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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou strategie v průmyslovém podniku střední 

velikosti v moravskoslezském kraji.  

Teoretická rovina diplomové práce pojednává o základních pojmech v oblasti 

strategie, strategického marketingu, trendech a způsobech implementace strategie. Stěžejní 

část teoretické roviny je věnovaná pojmům poslání, vize a cíle podniku. Praktická část 

obsahuje ekonomicko-technickou charakteristiku průmyslového podniku, popisuje aktuální 

stav strategie a její dosavadní aplikaci v podniku, analyzuje možnosti dalšího směřování 

podniku při správném užití strategie a popisuje zavedení nové strategické metody v podniku - 

brainstorming. Závěr práce obsahuje navržení strategie - poslání, vize a cílů firmy a možných 

dopadů na podnik, při jejich aplikaci.  

 

Klíčová slova: strategie, poslání, vize, cíle firmy, brainstorming. 

 

 

Abstrakt 

This thesis analyzes the strategies in an medium-sized industrial enterprise in the MSK 

Region. 

Theoretical level, the thesis discusses by the basic concepts of strategy, strategic marketing, 

trends and methods and implementation of strategies. The main part is devoted to theoretical 

concepts plane mission, vision and business objectives. The practical part includes economic 

and technical characteristics of industrial enterprises, describes the current state of the current 

strategy and it´s application in the enterprise, analyzing the possibilities of the future direction 

in the business strategy with proper use and describes the implementation of new strategic 

business methods - brainstorming. Conclusion the work includes the design strategy - 

mission, vision and goals of the company and the potential impact on businesses in their 

application. 

Keywords: strategy, mission, vision, company goals, brainstorming 
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2 ÚVOD 

V dnešní moderní a hektické době, jejímž charakteristickým rysem je neustálá změna, 

je v podvědomí nejen odborné veřejnosti, že většina firem aplikuje strategii podniku. Vlna 

globalizace, která zasáhla svět, má mnoho doprovodných rysů, jako jsou nárůst konkurence, 

technický a technologický pokrok nebo finanční krize.  

 

 

Chtějí-li firmy v této době i v budoucnu uspět, mělo by být pro ně téměř automatické zavádět, 

resp. mít zavedený systém, dle kterého se budou řídit. Dále by měly mít porozumění vůči 

trhům, být schopny předvídat dopady vývoje prostředí na podnik a dle těchto aspektů 

přizpůsobovat své podnikání.  

 

Skutečnost je však zcela odlišná. Často se lze setkat, zejména u podniků malé a střední 

velikosti, s názory, že strategie v jejich případě není nutná. Po hlubším nahlédnutí do chodů 

těchto firem se dá usoudit, že opak se jeví pravdou. Tyto společnosti vše často řeší operativně 

a na základě intuice, nikoliv na základě faktů a analýz. Některé z podniků se snaží zavést 

strategii a její nástroje, avšak zde nastává jeden z dalších problémů a to ten, že strategie a její 

nástroje nebývají implementovány do podnikové kultury. 

  

Tato práce pojednává o marketingové strategii, jejích nástrojích a výstupech. Práce 

je rozdělena do dvou rovin, teoretické a praktické. Obě části se zabývají tématem strategie 

a její implementace ve firmě.  

 

Teoretická část reflektuje aktuální teoretické poznatky, trendy z literatur a internetových 

stránek. Teoretická rovina obsahuje zejména tyto dvě kapitoly:  

· V kapitole Životní cyklus podniku je rozebráno, jakými fázemi podnik prochází 

a takzvané inflexní body.  

· Kapitola Strategie podrobně rozebírá samotný pojem strategii jak ze všeobecného 

hlediska, tak z jednotlivých charakteristik pojmu strategie, který se aplikuje přímo 

na podnik, například strategie a dlouhodobý plán nebo podnikatelská strategie.  

Stěžejní část teoretické roviny pak blíže zpracovává strategické pojmy poslání, vize a cílů 

podniku, protože právě ty budou zahrnuty do praktické části. 
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Praktická část je věnována čtyřem oblastem. První je ekonomicko-technická charakteristika 

podniku, ve které je podrobně popsána historie a předmět podnikání firmy. Popis podniku 

je doprovázen obrázky: organizační struktury podniku, výpisu z českého statistického úřadu 

a dalšími dvěma, které vyobrazují produkty firmy a to: aplikace laserových přístrojů 

v technologických procesech, resp. aplikace analýzy plynů v technologických procesech.  

 

Druhá část popisuje aktuální dění v podniku. Původně firma zamýšlela vytvoření 

podnikatelského plánu, nicméně je nutno konstatovat, že po bližším prozkoumání bylo 

zjištěno, že ve firmě není aplikována téměř žádná strategie, proto se jevilo lepší přiklonit se 

k alternativnímu řešení, a to nejprve nastínit strategii ve firmě, tolik potřebnou pro jejich 

efektivnější fungování. Aby proces strategického řízení neskončil vytvořením dokumentu, 

který by nebyl následně realizován.  

 

Třetí část je věnována vytvořeným strategickým částem, tj. poslání, vizi a cílům, které byly 

v průběhu realizace diplomové práce vytvořeny.  

 

Poslední, čtvrtá část je swot analýza, jež popisuje silné, slabé stránky podniku a jeho 

příležitosti a hrozby. Swot analýza slouží k porovnání se stanovenými cíli podniku. 

Na základě výstupů z této analýzy a stanovených strategických cílů jsou v závěru shrnuty 

informace o dalším pravděpodobném směrování podniku a také jsou sestavena doporučení 

pro podnik, která zahrnují návrhy dalšího postupu v podnikání. 

 

Záměrem diplomové práce je přesvědčit o smyslu zavádění strategického marketingu 

v malých a středních podnicích. Jedním z mnoha důvodů je také fakt, že si majitelé firem 

uvědomí smysl a účel jejich podnikání a specifikují si své vlastní představy a sny o firmě. 

Základem úspěšného podniku je totiž přístup k informacím, schopnost práce s nimi a jejich 

vyhodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení lze posléze definovat cíle společnosti, 

které povedou k jejímu dalšímu rozvoji. Pokud není firma schopna využít takto získané 

informace a stanovit si další cíle, hrozí jí, že nebude schopna se dále rozvíjet. 
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3 Teoretická část 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Životní cyklus podniku 

 

Každý podnik, resp. společnost má svůj životní cyklus. Podle toho, ve které fázi cyklu 

se společnost nachází, se sestavuje strategie a analogicky s ní i podnikatelský plán. Obrázky 

č. 1. a 2. znázorňují všechny tyto fáze. Obr. č. 1 je orientovaný na podniky menší a střední 

velikosti a obr. č. 2. znázorňuje životní cyklus velkých společností. 

 

Životní cyklus podniku se rozděluje do 4 až 5 fází. 

1. založení 

2. růst 

3. stabilizace 

4. krize 

5. zánik 

 

Financování a životní cyklus podniku: 

Založení 

Období hladu – výdaje na investice převyšují příjmy. Financování probíhá ze soukromých 

zdrojů, popřípadě z úvěrů – jedná se o pořizování strojů, zásob materiálu pro výrobu, výdaje 

za notářské služby.  

Růst 

Přetrvávají vyšší výdaje na rozvoj podniku, příjmy postupně vyrovnávají výdaje – reklamní 

kampaň, předváděcí akce, dokupování dalších strojních zařízení.  

Stabilizace 

Podnik dosáhne optimální velikosti, investice se vyrovnávají s odpisy (podnik zajišťuje 

obnovu svého majetku). Podnik je schopen krýt své aktivity bez nároků na další zdroje – 

pořízení výrobní linky z kumulovaného zisku minulých let.  
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Krize 

Dochází k poklesu příjmů bez významného poklesu výdajů – ztráta odbytiště, havárie 

ve výrobě, levná konkurenční produkce. 

Zánik  

Dochází k němu, pokud se nepodaří zvládnout krizovou situaci a přesměrovat aktivity 

podniku do vhodných oblastí.  Prostředky podniku se rozdělí mezi vlastníky prostřednictvím 

procesu likvidace, nebo se rozdělí mezi věřitele prostřednictvím procesu insolventního řízení.  

