepostradatelných pro splnění cílů. Moderní 

definice vnímá strategii jako připravenost podniku na budoucnost a od 

tradiční se liší tím, že požaduje, aby daná strategie čerpala z potřeb podniku, 

brala ohled na změny podnikových zdrojů a schopností, současně však také 

reagovala správným způsobem na změny v okolí podniku. Vztahy mezi 

posláním podniku, podnikovými zdroji a schopnostmi a okolím podniku jsou 

zachyceny na následujícím obrázku 2.1. 

 

Obr. 2.1 Vztah faktorů (Dedouchová, 2001:2) 

 

 

Jak je z výše uvedeného patrné, pojetí strategie je prezentováno v různých 

literaturách odlišně. Pro potřeby této práce bude brána v úvahu definice dle 

Mallayi (2007:17), že: „Strategie může být definována jako trajektorie nebo 

dráha směřující k předem stanoveným cílům, která je tvořena 

podnikatelskými, konkurenčními a funkcionálními oblastmi přístupu, jež se 

management snaží uplatnit při vymezování pozice podniku a při řízení 

celkové skladby jeho činnosti.“ 
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2.1.2. Strategické myšlení 

 

Strategické myšlení není u většiny lidí běžnou vlastností a je třeba se jej 

naučit. Toto myšlení se stává pouhým pomocným prostředkem 

a nenahrazuje tvůrčí schopnosti člověka. Přesto je však pro zpracování 

kvalitní strategie důležité pochopit principy strategického myšlení. (Mallya 

2007:18). 

První z nich je princip variantnosti vycházející ze skutečnosti, že nejsou nikdy 

známy všechny faktory, které se mohou během strategického období objevit, 

což nás staví do situace, kdy je třeba vytvořit více variant strategie. Tyto 

varianty musí být navrženy tak, aby v případě potřeby mohl podnik přejít od 

jedné varianty ke druhé. Je tak zajištěna vysoká pružnost strategie, která je 

velmi důležitá.  

Princip permanentnosti souvisí s principem variantnosti. Práce na strategii 

nikdy nekončí. Je tedy potřeba sledovat, zda skutečnost odpovídá 

předpokladům. V případě nesouladu je nutné rozhodnout, jak dané zjištění 

ovlivní strategii a určit další postup. 

Princip celosvětového systémového přístupu uvádí, že na základě 

propojenosti celého světa je třeba brát v úvahu nejen znalosti vývoje 

z domácího prostředí, ale také znalosti o vývoji celého světa. 

Princip tvůrčího přístupu popisuje, že bez toho, aby podnik přinesl na trh 

něco nového, se dnes nemůže na tomto trhu prosadit. Je důležité podporovat 

a pečovat o zaměstnance, kteří mají toto tvůrčí myšlení a odpovídajícím 

způsobem je odměňovat. 

U principu interdisciplinarity se jedná o využívání vědních oborů při 

samotném vytváření strategie, včetně všech poznatků a metod. 

Princip vědomí práce s rizikem znamená, že každé strategické rozhodnutí 

není nikdy zaručeno. Riziko, že strategické rozhodnutí nebude to správné, 



6 
 

musí být schopen pracovník přijmout a snažit se tuto skutečnost snížit 

vypracováním více variant a studiem informací. 

Princip koncentrace zdrojů uvádí, že podnik by neměl připustit rozptýlení 

zdrojů na mnoho strategických cílů. Pouze koncentrace na malé množství 

strategických cílů vede obvykle k úspěchu. 

Princip vědomí práce s časem souvisí se zkrácením času výroby, výzkumu 

a výstavby, což vede k úspěšné strategii. U tohoto principu platí, že čas 

znamená více než peníze. Je zde také důležité správné načasování využívání 

finančních prostředků podniku. 

 

2.1.3. Proces strategického řízení 

 

Proces lze definovat jako „posloupnost logiky vysvětlující vztah mezi 

odlišnými vstupy“ (nezávislé proměnné) a výstupy (závislé proměnné). 

(Mallya 2007:26). Popisuje individuální nebo kolektivní činy nebo aktivity. 

Lze jej také považovat za posloupnost událostí a aktivit popisující jevy měnící 

se v čase. Strategické řízení by nemělo být pouze řízeným plánovaným 

procesem, ale je třeba do něj zahrnout i zkušenosti vedení a působení na 

daných trzích. Strategické řízení je velmi dynamický proces zahrnující sladění 

strategií, výkonnosti a obchodních výsledků. Je potřeba sladit možnosti 

zaměstnanců, vůdcovství se stávajícími technologiemi a procesy tak, aby 

bylo možno dosáhnout předem stanovených cílů. Všechny fáze schématu, 

které jsou uvedeny na obrázku 2.2, mohou probíhat simultánně a každá 

z nich může ovlivňovat ostatní. Dobře fungující proces strategického řízení je 

mnohdy důležitější než samotné dokumenty, které jsou jeho výsledkem.  
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Obr. 2.2 Proces strategického řízení (Keřkovský 2006:7) 

 

 

2.1.4. Hierarchie firemních strategií 

 

Všechny strategie by měly být uskutečňovány na podkladě specifických 

strategických analýz. Tyto strategie jsou zaměřeny na vnější a vnitřní 

prostředí firmy a rovněž na očekávání příslušných stakeholders. Nikdy se 

nejedná o stejnou strukturu těchto analýz v daných třech úrovních 

strategického řízení, jak je uvedeno na obrázku 2.3. V každé úrovni je 

struktura přizpůsobena smyslu analýzy.  

Podle úrovně řízení, pro kterou je strategie určena, se rozlišují čtyři druhy 

strategií. 

 podnikatelská strategie (strategie na rovni společenské), 

 podniková (korporační) strategie (strategie celkového podniku), 
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 obchodní (business) strategie (strategie na úrovni SBU), 

 operativní (funkční) strategie. 

 

Obr. 2.3 Hierarchie firemních strategií (Mallya 2007:36) 

 

 

Podnikatelská strategie 

Podnikatelská strategie vyjadřuje míru odpovědnosti organizace vůči 

veřejnosti. Jsou v ní obsaženy principy nebo hodnoty reprezentující 

organizaci nebo hodnoty organizací uznávané. Jedná se o pohled na 

organizaci v daném prostředí. 