 

Graf č. 1 - Životní cyklus podniku 

 

 

Graf. č.1 znázorňuje křivky příjmů/výdajů, které při rozdělení do 4 kvadrantů, tvoří životní 

cyklus podniku. 

Při vzniku firmy výdaje převyšují příjmy, podnik při vzniku má potenciál růstu. V době, 

kdy podnik dosáhne optimální velikosti, investice se srovnají s odpisy a jakmile firma vzroste 

do jejího maxima, pak příjmy výdaje převýší. Tento děj, který je označován 

jako fáze stabilizace, se na čas ustálí. Fází stabilizace je nazván stav, kdy si firma udržuje 
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své zákazníky, náklady drží na minimu. Podniky jsou schopny v této fázi fungovat i několik 

let. 

  

Pokud však nebude firma flexibilní a efektivní, nastane krize, resp. příjmy začnou klesat 

(důvodů může být mnoho, odcházejí zákazníci, zvyšující se okolní náklady snižující zisk 

atd.). V tuto chvíli, tj. ve chvíli, kdy se příjmy výrazně snižují a přibližují hodnotě výdajů, 

je nutné začít zavádět opatření, která společnost vyvedou z krize. Pokud firma tento signál 

včas nezachytí a vhodně nezareaguje, příjmy budou nadále klesat a hrozí zánik firmy.  

 

Graf č. 2 - Životní cyklus společnosti 
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Pokles může následovat po kterékoli z předcházejících fází, jak je zřejmé z grafu č. 1,2 a 3. 

Při přechodu z jedné fáze životního cyklu podniku do druhé jsou vždy otevřené dvě možnosti: 

buď bude následovat další růst, nebo fáze poklesu. 

 

 A.S. Grove, legendární šéf Intelu, ve své knize „Only The Paranoid Survive1“ (Jen paranoici 

přežívají), nazývá tyto momenty strategickými inflexními body (Strategic Inflection Point – 

SIP). Zda bude následovat pokles nebo další rozvoj, závisí na správné volbě strategie.2
 

Strategické inflexní body jsou znázorněny na Obr. č. 3. cyklus podniku při aplikaci strategií. 

Strategie podle životního cyklu podniku 

 

 

Životní cyklus firmy lze vhodnými marketingovými nástroji ovlivňovat žádoucím směrem, 

tedy udržovat co nejdéle firmu ve fázi zralosti. Nejúčinnějším nástrojem je marketingová 

strategie. Intuitivní strategie, kterou se podniky často řídí, nebývá nejvhodnější.  

Je třeba volit takovou strategii, která je v každé etapě životního cyklu firmy nejefektivnější, 

strategii, která zaručí, že po fázi vzniku bude následovat fáze růstu a po fázi růstu fáze 

zralosti. Do fáze poklesu se tedy firma vůbec nedostane. Nejlepším způsobem, jak tohoto 

dosáhnout, je, jak ukazuje tabulka v příloze č. 1, změna základní strategie podle dané etapy 

životního cyklu firmy a to vždy včas, dříve, než firma přejde do následující fáze svého 

životního cyklu. Z obr. č. 3 je zřejmé, že příprava nové strategie musí začít s dostatečným 

předstihem, daleko dříve, než dosavadní strategie dosáhne vrcholu svých možností, tedy 

v době, kdy se podniku daří velmi dobře, kdy má před sebou zdánlivě jistý růst a nic 

nenaznačuje problémy.  

 

Bohužel, drtivá většina manažerů malých a středních podniků považuje v této fázi novou 

strategii za poslední věc, kterou podnik potřebuje. Management i vlastníci velmi neradi 

opouštějí dosavadní úspěšnou strategii. Pokud však firma bude nadále zachovávat svou 

předchozí strategii, jakkoli úspěšnou (což se často děje), stane se tato strategie brzy 

nevyhovující v dané situaci podniku, strategie zranitelná, obvykle lehce napadnutelná 

konkurencí, případně nevyhovující měnícím se tržním podmínkám. 

                                                 
1
 A. S. GROVE, Only the Paranoid Survive. Doubleday 1996. . ISBN 0385482582. 

22
 MARKETINGOVÁ STRATEGIE V ČECHÁCH-životní cyklus podniku (2.).[ONLINE] dostupné z 

<http://www.marketingovyklub.cz/index.php?cmd=item&id=45&menuID=8> 
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Záměrem každého podniku by mělo být co nejdříve dosáhnout fázi zralosti (protože takový 

podnik vytváří největší hodnotu) a v této fázi se udržet. Prodloužení fáze zralosti je možné 

podobnými metodami, jako je tomu u životního cyklu produktu. Firma musí umět 

s předstihem rozpoznat první příznaky situace, kdy dosavadní strategie ztrácí svou sílu, 

přestává vyhovovat změnám na trhu, nestačí na konkurenci. Včas je nutno připravit novou 

strategii či zlepšit strategii současnou. Proto úspěšné firmy svou strategickou linii pravidelně 

sledují, přehodnocují a včas precizují, nebo mění [16] 

 

Graf č. 3 - Cyklus podniku při aplikaci strategií. 
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3.1.2 Strategie 

Definice strategie se v dostupné literatuře0 rozcházejí. Definice strategie není tedy jednotná a 

pod pojmem strategie si každý může představit něco jiného. Na několika následujících řádcích 

je proto uvedeno pro příklad několik definic, aby byla tato nejednotnost patrná. 

• Vznikla v Řecku, ve válkách. 

• STRATAGEM - lest, trik, obrat ve vedení bitvy. 

• Pearce, Robinson: Strategie jsou rozsáhlé, na budoucnost orientované PLÁNY 

činností, zaměřené na vzájemnou interakci podniku a jeho okolí a dosažení 

podnikových cílů. 

• Mintzberg: Na strategii je nutno nahlížet ze dvou hledisek: 

· co podnik chce udělat: strategie je chápána jako program definování 

a realizace cílů podniku opírající se o racionální formulaci strategie. 

· Co podnik skutečně dělá, aby byl úspěšný? Strategie je soubor reakcí 

podniku na jeho okolí, kdy postup managementu má charakter neustálého 

přizpůsobování. 

• Martides: Strategie představuje 5 nebo 6 kreativních nápadů, které říkají, jak bude 

podnik postupovat v konkurenční bitvě probíhající v jeho odvětví. 

Dle mého názoru nejvýstižněji popisuje strategii Monika Grasseová a kolektiv: "Strategie - 

způsob(cesta), kterým organizace realizuje své poslání a vizi. Je založena na potřebách 

hlavních zainteresovaných stran (primárních externích zákaznících) a podporována 

příslušnými politikami (koncepcemi), plány, cíli, záměry a procesy. Zpravidla 

jde o prostředky, metody, procesy a zdroje vyžadované celkově nebo v nějaké kombinaci 

pro dosažení strategických cílů, včetně jejich případné změny." 

Význam strategie 

V této práci je strategie chápana v několika rovinách.  

· Za prvé je chápaná jako určitý typ rozhodování. Toto rozhodování o budoucnosti 

firmy je základem celého systému řízení podniku. Na strategii (na rozhodování) 

se podílejí všechny články řízení podniku a všechny úrovně řízení (vrcholové, 

taktické, operativní).  

• Strategie je také tvůrčím procesem. Proces, jenž využívá podnikatelských zdrojů 

a jehož záměrem je změna konkurenční rovnováhy ve prospěch podnikatele. 

Úkolem strategie je tedy získat konkurenční výhody.  
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• Strategie je rovněž cesta a zároveň návodem. Cesta k dosažení určitého cíle 

a zároveň návod jak získat konkurenční výhodu. 