 

Podniková strategie 

Strategická rozhodnutí jsou prováděna pouze na podnikové úrovni. 

Dodržování strategie a vytvoření volného prostoru pro divize je důležité, 

protože má za následek rychlé přizpůsobení se změnám. Schopnost se 

vyvíjet, mít kreativitu a stanovit prognózy je základem podnikatelské funkce. 
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Obchodní strategie 

U obchodní strategie se jedná o vyjádření základního strategického cíle 

a zároveň cesty vedoucí k dosažení tohoto cíle. Samotné rozdělení podniku 

do strategických podnikatelských jednotek patří mezi nejtěžší úkoly. 

Strategická podnikatelská jednotka zodpovídá za formulaci a provádění 

daných strategií. Hranice těchto jednotek jsou stále kontrolovány a měněny a 

samotné vedení podniku by mělo tyto jednotky pouze koordinovat, nemělo 

by přímo provádět určité operace. 

 

Operativní strategie 

Tato strategie pomáhá plnit strategické cíle na úrovni podniku 

a podnikatelských jednotek, které podporují a konkretizují podnikové nebo 

obchodní strategie. Je nutné vycházet z konkrétních podmínek a situace, 

v níž se daný podnik nachází.  

  



10 
 

2.2. Strategická analýza okolí firmy 

 

Úkolem externí analýzy je nalézt příležitosti a ohrožení v okolí podniku. 

Strategie podniku by měla tyto příležitosti využít a vyvarovat se případným 

ohrožením. Při externí analýze zpravidla rozdělujeme okolí podniku do dvou 

částí na makrookolí a mikrookolí (viz obrázek 2.4.). 

Makrookolí je společné všem odvětvím a vytváří prostředí pro všechna 

mikrookolí. Utváří podmínky obecně platné pro podniky v dané zemi. 

Makrookolí zahrnuje ekonomické, demografické, politické, legislativní 

a technologické faktory a sociální politiku. Můžeme jej charakterizovat jako 

stav ekonomiky ovlivňující schopnosti podniků dosáhnout odpovídající 

výnosnosti. Globální propojenost ekonomiky na všech úrovních je v období 

prosperity přínosné a přináší mnoho výhod a také růst životní úrovně ve 

většině zemí. Na druhou stranu tato propojenost má i své stinné stránky. 

Jestliže meziroční pokles cenové hladiny v ekonomice trvá příliš dlouho, 

dochází k deflační spirále. Snižování cen vede ke snížení tržeb a zisku 

podniku. Podnik proto musí snižovat své náklady. Snížení těchto nákladů 

vede ke snižování mezd a propouštění zaměstnanců. Růst nezaměstnanosti 

a pokles mzdy sníží poptávku domácností po službách a zboží. Toto snížení 

poptávky však opět vede ke snižování cen a tím se spirála dostává do stále 

rychlejšího tempa.  

 

Mikrookolí představuje odvětví nebo podnikatelské prostředí, ve kterém 

podnik podniká. Jedná se o okolí, které bezprostředně obklopuje podnik. 

Obsahuje nejen konkurenční podniky, ale také dodavatele, zákazníky 

podniku, atd. 
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Obr. 2.4 Okolí podniku (Dedouchová 2001:16) 

 

Mezi úkoly manažerů patří analyzovat konkurenční síly v mikrookolí, a to 

především zjistit příležitosti, které je potřeba ve strategii využít, rozpoznat 

ohrožení podniku, jejichž negativní vliv je třeba omezit. E. Porter (Porter 

1998:152) vyvinul tzv. model pěti sil viz. obrázek 2.5, který pomáhá tuto 

analýzu uskutečnit. Model je zaměřený na analýzu: 

 rizika vstupu potenciálních konkurentů, 

 rivality mezi stávajícími podniky, 

 smluvní síly kupujících, 

 smluvní síly dodavatelů, 

 hrozby substitučních výrobků. 
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Tyto síly mají vliv na podniky uvnitř mikrookolí. Následkem je omezování 

zvyšování cen a dosahovaní vyššího zisku. Model vypovídá o postavení 

zákazníka vůči dodavateli a o případech, ve kterých je pozice dodavatele 

silná a kdy je tomu naopak. Informuje o možnostech snižování hrozby 

vstupu nových konkurentů a substitutů. Tyto konkurenční síly se mohou 

časem měnit. Strategičtí manažeři mají za úkol rozpoznat příležitosti 

a ohrožení a formulovat odpovídající strategii.  

 

Obr. 2.5 Porterův model pěti sil (Porter 1987:43-59) 

 

2.3. Interní analýza firmy 

 

Cílem interní analýzy je odhalit slabé a silné stránky podniku. Je proto 

důležité zjistit, v čem se podnik odlišuje od konkurentů a v čem spočívá jeho 

síla. Prostředkem tvořící vstupy do výroby zboží a služeb firmy jsou 

podnikové zdroje. Mezi tyto zdroje lze zahrnout zaměstnance, manažerský 

talent, finanční prostředky, budovy a zařízení. Důležitými aktivy firmy jsou 

také znalosti, schopnosti, expertizy pracovníků a vedoucích pracovníků ve 

funkční oblasti. Každá funkční oblast firmy musí být prověřena z pohledu 

Rivalita mezi 
podniky 
uvnitř 

mikrookolí 

Riziko vstupu 
potenciálních 
konkurentů 

Smluvní síla 
kupujících 

Smluvní síla 
dodavatelů 

Hrozba 
substitučních 

výrobků 
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znalosti a zdrojů. V každém podniku existují slabé a silné stránky. Velký 

podnik je většinou finančně silnější, ale má tendenci k pomalejším změnám 

a menší schopnosti sloužit efektivně pro malé tržní segmenty oproti malému 

podniku. 

 

2.3.1. Model „7S“ firmy McKinsey (Mallya, 2007:73) 

 

Model „7S“ byl vytvořen pracovníky konzultační firmy McKinsey 

v sedmdesátých letech. Jeho účelem je pomoc manažerům porozumět 

složitostem spojenými s organizačními změnami. Je důležité brát vždy 

v potaz všechny následující faktory na jednou. Jedná se o strategii, 

strukturu, systémy, styl práce vedení, spolupracovníky, schopnosti a sdílené 

hodnoty. Provázanost jednotlivých faktorů má za následek hrozbu v podobě 

nevěnování se všem faktorům dostatečně. V takovém případě totiž hrozí 

zhroucení všech faktorů. Model, viz obrázek 2.6, umožňuje zkoumat všechny 

působící faktory najednou. 