Strategie musí vést k tomu, aby podnik získal dostatek zdrojů pro krytí svých nákladů, pro 

svůj rozvoj a pro uspokojení požadavků svých majitelů. [8] 

 

Podceňování strategie v českých podnicích 

Odborné znalosti českých manažerů nejsou ve světě příliš ceněny. Hlavní příčinou 

je, že manažeři většiny českých firem věnují převážnou část svých rozhodovacích aktivit 

řešení operativních problémů. V důsledku tohoto jevu se často výrazně podceňuje význam 

formulace dlouhodobé podnikatelské strategie pro trvale úspěšné působení organizace 

na cílových trzích. Význam působení strategie lze chápat jako negativní působení 

benchmarkingu: „když nemají strategii jinde, obejdeme se bez ní i my“. Je důležité 

si uvědomit, že pro proces tvorby strategie je naprosto nutné získat pro zamýšlenou, cílenou 

změnu ne většinu, ale všechny pracovníky stávajícího vrcholového managementu.  

Proč je tedy třeba se zabývat strategií, co to strategie je? Můžeme si představit, že základní 

rozdíl mezi strategií a dlouhodobým plánem je v tom, že při stanovování dlouhodobého cíle 

si klademe otázku, kam chceme jít, kdežto strategie nám pomáhá odpovědět na otázku, jak 

se tam chceme dostat. [5] 

Základní charakteristiky významu strategie je možné shrnout do následujících bodů[7]: 

• Strategická rozhodnutí ovlivňují dlouhodobý směr organizace. 

• Strategická rozhodnutí se pokouší dosáhnout nějakou výhodu. 

• Strategická rozhodnutí se zabývají rozsahem dopadu aktivit organizace. 

• Strategie může být pojímána jako přizpůsobení aktivit určitému prostředí. 

• Strategie může být nahlížena jako vycházení ze zdrojů a kvalifikací organizace 

nebo jejich natahování za účelem tvorby příležitostí. 

• Strategie může po firmě vyžadovat změnu hlavních zdrojů. 

• Strategická rozhodnutí ovlivňují operativní rozhodování.  
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Jaké má tento výčet praktické využití? Je zřejmé že [5]: 

• Každá firma, pokud chce dlouhodobě úspěšně působit na trhu, musí mít stanovený 

dlouhodobý směr. 

• Vzhledem k existenci konkurenčního prostředí hledá firma konkurenční výhodu. 

• Firma při definování strategie může dospět k tomu, že její stávající výrobní 

program je dlouhodobě neudržitelný, a tedy je nutné k tomu přizpůsobit aktivity. 

• Pokud bude firma chtít využít nově poznané příležitosti trhu, musí se zamyslet 

nad tím, zda má pro to vhodné a dostačující zdroje. 

• Pro firmu z toho vyplývá, že strategie se tvoří již dnes.  

V souvislosti s významem strategie, je důležité zdůraznit povinnosti a odpovědnosti 

manažera: 

• Plánování práce ve firmě tím, že určují kvantitu a kvalitu výrobků nebo služeb. 

To je, kolik se čeho udělá a jak to má vypadat.  

• Organizují práci, říkají tedy, jak se to má udělat. 

• Vedou a ovlivňují lidi ve firmě tak, aby firma dosahovala svých cílů 

co nejefektivněji.  

Podnikatelská strategie 

 

Podnikatelská strategie, podle toho co už bylo řečeno, by ve zkratce měla mít 

tyto charakteristické znaky [8]: 

• míří do budoucna 

• musí zajistit konkurenční výhodu 

• určuje základní parametry podnikání (objem produkce, trhy) 

• zajišťuje soulad mezi aktivitami podniku a vnějším okolím. 

• opírá se o klíčové zdroje a schopnosti. 

• vymezuje způsoby zajišťování zdrojů, potřebných pro realizaci cílů. 

• je základem pro taktické a operační rozhodování. 

• zohledňuje (naplňuje) očekávání zájmových skupin 

Strategie a dlouhodobý plán 

Aniž by došlo k názorové shodě na nutnost tvorby strategie, není možné strategii úspěšně 

realizovat. K názorové shodě na nutnost tvorby strategie pomůže i zdůraznění skutečnosti, že 
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strategie není pouze dlouhodobý plán. Existuje nebezpečí, že strategie začne být považována 

za plán. Manažeři si mohou začít myslet, že řídí strategii, protože procházejí procesem 

plánování. Strategie samozřejmě není totéž co plán: strategie je dlouhodobý směr, kterým se 

organizace ubírá, není to psaný dokument na stole vedoucího [7]. 

Plánování se může stát honbou za absolutními rozhodujícími činiteli výkonu 

nebo za definitivně správnou strategií. Pro první fázi procesu tvorby strategie tedy není nutné, 

respektive žádoucí, vzít například výsledky hospodaření za rok 2005, údaje tam obsažené 

vynásobit v každém roce určitým koeficientem a oznámit, že toto je strategie. Pro první fázi 

procesu tvorby strategie je nutné ztotožnit se s tím, že strategie je vize, ne plán, že strategie 

není hlavně a pouze o ekonomických indikátorech.  

Strategie pojatá a chápaná jako plán se nemůže stát součástí kultury žádné firmy. (Kulturou 

budeme rozumět to, jak „věci ve firmě děláme“). Pokud budeme chápat strategii jako 

dlouhodobý plán, budeme věřit tomu, že umíme odpovědět na otázku, co chceme. Chceme 

tedy například dlouhodobě generovat tržby ve výši 10 milionů, snižovat náklady o 5% ročně 

a podobně. Nepokládáme si ovšem otázku, jak toho chceme docílit. A to je otázka, na kterou 

nám může odpovědět pouze strategie. Stávající pohled ve firmách přibližuje příklad 1. - 

pohled na strategii. 

Příklad 1. Pohled na strategii 

Zejména v zakázkových výrobách, ale nejen v nich, zastávají někteří manažeři názor, 

že dlouhodobé plánování, případně strategie, jsou zbytečné. Firmy mají problémy 

se získáváním zakázek, a když je získají, mají problém s inkasem pohledávek. Značnou část 

svého času věnují operativnímu každodennímu řízení. Řízení je potom realizováno stylem 

„Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.“. Dochází k tomu, že nejsou patrná krátkodobá 

vítězství a lidé si spojují strategii s něčím, co je naprosto zbytečné. [5] 

 

Co můžeme udělat proto, abychom přesvědčili sami sebe a lidi kolem sebe o tom, že strategie 

svůj význam v řízení firmy má? 

Jednou z metod může být: vidět-pociťovat-měnit. Pomozte lidem vidět. Ať jsou vytvářeny 

poutavé a přesvědčivé dramatické situace, které lidem pomohou názorně si představit 

problémy či jejich řešení, nebo je přivedou k odbourávání neodůvodněného sebeuspokojení, 

k realizaci strategie, a uvolní prostor pro aktivní jednání. Víme, že názorná zkušenost s něčím 

novým podněcuje emoce. Názorná představa poskytuje lidem užitečné myšlenkové pochody, 

které je zasáhnou na hlubší úrovni, než jsou povrchní úvahy. Myšlenky asociované s emocemi 

mění chování nebo upevňují nové změněné chování [11]. 
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Strategické řízení firmy 

 

Strategické řízení firmy (strategic management) je dynamický proces tvorby a implementace 

rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Zahrnuje aktivity zaměřené 

na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli 

a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje, 

a to prostřednictvím vymezení vize, mise, firemních cílů, růstových strategií a portfolia pro 

celou firmu.  

Proces strategického řízení je znázorněn na obr. č. 4. Proces strategického řízení firmy 

je funkcí vrcholového managementu. Jednou z jeho úloh je činit závažná strategická 

rozhodnutí. Mezi nejdůležitější lze zařadit například: 

• rozhodnutí o směru podnikání (jaký produkt, na jakém území, jaký typ vlastnictví, 

jaká velikost firmy atd.); 

• stanovení cílů (dosažení určitého procenta zisku, podílu na trhu, objemu 

maloobchodního obratu, procenta meziročního růstu, např. obratu, image atd.); 

• formulování a implementace strategie; 

• stanovení pozice marketingu ve firmě (priorita marketingového oddělení, stejné 

postavení marketingového oddělení, jako mají ostatní útvary firmy, atd.); 

• určení úlohy dalších firemních funkcí; 

• vytvoření strategicky orientované firemní kultury; 

• vytvoření motivačního systému; 

• rozhodnutí o alokaci zdrojů; 

• utvoření kontrolní funkce.  