 

Obr. 2.6 Model 7S (Mallya 2007:73) 
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Faktory strategie, struktura a systémy jsou označovány jako tvrdá 3S. 

Strategie vyjadřuje, jakým způsobem dosahuje organizace své vize a reakce 

na hrozby a příležitosti. Strukturu lze chápat jako obsahovou a funkční náplň 

organizačního uspořádání. Jde o vztah mezi podnikatelskými jednotkami, 

oblastmi expertizy, kontrolními mechanizmy a sdílením informací ve smyslu 

nadřízenosti a podřízenosti. Systémy jsou formální a neformální procedury 

sloužící k řízení každodenních aktivit organizace a zahrnující například 

manažerské informační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy, 

systémy alokace zdrojů. Zbývající faktory jsou nazývány měkkými 4S a mají 

spíše kulturní povahu. Spolupracovníci představují lidské zdroje organizace 

a jejich rozvoj, školení, vzájemné vztahy, funkce, aspirace, motivace, 

chování vůči firmě. Je také nezbytné rozlišovat mezi kvantifikovanými 

a nekvantifikovanými aspekty. Schopnosti zahrnují profesionální znalost 

a kompetence, která se nachází uvnitř organizace. Styl představuje postoj 

managementu k řízení a k řešení vyskytujících se problémů. Ve většině 

organizací existuje rozdíl mezi formální a neformální stránkou řízení. Sdílené 

hodnoty poskytují základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

pracovníky zainteresovanými na úspěchu firmy. Základní sdílené hodnoty by 

měly být vyjádřeny v misích firmy. 

V rámci interní analýzy lze také provést finanční analýzu V této práci budou 

v rámci finanční analýzy posouzeny vybrané faktory viz. následující tabulka 

2.1. 
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Tab. 2.1 Ukazatele finanční analýzy (vlastní zpracování) 

Ukazatel Způsob výpočtu 

Rentabilita aktiv (%) Výsledek hospodaření / aktiva 

Běžná likvidita (%) (krátkodobé pohledávky + krátkodobý 

finanční majetek) / (krátkodobé závazky + 

krátkodobé bankovní úvěry + krátkodobé 

finanční výpomoci) 

Zadluženost vlastního kapitálu 

(%) 

Cizí zdroje / vlastní kapitál 

Doba obratu zásob (dny) průměrná zásoba / (tržby / 360) 

 

Rentabilita (výnosnost) znamená schopnost podniku dosahovat výnosu a to 

na základě vložených prostředků. Vybraný ukazatel rentabilita aktiv je 

poměrem mezi výsledkem hospodaření k aktivům. 

Likvidita vypovídá o schopnosti firmy dostát svým finančním závazkům. 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát je schopna firma uspokojit 

věřitele. K uspokojení by došlo přeměnou všech oběžných aktiv na hotovost. 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu vyjadřuje, kolikrát je objem cizích zdrojů 

větší oproti vlastnímu kapitálu. 

Ukazatele aktivy se zabývají schopnosti řídit položky pracovního kapitálu 

a měřit rychlost obratu jeho složek. Ukazatel doby obratu zásob informuje 

o počtu dní potřebných k jednomu obratu položky (zásoby). 
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2.4. SWOT analýza  

 

Podstatou SWOT analýzy (Keřkovský 2006:120) je identifikace faktorů 

a skutečností, které představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

okolí pro podnik viz. Obrázek 2.7. 

 

Obr. 2.7 SWOT analýza (Keřkovský 2006:121) 

 

 

Analýzu lze využít nejen v úrovni strategického řízení, ale také při analýzách 

problémů taktického a operativního řízení. Při zpracování SWOT je výhodné 

respektovat následující zásady. 

 Všechny závěry vypovídají pouze o dané problematice a nejsou 

mechanicky aplikovány při řešení jiné problematiky. 

 Analýza je zaměřena pouze na to podstatné, příliš mnoho faktů spíše 

komplikuje výsledný návrh strategie. 

 Subjektivní názor zpracovatele analýzy je eliminován, je žádoucí, aby 

byla vždy objektivní. 

S         
Výčet 

silných 
stránek 

W        
Výčet 

slabých 
stránek 

O        
Výčet 

příležitostí 

T         
Výčet 

hrozeb 
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 Sílu působení jednotlivých faktorů je dobré ohodnotit například 

bodovacím systémem. 

 Důležitý je způsob formulace dané strategie a také citlivost reakce na 

tyto výsledky. 

 Je potřeba porovnat vzájemné vztahy výsledků externí a interní 

analýzy.  

V rámci této práce je SWOT analýza použita jako nástroj pro shrnutí 

výsledků předchozích analýz. 

 

3. Analytická část 

 

3.1 Představení firmy 

 

Firma XYZ1, s. r. o. byla založena v roce 1992. Od počátku se orientuje na 

dodávky a servis zařízení pro příjem, výdej, zpracování, balení a ochranu 

peněžní hotovosti. Firma se také v počátcích zabývala dodávkami 

a instalacemi zabezpečovací techniky a dodávkami strojů na zpracování 

dokumentů. V průběhu dalších let došlo k užší specializaci na bankovní 

techniku, zejména na zařízení pro samoobslužný příjem a výdej bankovek 

a mincí. V současnosti je firma XYZ jedním z výhradních dodavatelů této 

techniky s působností v celé České republice. Všechna zařízení jsou také 

podporována kvalitním servisem, který je zajišťován kmenovými 

zaměstnanci a školenými techniky spolupracujících partnerů.  

Nabídka výrobků a služeb je rozdělena do tří oblastí. První oblastí je malá 

bankovní technika, která zahrnuje převážně stroje pro zpracování peněžní 

hotovosti. Jedná se tedy převážně o počítačky a verifikátory bankovek, 

počítačky, třídičky a ruličkovačky mincí. Druhou oblastí jsou stroje pro 

bankovní systémy a samoobslužné zóny obsahující automatické pokladny, 

                                                      
1
 Firma, ve které byla analýza pro účely této práce provedena, si nepřeje být jmenována. Proto je označena XYZ. 
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bankomaty, samoobslužné terminály pro příjem a výdej mincí 

a samoobslužné terminály pro správu účtu. Poslední oblastí je komplexním 

řešením odvodů tržeb řidičů v dopravních společnostech. Odvod tržeb řeší 

automatické depositní terminály. 

V dubnu roku 2004 proběhl úspěšně ve firmě certifikační audit. Ve 

společnosti je tedy zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 

9001:2001. V průběhu příprav na zavedení tohoto systému byly pracovní 

postupy a činnosti standardizovány. Následkem této činnosti bylo dosažení 

standardní vysoké jakosti všech dodávaných produktů a poskytovaných 

služeb. 

 

3.2 Analýza makrookolí 

 

3.2.1. Politické a legislativní faktory 

 

Mezi základní normy v České republice patří obchodní zákoník, občanský 

zákoník, zákon o živnostenském podnikání, zákon o správě daní a poplatků, 

zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákoník práce, 

zákon o zaměstnanosti a také nejrůznější technologické normy. Je žádoucí, 

aby firma zvládla orientaci v těchto normách. Nerespektováním legislativy se 

vystavuje hned dvojímu riziku. Prvním je vysoká finanční pokuta, ale 

z marketingového hlediska je horší negativní ovlivnění pověsti 

a důvěryhodnosti. Politická situace je již několik let velmi vyhrocená. 

Podnikatel si není jistý stabilitou vlády a nemá jistoty, které jsou obsaženy 

v programech jednotlivých stran. Nově vznikající a rozpadající se koalice 

pouze vedou k nekončící sérii kompromisů, které ve výsledku nevyhovují 

nikomu. 

V současné době je hlavním očekáváním daňová reforma. Nová sazba daně 

19 % ovlivní nejen firmy, ale také domácnosti. Bude docházet ke zdražování 

a firma si bude muset s tímto problémem poradit. 
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3.2.2 Ekonomické faktory2 

 

V roce 2010 česká ekonomika měla zhruba stejnou úroveň tempa růstu, jako 

tomu bylo v roce 2008. Hlavní vliv na výslednou dynamiku měl vývoj 

posledních tří měsíců, kdy srovnáním proti třetímu čtvrtletí HDP reálně ztratil 

na tempu. Mezi hlavní příčiny patřily pokles výdajů domácností na konečnou 

spotřebu, pokles vládní spotřeby a investiční aktivity. Na druhé straně došlo 

ke zvýšení vývoje zásob a zahraničního obchodu.  

Ve srovnání s rokem 2009, který byl krizový a HDP propadl o 4 %, v roce 

2010 HDP stoupl o 2,2 %. Významně stoupla tvorba kapitálu a to o 4,2 %, 

k tomuto jevu však nedošlo vlivem investic, které se naopak snížily o 4,6 %, 

nýbrž na tento nárůst tvorby kapitálu měl vliv růst zásob vyprazdňováním 

skladů po krizovém období. Dovoz a vývoz zboží a služeb zaznamenal shodně 

nárůst o 17,6 % a přiblížil se tak tempům růstu z doby konjuktury české 

ekonomiky.  

Ve srovnání s EU byl růst české ekonomiky rychlejší a to zvýšením HDP o 1,8 

%. Export zboží a služeb byl se srovnáním s unijním průměrem o polovinu 

rychlejší a také nezaměstnanost byla o 2,2 % menší než v EU 27. Naproti 

tomu pokles investic byl hlubší než unijní průměr a to o 4,2 %. 

Oproti roku 2009 došlo k mírnému posílení české koruny k euru a poklesem 

úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit. Porovnáním deficitu 

státního rozpočtu k nominálnímu HDP došlo k mírnému zlepšení vnitřní 

nerovnováhy. Vnější nerovnováha měřená podle schodku běžného účtu 

platební bilance k nominálnímu HDP se zhoršila. V posledním čtvrtletí stoupla 

celková zaměstnanost v ekonomice, nebyla však dosažena úroveň 

předchozího roku. 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2010 dosahovala 1,5 %. 

                                                      
2
 ČSÚ : Třetina domácností má finanční problémy, 2011 
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Ekonomický cyklus se pravidelně opakuje ve fázích vzestupu, poklesu a 

stagnace. Ekonomické krizi v roce 2008 dostala většinu světových ekonomik 

na své dno. Mělo to jistě vliv také na firmy, které musely omezit své aktivity 

a mnohdy bojovat s existenčními problémy. Některé společnosti však krize 

využily a nyní z ní těží. Ekonomika je nyní ve stavu expanze a je jen otázkou 

času kdy se dostane na hodnoty z roků předcházejících krizi. 

V následujících obrázcích 3.1 a 3.2 je znázorněn vývoj HDP a růst reálného 

HDP. 

 

Obr. 3.1 HDP3 

 

Na obrázku je znázorněn Hrubý domácí produkt ČR v letech 1998 až 2010. 

Z čísel za jednotlivé roky je patrný zvětšující se objem HDP v České republice 

a tím příznivý stav pro ekonomiku. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 ČSÚ: Hrubý domácí produkt, 2011 
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Obr. 3.2 Meziroční růst reálného HDP4 

 

 

Z obrázku je patrný vliv světové krize na meziročním růstu reálného HDP 

v ČR. Rok 2009 je tímto vlivem zobrazen v záporných číslech, které 

vypovídají poklesu růstu HDP. V následujícím roce 2010 však opět zobrazuje 

kladná čísla a postupně se HDP dostává opět do úrovně předchozích let. 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 ČSÚ: Meziroční růst reálného HDP,2011 
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3.2.3 Sociálně-kulturní faktory 

 

V současné době probíhá sčítání lidu. Podle odhadů má Česká republika 

10 532 770 obyvatel. Tento počet je o 26 000 obyvatel více než v roce 2009. 

Na tomto přírůstku se z 40% podílela přirozená měna, která znamená rozdíl 

mezi počtem narozených a zemřelých.  

Na následujícím obrázku 3.3 je znázorněna věková struktura obyvatelstva 

pro rok 2008. 