Všechna tato a další rozhodnutí vrcholového managementu mají vliv na marketingovou 

činnost firmy.  

Přínosy strategického manažerského myšlení se projevují zejména[6]: 

• delším životním cyklem produktů; 

• rychlejší a jistější návratností vložených prostředků a rychlým dosažením zisků; 

• menší nutností krizového řízení; 

• lepší zpětnou vazbou; 

• zlepšením týmové práce a týmové atmosféry.  

Strategické myšlení je myšlení interaktivní. Připouští, že svět je plný potenciálních soupeřů 

a spojenců, předpokládá, jak konkurenční, tak i kooperativní jednání. [12]  
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Strategické myšlení není vrozené, ale musí být naučené. Strategické řízení vytváří podmínky 

pro operativní řízení. Strategické a operativní řízení jsou na jedné straně odděleny, 

ale na druhé straně musejí být integrovány. [6] 

 

Firemní kultura 

 

Firemní kultura je vnitropodnikovým fenoménem, který je primárně utvářen a využíván 

v oblasti vnitropodnikového řízení a vztahu k vlastním zaměstnancům. Jedná se o souhrn 

představ, přístupů a hodnot v podniku všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě 

udržovaných. Projevuje se ve specifických formách komunikace, realizace jednotlivých 

personálních činností, způsobech rozhodování manažerů, celkovém sociálním klimatu 

a především ve společném, přibližně shodném náhledu zaměstnanců na vnitropodnikové 

skutečnosti, v jejich obdobné interpretaci a hodnocení, ale i ve vzhledu budov, výrobků atd., 

což znamená, že se projevuje materiálně i nemateriálně, uvnitř i vně podniku. Má přímý 

i nepřímý vliv na hospodářskou výkonnost podniku v oblasti vnitropodnikového řízení, úspor 

nákladů a zvýšení výnosů.  

 

Strategický systém řízení a rozhodování vyžaduje strategické myšlení. Strategicky myslet 

znamená „perspektivně pohlížet na své možnosti, analyzovat všechny faktory vnějšího 

prostředí, variantním plánováním brát v úvahu permanentnost změn, pružně na ně reagovat 

a ovlivňovat je, promyšleně přeskupovat zdroje a učit se tvořivě překonávat problémy 

s využitím potencionálu všech spolupracovníků.“ [9]  

Řetězec řízení se skládá z jednotlivých článků, kterými jsou plánování, organizování, 

přikazování, koordinace a kontrola. [6] Výchozím bodem strategického řídícího procesu 

je vize. 
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Obr. 4. Proces strategického řízení firmy 
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Shrnutí kapitoly Strategie 

 

Procesem tvorby strategie se zabýváme proto, že definovaná strategie napomáhá firmě 

k tomu, aby byla schopna dlouhodobě vydělávat peníze. Slovo „dlouhodobě“ evokuje 

dlouhodobé řízení, respektive řízení mající dopad do vzdálenější budoucnosti. 

Řízení firmy, zaměstnanců lze přirovnat k řízení auta; někam jedeme. Toto vedení zajišťuje 

to, abychom věděli, kam jedeme. A abychom věděli, kam jedeme, musíme znát cíl. Musíme 

vědět, čeho chceme dosáhnout. Nicméně se znalostí směru a cíle si nevystačíme, musíme znát 

i to, jak cíle dosáhnout. Na všechny tyto otázky odpovídá právě strategie.  

Definování strategie bezpochyby napomáhá ztotožnění všech zaměstnanců firmy 

s vymezeným cílem, tj. sdílení společných hodnot. Pokud jsou všichni zaměstnanci srozumění 

se stanoveným cílem a jsou přesvědčeni o jeho správnosti, jsou ochotnější k naplňování 

zvoleného cíle.  

Je třeba si uvědomit, že existuje rozdíl mezi strategií a plánováním. Strategie je určení 

dlouhodobého směru firmy. Strategie nemá formu nějaké písemnosti, dokumentu a neleží 

manažerům na stole nebo v šuplíku. Jedná se o filosofii a neustále se vyvíjející proces uvnitř 

v podniku.  Úplné opomenutí strategických cílů a přílišná koncentrace pozornosti 

na operativní a krátkodobé problémy firmy může mít sice za následek rozmach firmy, 

ale zakrátko může přijít srážka s realitou. Tato krátkozrakost, tj. zanedbání operativního řízení 

a přílišná orientace na plánování bezproblémového vývoje (budoucnosti) může přivodit brzký 

kolaps. Doporučením je nepřeceňovat operativní a taktické rozhodování a zároveň 

nepodceňovat význam strategie. [5]    

„Pokud nemáte vizi, ale pouze formální plány, potom se vám při každé neočekávané změně 

prostředí bude zdát, že se vám všechno hroutí pod rukama.“3
 

  

                                                 
3
 JOHNSON, G. SCHOLES, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press, Praha 2000 
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3.1.3 POSLÁNÍ 

Poslání firmy (mission) je vysvětlení smyslu, účelu podnikání, prohlášení o tom, čeho si firma 

přeje dosáhnout. [10] 

Poslání firmy prezentuje: 

• smysl existence firmy; 

• vztah k ostatním subjektům trhu; 

• normy chování celé organizace; 

• dlouhodobě firmou uznávané hodnoty. 

Posláním každého podniku je, aby svými výrobky či službami uspokojoval potřeby zákazníků 

a z výnosů své podnikatelské činnosti naplňoval potřeby všech, kteří jsou 

s jeho podnikatelskou činností bytostně spjati, říká Vlček (2002, str. 16). [6] 

Poslání představuje hlavní důvod existence organizace.   

 

Při vymezení poslání je třeba vzít v úvahu pět klíčových elementů: 

• Historii firmy. 

• Současné preference managementu a vlastníků.  

• Faktory vnějšího prostředí. 

• Zdroje firmy, které umožňují specifické vymezení poslání. 

• Vymezení účelu existence firmy při využití jejich schopností. 

Pro vymezení poslání bude firma definovat čtyři dimenze: 

• Zákaznické skupiny (segmenty trhu). 

• Zákaznické potřeby. 

• Trhy. 

• Produkty. 

Poslání by proto mělo obsahovat odpovědi na následující otázky: 

• Kdo jsou naši zákazníci? 

• Jakou potřebu či přání zákazníků firma uspokojuje a co je jejím cílem? 

• Kde působí? 

• Jaká je „filosofie“ firmy? 

• Jaké jsou přednosti firmy a jaká je její konkurenční výhoda? 

• Jakými produkty uspokojí firma potřeby a přání zákazníků, i ty nevyslovené? 
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Je důležité, aby poslání bylo v souladu s firemní (organizační) kulturou a pozitivně působilo 

na sociální vztahy. [6] 

Definování poslání by nemělo být ani příliš široké, ani příliš úzké, ale výstižné a realistické. 

Formulace poslání by měla celkově zapadat do kontextu prostředí, v němž firma působí. 

Postupem času se může prostředí firmy výrazně změnit. Jakmile její vedení pozná, že činnost 

firmy se odchyluje od svého poslání, musí hledat znovu smysl její existence. Formulování 

poslaní je záležitostí vrcholového managementu.  

Firemní poslaní a vize musejí být rozpracovány do řady co nejkonkrétnějších dílčích cílů 

a výkonnostních kritérií pro každou úroveň řízení, kterých má být během určitého časového 

období dosaženo.  

Některé firmy sdělují široké veřejnosti své krédo, jehož součástí je firemní poslání a hodnoty, 

které obsahuje jejich firemní kultura. [6] 

  

 

 

 

 

Vize = kam směřujeme? Obraz budoucnosti. 

 

Mise= proč existujeme? Důvod existence. 
 