 

Obr. 3.3 Věková skladba obyvatelstva5 

 

 

 

 

                                                      
5
 ČSÚ: Věková skladba obyvatelstva, 2011 
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Moravskoslezský kraje má kvalitní systém školního vzdělávání. Na 455 

základních školách plní povinnou školní docházku 98 835 žáků. Oborově 

širokou škálu 153 středních škol (z toho 46 vyučujících v oboru gymnázií) a 2 

konzervatoří doplňuje 11 vyšších odborných škol a 5 vysokých škol (Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská 

univerzita v Opavě, Vysoká škola podnikání Ostrava a Vysoká škola sociálně-

správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov), které svými 16 fakultami 

zabezpečují výuku více než 45 000 studentů. Tento kvalitní systém zaručuje 

firmám v Moravskoslezském kraji kvalitně vzdělaný pracovní trh. V roce 

2010 bylo v kraji 82 776 nezaměstnaných na 3191 volných pracovních míst. 

Tato situace vytváří možnost firmě si své zaměstnance opravdu dobře 

vybrat. 

 

3.2.4 Technologické faktory 

 

Technologie a informační technika se stále vyvíjejí. V posledních letech se 

vývoj stále zrychluje. Často se stává, že výrobek, který si koupíme je často 

pár měsíců po koupi zastaralý, a na trh přichází nová technologie. V oblasti 

bankovní techniky je vývoj také velmi rychlý a ušel dlouhou cestu. Nároky 

zákazníků jsou stále větší, ale dostupná technologie umožňuje dané 

požadavky plnit. Trend ve snižování nákladů na provoz a co nejjednodušší 

ovládání je i v tomto odvětví.  

V oblasti počítaní bankovek a mincí došlo k velkému posunu. Už dávno 

odpadlo zdlouhavé ruční počítání a vše je dnes nahrazeno plně technikou. 

Počítačky dnes umí i mimo samotného počítaní také dávkovat předem 

zadané množství a rozpoznávat padělky. Rozpoznávání padělků se také 

zabývá zvláštní kategorie výrobků. Díky cenové dostupnosti není problém 

i pro menší obchody pořídit si takový výrobek a chránit tak svůj obchod před 

falešnými bankovkami. Toto rozšíření spektra zákazníků je pro firmu dobrou 
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možností pro vstup na další trhy. Bankomaty jsou dnes nedílnou součástí 

našeho života. Velmi zjednodušují rychle přístup k finanční hotovosti. Vývoj 

je směřován k jednoduchosti a maximálnímu zabezpečení. ČR je v této 

oblasti stále za západem, kde funkce a bezpečnost bankomatů dosahují lepší 

kvality. Úkolem firmy je udržet krok s novými trendy a předvídat případné 

novinky na trhu a směr vývoje. 

 

3.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Tato analýza patří mezi standartní techniky definující základní chování 

konkurence na daném trhu.  

 

3.3.1 Konkurenti v prostředí 

Konkurence se skládá z tuzemských i nadnárodních firem. Sídla jednotlivých 

firem jsou znázorněna na následujícím obrázku 3.5 

 

Obr. 3.4 Sídla konkurenčních firem (vlastní zpracování) 
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Firma K.o.T.a.S, s.r.o 

 

Firma je jedinou konkurencí v rámci Moravskoslezského kraje. V rámci svých 

služeb však zaostává kvůli nezavedení systému řízení jakosti systém řízení 

ČSN EN ISO 9001:2001. 

Firmě K.o.T.a.S6 bylo jako jediné české společnosti zabývající se vývojem 

a distribucí bankovní techniky opakovaně umožněno v pobočce Evropské 

centrální banky Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, otestovat svá 

zařízení a zejména verifikační čidla přímo na bankovkách EURO 

vyprodukovaných všemi tiskárnami cenin. Provedené testy potvrdily 

špičkovou kvalitu počítaček K.o.T.a.S a byly velmi vysoce hodnoceny 

i pověřenými pracovníky ECB. Spolupráce s ECB nadále průběžně pokračuje. 

Firma K.o.T.a.S zajišťuje záruční a pozáruční servis na celém území České 

republiky výhradně prostřednictvím svých zaměstnanců. Tento servis 

bankovní techniky je postaven na bázi servisního dispečinku a jemu 

podřízených pěti servisních středisek. 

Firma K.o.T.a.S instalovala již více než 7500 počítaček bankovek a mincí 

v České republice a Slovenské republice a vyvezla okolo 2000 počítaček 

bankovek do zemí EU a Ruska. 

 

EUROPEUM Praha a.s. 

 

Společnost EUROPEUM Praha a.s.7 se během svého působení na trhu v České 

republice etablovala jako dodavatel špičkových zařízení a komplexních řešení 

pro bankovní sektor, veřejnou správu, obchodní řetězce, nemocnice a další 

oblasti hospodářského a veřejného života. 

                                                      
6
 Kotas: O nás, 2011 

7
 Europeum: Informace o firmě, 2011 
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Pro klienty EUROPEUM Praha a.s. je to záruka dodávky vysoce kvalitních 

sofistikovaných a komplexních systémů zajišťovaná profesionálními 

obchodními a servisními zástupci společnosti. 

Firma není specializována pouze na bankovní techniku, takže v této oblasti 

svou nabídkou zaostává. 

 

KMX BT Praha, spol. s r. o. 

 

Nabídka firmy KMX BT Praha, spol. s r.o.8 zahrnuje komplexní zpracování 

bankovek a mincí s důrazem na požadavky českého trhu. Kvalitní sortiment 

a vysoký standard výrobků je základním cílem firmy, která v dnešní době 

zaujímá podstatnou část trhu bankovní techniky v České republice. 

Dodavatelé mají mnohaletou tradici a zastávají prestižní postavení na 

světovém trhu. Firma je také specializována na bankovní techniku a patří 

mezi hlavní konkurenci v ČR. V servisní činnosti jsou firmy v porovnání na 

stejné úrovni a i nabídkou produktů si dokáží konkurovat. Neposkytuje však 

depozitní terminály, kde posuzována firma poskytuje velkou škálu možností 

výběru z produktů. 

 

Wincor Nixdorf, s.r.o. 

 

Společnost Wincor Nixdorf, s.r.o. 9  zaujímá přední postavení mezi výrobci 

a dodavateli informačních systémů pro oblast bankovnictví a maloobchodu. 

Hlavní činností společnosti jsou návrhy a prodeje komplexních hardwarových 

a softwarových řešení včetně servisu a poradenských služeb.  