Řídit podnik s nejasným záměrem (vizí) a misí je velmi obtížné, často přímo nemožné. 
Naplnění mise vyžaduje nadšení, energii a schopnosti 
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3.1.4 VIZE 

Vize a mise se v odborné literatuře nazývají premise, neboť stojí na samotném počátku 

strategického řídícího procesu, což je zřejmé i z hlediska hierarchického tradičního pojetí 

strategie. 

Vize (vision) představuje soubor specifických ideálů a priorit firmy, obraz její úspěšné 

budoucnosti, který vychází ze základních hodnot nebo filozofie, se kterou jsou spojeny cíle 

a plány firmy. [6] 

 

 

 

Jádrem každé vize je „výsledek“, kterého má být dosaženo v zájmu zákazníka. Konkrétní 

obsah vize závisí na firmě i na odvětví, v němž firma působí.  

 

  

 

Vize musí být jasně formulovaná, realistická a dobře komunikovatelná. O tom, zda 

je skutečně realistická, se lze přesvědčit na základě porovnání firmou definované vize 

s výsledky situační analýzy a predikce vývoje prostředí, identifikací vzniklé mezery. Pokud 

je vzniklá mezera příliš velká, je nutné vizi nově formulovat, Je-li malá, je potřebné vizi 

doladit[6].  

Vrcholoví manažeři musejí určovat perspektivní vize svých společností a hledat smysluplné 

strategie pro jejich realizaci. [9] 

 

3 základní cíle, které by měla správná vize mít: 

 

1. Vyjasnit obecný směr. 

2. Motivovat lidi k vykročení správným směrem. 

3. Rychle a účinně koordinovat úsilí mnoha lidí. 

Vize shrnuje základní principy, které jsou neměnné bez ohledu na vývoj okolních podmínek. 

Jde o kombinaci dlouhodobých, nadčasových zásad, strategií a postupů, které se přizpůsobují 

měnícímu se světu.  

strategie cíle taktiky vize poslání 

Vize dává odpověď na otázku, jak bude podnik vypadat v budoucnosti. 
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Síla vize spočívá v tom, že je všem členům organizace společná. Je důležité, aby vrcholoví 

manažeři vizi, kterou formulovali a přijali, také věřili. Obecně platí, že vize by měla 

být zapamatovatelná po přečtení do pěti minut. V současnosti přibývá firem, které zveřejňují 

své vize.  

Vize by měla odpovídat reálné situaci, schopnostem a možnostem firmy. Vize spolu 

se situační analýzou (auditem, diagnostikou) jsou základními stavebními kameny procesu 

řízení změny ve firmě. Vize bývá většinou rozpracována do systému strategických cílů 

(strategic goals), což jsou dílčí kroky umožňující se vizi přiblížit a tím naplňovat i poslání 

firmy. [6] 

3.1.5 CÍLE 

• Požadovanými globálními firemními cíli jsou budoucí výsledky a jako takové 

se odvíjejí od poslání podniku, které je samo o sobě souborem specifických 

a dosažitelných cílů. 

• Strategický cíl (strategic goal) je žádoucí stav, jehož má být v určité 

budoucnosti dosaženo a který lze měřit příslušnými kvalitativními nebo také 

kvantitativními ukazateli. 

• Strategické cíle mohou vyplynout přímo z formulace poslání, nebo mohou být 

považovány za pomocný nástroj zvolený pro naplnění základního poslání 

firmy. Za jejich stanovení nese odpovědnost vrcholové vedení firmy.  

• Cílem firmy musí být podle Kotlera a Armstronga rozvoj, růst i zisk. Podle 

Synka a kol., maximalizace zisku a tržní ceny akcií[3].  

• Cíle firmy mohou být velice různorodé. Záleží na konkrétní situaci konkrétní 

firmy. V této oblasti jediné správné řešení opravdu neexistuje[5].  

CO MAJÍ CÍLE OBSAHOVAT: 

• ovlivnitelné, 

• měřitelné 

• vyzývající k proaktivitě,  

• reálné 

• terminované,  

• a samozřejmě v souladu se strategií. 

Proč by měly být cíle právě takové? Pokud nám někdo stanoví cíl, jehož podobu nemůžeme 

ovlivnit, je to asi stejné, jako bychom žádný cíl neměli. Začneme se spoléhat na to, že cíle 
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místo nás dosáhne někdo jiný? Pokud dostaneme za úkol splnit nějaký cíl, ale bude definován 

příliš obecně, jak zjistíme, jestli byl splněn? Případně „o kolik“ splněn nebyl? Nereálné cíle 

jsou zároveň demotivující, protože předem víte, že je nejste schopni plnit. [5]  

Obecně lze cíle rozdělit na finanční a nefinanční. Definice cílů bude určitě záviset na tom, 

v zájmu koho vaše firma pracuje a jaké cíle mají zainteresované strany. [5] Pro přesnější 

ilustraci blíže vysvětlí příklad č. 2  cíl - spokojený zákazník. 

 

Příklad č. 2  cíl - spokojený zákazník 

Je důležité si uvědomit, že pouze cíl typu „spokojený zákazník“ nebude moc dobrý, protože 

nekoresponduje s ostatními cíli. Jiné cíle má zákazník a jiné zase prodávající. Prodávající má, 

zjednodušeně řečeno, zájem prodat co nejdráž, kupující má zájem koupit co nejlevněji. 

V těchto souvislostech by spokojenosti zákazníka bylo dosaženo tak, že by mu firma musela 

prodávat co nejlevněji, a to by asi bylo v rozporu s cílem existence firem obecně – vydělávat 

peníze. 

Tento názorný příklad se uvádí proto, abychom si uvědomili, že je nutné se nad stanovováním 

cílů zamyslet a věnovat tomuto procesu pozornost. 

3.2 Podnikatelský plán 

Implementací strategie ve většině případů bývá podnikatelský plán.  

Podnikatelský plán je písemné prohlášení, resp. údaj, který popisuje a analyzuje podnikání 

a dává detailní prognózy o jeho budoucnosti. Zahrnuje finanční aspekty zahájení nebo 

rozšíření podnikání - kolik peněz bude subjekt potřebovat a jak se mu budou vracet zpět. 

Podnikatelský plán zahrnuje veškerou stanovenou strategii, kterou si podnik sestavil.  

Napsat dobrý podnikatelský plán je časově náročné. Proč tedy ztrácet čas a sestavovat 

podnikatelský plán? "Nejlepší odpovědí je moudrost získaná od doslova miliónů 

podnikatelů"4
. Téměř bez výjimky, každý vlastník firmy, který má podnikatelský plán 

je spokojen že ho má, a každý vlastník bez podnikatelského plánu touží po tom jej mít. [3] 

Jde o jeden ze způsobů strategie společnosti (vize, mise, cíle a hodnoty podniku a strategické 

analýzy), jeho promítnutí do písemné formy (podnikatelský plán) a s jeho finanční stránkou 

(finanční analýza, prognózy).  

Pokud je podnikatelský plán reálný, upřímný, precizní, zkrátka poctivě propracován, můžeme 

očekávat obrovský přínos. Ve firmách, ve kterých se nepřikládá strategii a podnikatelskému 

                                                 
4
 DETHOMAS, A. R., GRENSING-POPHAL, L.: Writing a Convincing Business Plan,Barron´s 2001 
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plánu dostatečný čas, ale vytváří se neuváženě, resp. firma si sama vymýšlí možné strategie 

na základě intuice, je pak vypovídací hodnota podnikatelského plánu nulová.  

Smysl a přínosy plánu 

 

Konkrétní přínosy, které bude firma čerpat, když si vytvoří podnikatelský plán.[13]: 

• Pomůže získat peníze (například při žádostech dotací z Evropské unie). 

• Pomůže se rozhodnout, zda pokračovat či zastavit podnikání (firma zjistí, kde 

se nachází na životní křivce podniku, resp. že je jejich podnikání dlouhodobě 

ztrátové/ziskové). 

• Umožňuje zlepšit obchodní koncept (proniknutí na nové trhy, získávání nových 

zákazníků). 

• Zlepší šance na úspěch (Pokud si firma ujasní, co chce, lépe se jí stanoveného cíle 

dosahuje). 

• Pomůže firmě udržet se "na trati".  

Avšak nikdo nemůže společnosti zaručit okamžitý přísun peněz pouhým sepsáním 

podnikatelského plánu. Žádný "papír" větší zisk nezaručí. Aby byl zajištěn profit, společnost 

musí k podnikatelskému plánu přistupovat zodpovědně, a to nejen k jeho napsání, ale také 

k jeho plnění.  

V případě, že firma má podnikatelský plán sestaven, tj. přesně ví, co chce, stanovila, 

jak dosáhne vymezených cílů, pak už jen postačí, aby své cíle naplňovala aplikací 

jednotlivých kroků a strategií.  

Firma, která podnikatelský plán nezpracovala, v podstatě neví, co může očekávat, není 

připravena na možné příležitosti, resp. hrozby, a tedy ani schopna včas na podněty reagovat. 

Dovolila bych si říct, že všechny firmy touží po tom, aby jejich křivka života podniku 

neustále stoupala, jako je tomu na Obr. č. 3. cyklus podniku při aplikaci strategií. Otázkou 

však je, kolik firem je ochotno připustit si realitu a začít jednat. Mnoho firem není ochotno 

čelit realitě a faktu, že firma se ocitla ve stavu, kdy je příliš pozdě na jejich záchranu 

a nejlepším řešením je firmu prodat a založit novou. Tyto firmy ignorují nepostradatelnost 

podnikatelského plánu a zůstává u operativního řešení.  

 

The successful business  

Nestačí pouhé přežití, cílem je uspět5
 

                                                 
5
 ABRAMS, R., KLEINER, E.: The successful business plan: secrets&strategies,ThePlanningShop, 2003 
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Faktory úspěšného podnikání: 

Aby se mohl rozvíjet obchodní plán, je důležité úspěšně podnikat. V dlouhodobém horizontu 

nemá smysl psát podnikatelský plán, který může zvýšit vaše zisky, je-li váš podnik 

koncipován tak špatně, že je odsouzen k zániku. Jakmile si vytvoříte svůj plán, vypracujete 

strategii, budou určitě řešit dlouhodobé potřeby vašeho podnikání, které zvýší jak celkovou 

výkonnost vaší společnosti, tak vaši osobní spokojenost. 

 

Následující faktory, které nejvíce přispívají k obchodnímu úspěchu, a měly by vést váš 

proces plánování: 

 

· obchodní koncept, 

· porozumění trhu, 

· zdravý průmysl a trendy, 

· konzistentní obchodní zaměření a jasnou strategickou pozici, 

· schopné vedení, 

· schopnost přilákat, motivovat a udržet zaměstnance, 

· hodnoty společnosti a integrita. 

 

Dokonce, i když máte všechny peníze, které potřebujete, budete ještě potřebovat podnikatelský 

plán. Plán ukazuje, jak bude růst vaše podnikání. Bez plánu nevíte, kam jdete, a nemůžete 

měřit své pokroky. Tvorbou podnikatelského plánu, můžete změnit svůj přístup, i rozhodnout, 

že se nepustíte do určitého obchodu v tomto okamžiku. [1] 

 

 

Programové/softwarové řešení podnikatelského plánu 

 

Software může pomoci nejen při běžných, operativních činnostech firmy, ale také při tvorbě 

strategických analýz a podnikatelského plánu podniku. Nejedná se o programy, které 

by za firmu plán vytvořily, ale zejména o takové, které pomohou sestavit prognózy pro určité 

investiční programy. Místo složitých a časově náročných výpočtů stačí do programu zadat 

požadovaná data.  

Například v případě, kdy se podnik rozhodně změnit strukturu, resp. portfolio svých výrobků, 

mu software pomůže vypočítat prognózu, jestli se podniku tato změna vyplatí, či nikoliv.  



24 

 

 

4 Praktická část 

4.1 Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

 

Předmětem podnikání společnosti je automatizace průmyslových technologických procesů. 

Jejich portfolio zahrnuje služby, ale i výrobky (produkty). Firmu vlastní 5 vlastníků. Firma 

sídlí ve vlastním objektu na ulici Zahradní 224, 739 21 Paskov, kde je provozní 

a administrativní budova. 

4.1.1 HISTORIE 

Firma SPOLEČNOSTI vznikla v roce 1992 za účelem výroby, montáže, údržby elektrických 

zařízení do 1000V, montáže vodoměrů a měřičů tepla. Během 18. leté působnosti na českém 

trhu získala mnoho oprávnění a certifikátů:  

· 1994 

o Oprávnění Institutu technické inspekce k montáži, opravám a údržbě 

dodavatelským způsobem 

· 1999  

o Osvědčení Českého metrologického institutu k opravám a montáži vybraných 

měřidel 

· 2000 

o Koncesní listina - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 

o Implementace systému řízení jakosti dle DIN EN ISO 9002 poradenskou 

firmou 

· 2001 

o Oprávnění Báňského úřadu k montáži, opravám a zkouškám elektrických 

zařízení  

o Certifikace německou firmou TÜV International (duben 2001) 

o Udělen certifikát TÜV CERT dle DIN EN ISO 9002 (květen 2001) 

· 2003  

o Certifikace německou firmou TÜV International (květen 2003) 

o Udělen certifikát TÜV CERT dle DIN EN ISO 9000:2000 (květen 2003) 

· 2006  
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o Recertifikace ISO 9001:2001 německou firmou TÜV International (duben 

2006) 

o Certifikace EMS 14001:2005 německou firmou TÜV International (duben 

2006) 

· 2008 

o Základní kapitál společnosti byl navýšen na 2.000.000,- Kč 

· 2009  

o Recertifikace ISO 9001:2001 německou firmou TÜV International (květen 

2009) 

o Recertifikace EMS 14001:2005 německou firmou TÜV International (květen 

2009) 

Organizační struktura firmy 

 

Ve firmě je zavedena maticová struktura viz obr. č. 6 maticová struktura firmy. Tyto 

organizační struktury se zejména vyskytují v organizacích, ve kterých se řeší velké projekty a 

do kterých je třeba začlenit celou firmu.  

Výpis z ČSÚ 

 

Zástupce poskytovatele informací z veřejně dostupných zdrojů je například ČSÚ. Informace, 

které si každý o podniku může zjistit, vypadají jako obr. č. 7. - SPOLEČNOSTI s.r.o. 

na českém statistickém úřadě.  

Obr. č. 6. – maticová struktura firmy 
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obr. č. 7 – SPOLEČNOST na českém statistickém úřadě 

4.1.2 Charakteristika poskytovaných služeb 

 

Společnost s r.o. nabízí komplexní služby v oblasti měření, regulace, řízení technologických 

procesů a řízení budov,  elektro - silnoproudu a slaboproudu.   

Specializuje se na průmysl papíru a celulózy, petrochemii, energetiku a teplárenství, hutnictví, 

farmacii, úpravny vod, neutralizační stanice a čistírny odpadních vod komunální 

i průmyslové. 

Firma je zákaznicky orientovaná firma. Charakteristika služeb a výrobků je směrována 

na poskytování komplexních služeb především v oblasti procesní instrumentace, v oblasti 

řízení technologických procesů a v oblasti elektroinženýrství. 

Společnost se specializuje na řízení technologických provozů energetiky a teplárenství, 

hutnictví, farmacii, průmyslu celulózy a papíru, chemického průmyslu, cementárny, 

betonárky, kamenolomy, pivovary, úpravny vod, neutralizační stanice v tuzemsku 

i v zahraničí. 
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Inženýring vedení komplexních zakázek (SCADA, SŘTP, měření a regulace, elektro) 

Poradenství  analýza problému a návrh řešení  

Projekce  zadání, úvodní a prováděcí projekty, projekty skutečného provedení (EPLAN, 

CAD) 

Instalace  šéfmontáž, montážní práce včetně dodávek montážního materiálu 

Zprovoznění  testy, oživení, komplexní zkoušky, zkušební provoz 

Servis  záruční a pozáruční servis na realizované zakázky 

  preventivní periodické prohlídky, údržba, kalibrace, metrologie 

HLAVNÍ ČINNOSTÍ FRIMY JSOU SLUŽBY - VYŠŠÍ DODAVATELSKÁ ČINNOST, 

JEDNÁ SE ZEJMÉNA O: 

 

INŽENÝRING 

Projekční činnost tj. inženýrské vedení a řízení zakázek, zpracování projektové dokumentace, 

zadání, úvodní projekty, prováděcí projekty a projekty skutečného provedení v systému 

EPLAN, ESC CAD, CAD. 