Společnost Wincor Nixdorf v České republice úspěšně pokračuje v tradici 

započaté firmou Siemens Nixdorf. Daří se jí těžit ze silného produktového, 

                                                      
8
 KMX BT: Informace o firmě, 2011 

9
 Wincor Nixdorf: Informace o firmě, 2011 
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odborného a finančního zázemí mateřské společnosti a kvalitního, 

profesionálního a inovativního pohledu zaměstnanců.  

 

GUNNEBO CZ, s.r.o. 

 

Gunnebo 10  má dlouholeté zkušenosti s dodávkou bezpečnostních řešení 

a bezkonkurenční zkušenost s bezpečnými trezory, ochranou objektů, 

kontrolou vstupů a manipulaci s hotovostí. Sortiment mimo jiné zahrnuje 

závory, trezory, ploty, dveře odolné proti výbuchu, turnikety nebo zařízení na 

zpracování bankovek a mincí. Firma má společnou jenom část svých 

nabízených produktů a služeb.  

 

 

3.3.2 Substituty 

 

V oblasti substitutů nemá bankovní technika zastoupení. Jedná se 

o specifickou oblast soustředěnou na individuální potřeby klienta. Dochází 

zde k trendu slučování mnoha funkcí ke spokojenosti zákazníka. Každá 

z těchto funkcí je však nenahraditelná a výjimečná svým specifikem. 

 

3.3.3 Potencionální konkurenti 

 

Každý výrobek je dnes vystavován možné konkurenci v Číně. Tato země se 

stává velkým hráčem ve světové ekonomice. V roce 2010 se podařilo této 

zemi předběhnout japonsko a je tak druhou největší ekonomikou světa. 

Některé prognózy uvádějí rok 2025 jako chvíli, kdy se Čína dostane před USA 

a bude mít největší ekonomiku světa. V exportu je Čína na druhém místě 

a to jenom díky tomu, že EU sčítá export všech svých členů. Díky levné 

                                                      
10

 GUNNEBO CZ: Informace o firmě, 2011 
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pracovní síle a flexibilitě Čína velkým konkurentem v každém odvětví, ve 

kterém se objeví. 

 

3.3.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Mezi hlavní dodavatele patří renomovaní světoví výrobci bankovní techniky. 

Na českém trhu firma výhradně zastupuje německého výrobce firmu REIS. 

Dále je firma autorizovaným distributorem a servisním partnerem nadnárodní 

společnosti DIEBOLD. Existuje zde i spolupráce s několika dalšími 

společnostmi zabývajícími se výrobou a opravami bankovních zařízení 

a softwarovým vybavením. Tato základna umožňuje přístup k know-how 

i originálním náhradním dílům potřebným pro servis bankovních zařízení. 

 

3.3.5 Vyjednávací síla kupujících 

 

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří následující firmy viz. Tab. 3.1: 

 

Tab. 3.1 Zákazníci (vlastní zpracování) 

Zákazníci Zaměření firmy 

Euronet Services, spol s r.o. Servis sítě bankomatů 

Coca-Cola HBC Česká republika, a.s. Dodávka a servis depozitních terminálů na 

distribuční střediska. 

Plzeňský Prazdroj, a. s. Dodávka a servis depozitních terminálů na 

obchodně distribuční centra 

G4S Cash Services (CZ), a.s. Dodávky a servis zařízení pro zpracování 

mincí. 

Veolia Transport Morava, a.s. 

Veolia Transport Východní Čechy a.s. 

Veolia Transport Praha s.r.o 

Dodávky a servis depozitních terminálů pro 

odvod tržeb řidičů 

 

Společnost svým způsobem řešení dodávek, uspokojováním požadavků 

zákazníků, zabezpečováním požadované kvality, termínů a využíváním 

mnohdy nestandardních přístupů, chce udržet získané zákazníky a dále 
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rozšiřovat jejich okruh, a to zvláště těch, kteří požadují nové technické 

řešení, krátké dodací termíny a záruku kvality. 

Firma se snaží svým zákazníkům vycházet vstříc, protože si je vědoma 

důležitosti v případě jejich spokojenosti. V případě jakékoliv ztráty zákazníka 

je firma vystavena jak nepříjemnému snížení zisku, tak i možnosti 

nedoporučení výrobků a služeb dalším potencionálním zákazníkům, což může 

mít pro firmu fatální následky. 

 

3.4 Model 7S 

 

3.4.1 Strategie 

 

Na konci roku jsou určeny cíle pro nadcházející rok. Plnění těchto cílů je 

rozděleno mezi zaměstnance. Je zde kladen důraz na ztotožnění s cíli 

podniku. Hlavní nároky jsou kladeny na jednatele a ředitele, kteří se velkou 

mírou podílejí na vytváření těchto cílů a následující kontrolu výsledků. 

Krátkodobé strategie se snaží pružně reagovat na všechny hrozby 

a příležitosti. Dlouhodobým cílem je stát se nejvýznamnějším dodavatelem 

zařízení pro zpracování, balení a ochranu peněžní hotovosti se silným 

servisním zázemím a kvalitní servisní sítí na celém území ČR. Strategie se 

v posledních letech daří plnit a díky tomu je firma stále více prosperující 

a její podíl na trhu se zvětšuje.  

 

3.4.2 Struktura 

 

Hlavní funkci v organizaci zastává Technický ředitel, který je zároveň 

představitelem pro vedení jakosti a Obchodní ředitel. Pro oba ředitele, je zde 

ke službám sekretariát. 
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Organizaci můžeme dále rozdělit na Obchodní úsek, Servisní úsek, Úsek 

řízení jakosti a Ekonomický úsek. 

Obchodní úsek se skládá z oddělení prodeje, nákupu a skladu. 

Servisní úsek obsahuje technickou přípravu servisu, tři servisní střediska 

a externího správce sítě. 

V úseku řízení jakosti se nachází oddělení technické kontroly a měrová 

služba. 

Posledním úsekem je úsek ekonomický. V něm nalezneme pokladnu a dále 

externí právní a účetní služby. 

Organizační schéma firmy je plně vyhovující nárokům firmy a neplánují se 

zde zásadní změny. 

V následujícím obrázku 3.5 je znázorněno organizační schéma firmy. 
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Obr. 3.5 Organizační schéma (vlastní zpracování) 

 

3.4.3 Systém řízení 

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Jedenkrát ročně se schází 

a schvaluje stanovy společnosti, rozdělení zisku, účetní závěrku a jiné 

důležité záležitosti spojené s fungováním společnosti. Statutárním orgánem 

jsou jednatelé, vybráni Valnou hromadou. Jednatelé jsou uvedeni 

v obchodním rejstříku. Na činnost jednatelů dohlíží dozorčí rada, která 

přezkoumává účetní závěrku a předkládá výsledky Valné hromadě. Ve firmě 
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byl také zaveden systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. Ve 

společnosti je tedy zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 

9001:2001. Díky tomuto sytému je ve firmě dosahováno standardní vysoké 

jakosti všech dodávaných produktů a poskytovaných služeb. 

Bankovní technika je oblastí s velmi specifickou skupinou zákazníků. 

Marketing musí být proto cíleně soustředěn na tuto skupinu a snažit se 

v pravý okamžik zaujmout. Firma zakládá na své dlouholeté tradici a dobré 

pověsti na trhu. Do marketingu se tedy moc neinvestuje. Internetové stránky 

jsou na dobré úrovni, ale je zde co zlepšovat. Firma by měla vést cílenou 

kampaň na potvrzení současné pozice na trhu a na představení se případným 

novým zákazníkům. 

 

3.4.4 Styl manažerské práce 

 

Ředitel a jeho jednatelé zastupují klíčové posty ve vedení společnosti. 

Hlavním údělem ředitele je prodej a řízení společnosti. Jednatelé mají na 

starost komplexní řešení, technickou podporu a řízení jakosti. Asistentka 

ředitele přijímá zakázky a stará se o dispečink. Servisní techniky má na 

starosti vedoucí servisu, který se přímo zodpovídá vedení společnosti. 

 

3.4.5 Spolupracovníci 

 

Díky menšímu počtu zaměstnanců jsou vztahy na pracovišti dobré. Všichni se 

navzájem znají a nedochází zde k propasti mezi vedením společnosti 

a zaměstnanci. Firma investuje do vzdělávání svých zaměstnanců. Jedná se 

o povinné periodické školení v oblastech požadovaných zvláštními předpisy, 

účastech na školeních, certifikačních kurzech dodavatelů, odborných 

výstavách, ale i na interních školeních. Zde pracovníci, kteří se zúčastnili 

školení u dodavatelů, takto předávají informace ostatním. 
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Firma se od svého založení postupně během let rozrůstala. V současné době 

tvoří firmu dvanáct zaměstnanců. Trend zvyšování počtů zaměstnanců lze 

očekávat i v dalších letech vzhledem k cíli společnosti být jedním z předních 

dodavatelů bankovní techniky. Vývoj počtu zaměstnanců je znázorněn na 

obrázku 3.6. 

 

Obr. 3.6 Počet zaměstnanců (vlastní zpracování) 

 

 

Na tomto grafu lze vidět pouze narůstající křivku. Znamená to, že firma 

nepropouští své zaměstnance a snaží se o expanzi této základny. 

 

3.4.6 Schopnosti 

 

Dlouhé působení firmy na trhu přispělo k velmi zkušenému složení vedení 

společnosti. Tyto dlouholeté zkušenosti jsou uplatňovány při každodenním 

řešení různých situací a problémů. Kvalita servisních techniků je také na 

vysoké úrovni. Tato standartní kvalita všech poskytovaných služeb je 

podpořena probíhajícím procesem certifikace řízení kvality dle ISO 

9001:2000. 

6
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3.4.7 Sdílené hodnoty 

 

Mezi hlavní sdílené hodnoty patří záruka kvalitních výrobků a servisu. Ve 

společnosti je vždy využíván pouze kvalifikovaný personál, který je 

soustavně vzděláván. Při veškeré činnosti společnosti je zajišťována 

bezpečnost a ochrana zdraví všech pracovníků. Materiály a dodávky potřebné 

pro výrobní činnosti jsou zajišťovány pouze od prověřených a schválených 

dodavatelů. 

 

Zhodnocení finanční situace 

 

Pro zhodnocení finanční situace jsou posuzovány pouze vybrané faktory. 

Z oblasti rentability je to rentabilita aktiv, z oblasti likvidity běžná likvidita, 

z kapitálové struktury zadluženost vlastního kapitálu a z aktivit doba obratu 

zásob. Vývoj těchto ukazatelů viz. tabulka 3.2 

 

Tab. 3.2 Ukazatele (vlastní zpracování) 

Ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv (%) 1,1 12,5 8,5 21,2 25,3 15,6 22,8 

Běžná likvidita (%) 237,6 271,9 379,4 540,5 560,4 430,5 520,9 

Zadluženost 

vlastního kapitálu 

(%) 

39,8 43,1 40,4 26,6 19,8 32,4 24,5 

Doba obratu zásob 

(dny) 

100 106 85 64 53 60 56 

 

Rentabilita aktiv roste se stále se zvětšujícím se výsledkem hospodaření. 

Tento vývoj je pro firmu příznivý.  



35 
 

Vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je krytá finančním majetkem 

a pohledávkami. Jedná se o případ, kdy nedojde k prodeji zásob. Stále se 

zvětšující likvidita je pro firmu dobrým faktorem a také důležitým v případě 

financování firmy bankou. 

Pro firmu jsou klesající hodnoty příznivé, protože klesají finanční nároky. 

Ukazatel podává informaci za kolik dní se zásoby obrátí jedenkrát. Doba 

obratu je vyhovující co nejnižší. 

Na jednotlivých rocích jde vidět lze sledovat vliv krize na jednotlivé 

ukazatele. Postupně se firma dostává zpátky k hodnotám z let 

předcházejících tuto krizi. 

 

3.5 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je shrnutím předchozích analýz. V případě podniku XYZ byly 

zjištěny následující silné, slabé stránky, příležitosti a ohrožení. 

 

Silné stránky 
 

 Pozice na trhu (především u depozitních terminálů) 

 Orientace na sofistikovanější techniku a servisní služby 

 Struktura největších zákazníků (veřejní dopravci, distributoři nápojů) 

 Vlastní sídlo s prodejním, servisním a logistickým zázemím 

 Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2001 

 Dlouhodobá spolupráce s hlavními dodavateli 

 Diverzifikace zákazníků 

Nejvýznamnější stránkou je struktura zákazníků. Stávající zákazníky je 

potřeba udržet a případně získat nové velké odběratele. 
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Slabé stránky 

 

 Nesjednocený informační systém (zákaznická, obchodní a servisní data 

jsou uložena v několika různých databázích, které nejsou vzájemně 

propojeny) 

 Regionální servisní technici nemají přímý přístup ke všem informacím 

 Vysoké cestovní náklady především regionálních techniků 

(neoptimalizované plánování servisu, návštěvy centrály 

z administrativních důvodů, nutná osobní účast na školeních 

a poradách). 