PORADENSTVÍ 

 Analýza problému a návrh řešení dle potřeby zákazníka. 

OBCHODNÍ ČINNOST  

Nákup a prodej zařízení a přístrojů od zahraničních firem: 

• partner pro procesní instrumentaci a analyzační přístroje firmy Siemens  

• exklusivní distributor firmy Kistler-Morse (USA)  

• exklusivní distributor firmy SEG Instrument (Švédsko)  

• exklusivní distributor firmy KPM (Finsko)  

• distributor firmy Thermo Fisher Scientific (USA)  

• distributor firmy Optech (Kanada)  

• autorizovaný distributor firmy Honeywell  

MONTÁŽNÍ PRÁCE 

Montáž zařízení a přístrojů v nových nebo rekonstruovaných technologiích, pokládání kabelů 

na kabelové trasy, zapojení kabelů v rozvaděčích, kompletace a vyzbrojení rozvaděčů.  

UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 

Oživení zařízení a přístrojů, jejich vazba na profese strojně-technologické, elektro-

silnoproudu a  řídící systém technologického procesu.  
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SERVISNÍ ČINNOST A ÚDRŽBA  

Opravy zařízení a přístrojů, preventivní prohlídky, záruční a pozáruční servis na realizované 

zakázky. Servisní středisko analyzátorů plynů, kapalin, hustoměrů a konzistoměrů. 

METROLOGICKÉ SLUŽBY 

 Kalibrace zařízení a přístrojů, konfirmace, vedení agendy. 

VÝROBA  

Dodávky emisních systémů a systémů pro měření koncentrací plynů technologických procesů 

na klíč s využitím analyzátorů a komponentů firmy Siemens. Viz obr. č. 9. Aplikace analýzy 

plynů v TP  

APLIKACE LASERŮ V PRŮMYSLU  

Dodávky laserových systémů pro technologické procesy na klíč. Viz obr. č. 8 aplikace 

laserových přístrojů v TP  

 

 

Obr. č. 8 Aplikace laserových přístrojů v TP   a obr. č. 9 Aplikace analýzy plynů v TP 

4.2 Analýza aktuálního stavu strategie a její implementace v podniku 

 

V roce 2011 firma získala dotaci z Evropské unie na výzkum a vývoj. Pro tuto dotaci musel 

podnik vypracovat podnikatelský plán, ve kterém naznačuje nynější strategii v podniku. 

Po hlubším prozkoumání lze konstatovat, že se jedná o případ, kdy byl podnikatelský plán 

sestaven na základě intuice majitelů a nikoliv dle vhodných analýz. Je třeba říci, že například 

popisované strategie se v podniku aplikují minimálně, což je škoda, protože podnik dotaci 
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získal, ale na základě intuice, čili sám neví, jestli daný projekt firma unese, či ne. Z čehož 

se dá usoudit, že pokud by nastala horší varianta - podnik neunese dotaci a samotná dotace 

nebude mít slibovaný prospěch - podnik může zkrachovat a původní dobrá myšlenka 

ho sesune ke dnu. Dá se předpokládat, že o krach společnosti nestojí žádný majitel, proto byla 

doporučena firmě nezávazná schůzka, kde by bylo nastíněno v základních bodech, proč 

je třeba se zamyslet nad strategií a jejím smyslem v podniku střední velikosti, jako je ten 

jejich.  

 

4.3 Aktuální strategie v podniku: 

 

 

Firma vychází ze strategie poskytnutí komplexních služeb zákazníkovi, tzn. od spolupráce 

nad zadáním projektu, zpracováním projektové dokumentace, dodávkami zařízení 

a komponentů, včetně montáže a kabeláže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, záruční 

a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a poskytnutí dalších služeb.  

 

Firma si uvědomuje si důležitost inovací v tomto oboru, a proto velké procento výrobků je 

nových, což posiluje její stávající konkurenční pozici na domácím i zahraničním trhu. 

 

Usiluje o neustálé zvyšování technické úrovně svých výrobků, které jsou zpracovávány 

na světově uznávaných vývojových systémech, a o neustálé zlepšování servisní podpory pro 

konečného zákazníka, zvyšuje nároky na spolehlivost a úroveň svých zařízení 

a poskytovaných služeb. 

 

Výrobní strategie je zaměřena na kompletaci elektrických zařízení, vybavené prvky 

automatizační techniky a na aplikace průmyslových měřicích systémů v procesech 

průmyslové výroby 

 

Z této strategie se dá snadno usoudit, že firma řeší operativní záležitosti a má je i ve své 

strategii – např.: "výrobní strategie je zaměřena na komplementaci elektrických zařízení". 

Jedná se o velmi obecný cíl a strategie vůbec nenaznačuje, jak chce firma tohoto cíle 

dosáhnout, což by mělo být definováno. Domnívám se, že aktuální firemní strategie 

je pouhým popisem toho, co firma ve skutečnosti provádí, čím se zabývá.  

Další části firemní strategie jsou níže uvedené body 1-4, dá se usoudit, že se jedná spíše 
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o cíle, kterých by podnik rád dosáhl, čili se domnívám, že zde jde o další metodickou chybu, 

která místo toho, aby byla podniku ku prospěchu, jej může negativně ovlivnit. Strategie, jak je 

uvedeno v teoretické části, by měla obsahovat rozepsaný popis, jakými metodami chce firma 

dosáhnout požadovaných cílů. 

 

1. Plánovaný strategický rozvoj firmy je v horizontu do 5 let směřován 

do následujících oblastí: 

a. Udržet a rozšiřovat odbytové trhy pro stávající výrobky jednotlivých oddělení 

b. Vyvinout nové výrobky, které jsou zde dále uvedeny jako úkoly oblasti 

výzkumu a vývoje. 

c. Využití softwaru, hardwaru a dalších pracovních prostředků pro účely oblasti 

výzkumu a vývoje 

 

2. Podpora výzkumu a vývoje nových výrobků: 

a. v letech 2010 až 2011 realizovat projekt výzkumu a vývoje „Aplikace laserové 

techniky v technologických procesech“ 

b. v letech 2010 až 2011 realizovat projekt výzkumu a vývoje „Malé větrné 

elektrárny pro výkony do 5kW a pro nízké rychlosti větru“ 

c. v letech 2010 až 2011 realizovat projekt výzkumu a vývoje „Dálková správa 

zařízení“ 

 

3. Zaměstnanecká politika: 

a. využít kvalifikovanou pracovní sílu z regionu  

b. udržet a rozšířit komplexní systém vzdělávání zaměstnanců firmy 

c. realizovat vlastní motivační systém 
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4. Strategie řízení společnosti a komunikační strategie: 

a. zvýšit rychlost internetového připojení na 8Mbps/8Mbps (in/out) bez omezení 

rychlosti a objemu přenesených dat 

b. přemístit firemní servery do nové klimatizované serverovny 

c. vybudovat novou telefonní ústřednu na bázi VoIP6
 telefonie 

d. upgradovat SQL
7
 server pro potřeby firemního informačního sytému 

a EPLAN
8
 databáze 

 

5. Strategie ekonomického rozvoje: 

 

Tab.č. 1 plánovaného vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v mil. Kč 

 Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok  

2013 

Rok  

2014 

Rok 

2015 

Rok  

2016 

Tržby 48 53 58 64 70 77 85 

 

Tabulka č. 1. Zobrazuje přehled plánovaného vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb. Tento přehled je však pouze orientační, jelikož nebyl sestaven na základě podložené 

analýzy. Na konci aplikační části DP je popsáno, jaké nástroje a programy lze využít k tomu, 

aby podnik snadno a rychle vytvořil prognózu nejen tržeb na 2-15. let dopředu.   