 Složitý dosavadní systém hodnocení servisních služeb z hlediska 

rentability, kvality a rychlosti – data lze získat pouze zpětně a pouze za 

uzavřené období. 

 

Nejvýznamnější stránkou je nesjednocený informační systém. Tento problém 

může časem vyústit ve ztrátu důležitých dat z jednotlivých oblastí činnosti. 

Informační systém je potřeba sjednotit a bezpečně data ukládat. 

 

Příležitosti 

 

 Hospodářská krize (Některé nadnárodní společnosti 

uzavírají své regionální zastoupení – možnost získání takto uvolněného 

trhu, především v oblasti servisu) 

 Zlepšení situace na pracovním trhu (lze získat kvalitní zaměstnance 

propuštěné v rámci restrukturalizace velkých firem) 

 Možnost převzetí části trhu konkurence nabídkou kvalitnějších služeb 

 

Mezi hlavní příležitost firmy patří díky zavedenému systému řízení jakosti 

převzetí části trhu konkurence. U služeb je jejich kvalita velmi důležitá, 



37 
 

a pokud firma dosáhne vyváženého stavu ceny a kvality, tak poté nebude 

problém tuto příležitost využít. 

 

Hrozby 

 

 Omezení investic zákazníků z důvodu recese, především v bankovním 

sektoru 

 Nestabilita kurzu CZK 

 Možnost insolvence především drobných zákazníků 

 

Hrozba omezení investic je vždy důvod obav pro firmu. V období poklesu 

poptávky po bankovní technice je potřeba soustředit se na ostatní oblasti 

činnosti a tuto těžkou dobu přečkat. 
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4 Návrhy a opatření 

 

Výsledky jednotlivých analýz a modelů ukázaly možné řešení a návrhy 

v některých oblastech. Porterova analýza analyzovala jednotlivé síly 

konkurence. Konkurenti v posuzované firmě jsou velmi nebezpeční. 

Je potřeba konkurenci monitorovat a učit se z jejich kroků. Je také důležité 

předvídat vývoj trhu a následné reakce konkurence. Firma musí konkurovat 

jak silným tuzemským firmám, tak i nadnárodním organizacím. Doposud 

je schopna konkurence a má své místo na trhu. Je zde zapotřebí neustálý 

přísun informací ohledně konkurence a její činnosti. V oblasti dodavatelů 

je firma velmi dobře zajištěna. Podařilo se ji totiž získat renomované světové 

výrobce a ty poté na tuzemském trhu zastupovat. Vzniká tak určitá 

exkluzivita, která přináší výhodu na trhu. Firma by se měla snažit o udržení 

současných zákazníků a tuto skupinu co možno nejvíce rozšířit. Je tedy 

zapotřebí zpětnou vazbu od nich a dokázat těchto informací využít 

pro spokojenost obou stran. Firma díky své dlouhé působnosti na trhu získala 

mnoho cenných zkušeností. Vedení firmy je tedy zkušené a dokáže plnit 

stanové strategie. 

 

Díky kvalitnímu servisu firma dokáže konkurovat ostatním. Tyto 

nadstandartní služby by měly být nadále rozvíjeny a orientovány 

na požadavky zákazníka. V rámci sjednocení informačního systému firmy by 

bylo dobré vybudovat sdílený prostor na internetu, umožňující výměnu 

souborů a dat mezi centrálou a servisními techniky v regionu. Za dodržení 

bezpečnostních pravidel poté zde umožnit i přístup vybraným klíčovým 

zákazníkům a dodavatelům. Současný stav webu společnosti je sice 

dostačující, ale marketingový průzkum prodeje malé bankovní techniky přes 

internet by mohl ukázat kladné výsledky. V tomto případě by měla firma 

uvažovat o vybudování e-shopu na svých stránkách. Servisní činnost jak 
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je již dříve zmíněno na dobré úrovni, firma by však neměla ztrácet úsilí 

o rozšíření této servisní činnosti a v případě úspěchu tuto činnost zajistit jak 

materiálně, tak i po personální stránce. 

 

Finanční situace je ve firmě příznivá, neměla by se tedy bát proniknout 

na nové trhy a vyzkoušet oblasti nových výrobků a služeb. Pouze neustálá 

expanze může firmě zaručit dobrou perspektivu do dalších let. 
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5 Závěr 

Firma by měla mít svoji vizi a strategii. V posuzované firmě tyto vize 

a strategie existují a nejsou dělány pouze jako zbytečný kus papírů. 

Strategie jsou tvořeny cíleně a díky zkušenostem vedení firmy jsou z většiny 

plněny. Práce je zejména zaměřena na vnější a vnitřní prostřední firmy, kde 

se nachází plno silných a slabých stránek, ale i příležitostí a hrozeb. 

 

V teoretické části jsou postupně uváděny jednotlivé pojmy z oblasti strategie. 

Dále jsou teoreticky popsány jednotlivé analýzy, které jsou využívány 

v analytické části. Konkrétně se pak jedná o Porterovu analýzu, model 7S 

a SWOT analýzu. K poslední jmenované jsou připojeny také vybrané finanční 

faktory. Ty slouží k hodnocení a malému náhledu na ekonomickou stránku 

firmy. 

 

Jednotlivé analýzy tedy plynule přecházejí od jejich teoretických základů 

po praktické použití a snaze nalézt návrhy na zlepšení.  

Analytická část se tedy zabývá posouzením skrz analýzy toho, jak podnik 

zvládá svou pozici na trhu a zda zde nelze učinit kroky ke zlepšení. 

 

Návrhy a opatření snad dají důležité podněty firmě a díky následnému využití 

se stane více konkurenceschopná a prosperující než doposud. Posouzení 

strategie firmy tedy proběhlo úspěšně a návrhy lze považovat jako výsledky 

všech proběhlých analýz. 
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