Při konzultaci ve firmě bylo zjištěno, že plánovaná firemní strategie není dostatečně 

implementována, jedná se zejména o bod 2., kde si firma stanovila časové rozhraní, ve kterém 

by chtěla dostát svých cílů, avšak skutečnost je zcela jiná – v současné době, v roce 2011 je 

budova výzkumu a vývoje stále ve výstavbě, dá se usoudit, že samotný výzkum a vývoj začne 

nejdříve v druhé polovině letošního roku, což nedává jistotu, že se projekty realizují.   

 

                                                 
6
 Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie, umožňující přenos 

digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě prostupného pro protokol IP.  
 
7
 SQL je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v databázích. SQL 

je zkratka anglických slov Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk). 
 
8
 EPLAN je počítačový program pro projektanty podobný AutoCADu, ale používá databáze. 

Řeší elektrotechniku, měření a regulaci. 
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4.4 Aplikační část 

 

4.4.1 Životní cyklus průmyslového podniku 

 

Čtyřmi fázemi životního cyklu podniku prochází každý podnik, některý se nachází ve fázi 

růstu, jiný je odsouzen k zániku, každá z firem si na této křivce najde své místo. Teorie této 

problematiky je popsána v první části práce, viz kapitola 3.1.1.  

 

A kde se nachází zainteresovaná firma? To lze zjistit z monitoringu uplynulých výkazů cash 

flow, které podávají přehled o příjmech a výdajích firmy.  

 

Při zhodnocení Cash flow za 10 let zpětně, bylo zjištěno, že společnost se nachází zhruba 

v části znázorněné na Graf č. 4. - Podnik na křivce životnosti podniku. Jedná se o část 

nazývanou "krize", která trvá už několik let. Je nutno zavést novou strategii, která firmu oživí 

a posune dál.  

 

Aby společnost zabránila svému zániku, je třeba nejen minimalizovat náklady, pečovat 

o zákazníka a upravovat logistické řetězce, ale hlavně začít od základů, na kterých se dá stavět 

a budovat firmu. Pokud si podnik nestanoví cíle, nemůže si analogicky stanovit, jak svých 

cílů dosáhnout. Většina podnikatelů nechce přijmout fakt, že důvod, proč se jejich podnikání 

nedaří, je z velké části na jejich straně, zejména pokud ignorují implementaci strategie. 

V tomto případě se ředitel firmy velmi angažuje, aby strategie ve firmě byla a fungovala, 

problémem ale je, že firmu vlastní 5 vlastníků, kteří do této chvíle neměli mnohdy čas ani 

na to se sejít a diskutovat společně o problémech či rozkvětu firmy.  
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Graf. č.4 podnik na křivce životnosti podniku 

 

4.4.2 Tvorba vize, mise a cílů podniku. 

 

4.4.3 Brainstorming 

 

V průmyslovém podniku, který vlastní více než 2 majitelé, lze logicky vydedukovat, 

že jednou z hlavních bariér je komunikace mezi majiteli. Přitom právě komunikace 

je nejdůležitější hybnou silou v podniku. Často si problém s komunikací majitelé 

ani neuvědomují. Avšak bezpochyby lze konstatovat, že bez řádné a dostatečné komunikace 

nemůže firma jednat ve vlastním zájmu, jedná kontraproduktivně. V podniku, ve kterém není 

nastíněná strategie tak, aby ji každý v podniku přijal za svou, ji nelze implementovat. 

To je případ i této firmy.  

 

Podnik vlastní 5 mužů velmi pracovně vytížených, kdy každý zastává v podniku jinou funkci. 

Podniková kultura zde není nastavena tak, aby se vzájemně potkávali a komunikovali. Mezi 

vlastníky tím vzniká bariéra, kterou bylo třeba odstranit nejdříve. 

 

Tento hlavní problém se začal řešit pomocí metody - brainstorming  (bouření mozků). Jedná 

se o marketingovou metodu, kdy se všichni zainteresovaní lidé sejdou na neutrální půdě, 

resp. v neutrálním prostředí a řeší společné záležitosti. Pro celou skupinu, která 

Podnik 
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se brainstormingu účastní, je určen moderátor skupiny. Moderátor dohlíží na chod 

brainstormingu a zaznamenává co nejvíce vyřčených myšlenek. Tato metoda je orientovaná 

spíše na kvantitu nežli na kvalitu. Kvalita se dostavuje většinou až po následném zpracování 

a rozebrání nejčastěji se vyskytujících názorů.  

 

Brainstormingy ve firmě nikdy před tím neprobíhaly, bylo zde zvykem, že se vše řešilo 

operativně, z čehož vyplývá i nepříjemný fakt, že si společníci pořádně nikdy neřekli, jakou 

cestou, a kam se chtějí ubírat. Neměli žádné společné cíle. Každý z vlastníků si nechával 

své myšlenky a nápady pro sebe, nesděloval je dál, čímž nevědomky vznikly konflikty, které 

byly způsobeny pouze nedostatečnou komunikací.  

 

V této firmě proběhlo několik brainstormingů. Před každým brainstormingem bylo přesně 

stanoveno, na jaká témata se bude hovořit. Cílem bylo nastínit základní prvky strategie, 

a to poslání, vize a cílů podniku. Každé části byl věnován jeden brainstorming.  

 

Pro vlastníky bylo z počátku velmi nepříjemné mezi sebou komunikovat nejen na témata 

strategie, dokonce několik z nich debatu považovalo za zbytečnou. Avšak s postupem času 

a opakování brainstormingů se jejich názory měnily. Co to způsobilo? Dle mého názoru fakta, 

o kterých se hovořilo. Například nebýt těchto sezení, vlastníci by si nepřiznali závažnost 

situace, ve které se nachází. Dál by si namlouvali, že je vše v pořádku a nějak se situace firmy 

zvládne. Skutečnost jim však sama ukázala, že komunikace není tak špatný nástroj, jak 

se domnívali. Na třetím sezení mluvili již bez zábran a téměř sami od sebe. Moderátorem bylo 

vše zaznamenáno a následně zpracováno do přehledných dokumentů.  

4.4.4 Swot analýza 

 

Před samotným sestavením poslání, vize a cílů podniku jsem pro firmu připravila analýzu 

swot, která je doprovodným prvkem při tvoření strategie.  

 

Swot  analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo její 

části, kdy na základě vnitřní analýzy (silné a slabé stránky) a vnější analýzy (příležitosti 

a hrozby) jsou generovány alternativy strategií. 
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Swot analýza je seskupením dalších dílčích analýz: 

 

1) Vnější strategické analýzy například PESTLE9
 analýza vnějšího prostředí, metoda 

scénářů, delfská metoda, analýza konkurence v odvětví - Poretův model, analýza 

zainteresovaných stran a participativní metody.   

 

2) Vnitřní strategické analýzy - metody pro tvorbu námětů (brainstorming, 

brainwriting), metody pro analýzu problému (diagram příčin a důsledků), 

benchmarking, analýza rizik, sebehodnocení výkonnosti organizace.  

 

Analýza swot se softwarovou podporou 

V podnicích se analýzy různého typu tvoří pomocí speciálního software. Domnívám se, 

že většina z nich však budou velmi drahé, proto k tvorbě swot analýzy byl využit program 

z knihy Analýza podniku v rukou manažera10
. Kniha je veřejně dostupná, a splní všechny 

potřebné parametry pro vytvoření analýzy swot.  

 

Jedná se o program pracující na rozhraní MS Excelu, který implementuje výše zmíněné 

analýzy. Program pracuje na principu, kdy strategii tvoří 1-6 členů týmu. Každý z týmu 

přispěje svými silnými, slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. Nejprve každý člen 

týmu vyplní svůj seznam silných a slabých stránek, které následně ohodnotí subjektivní 

váhou/mírou důležitosti, dle které se určí pořadí jednotlivých faktorů. Příležitosti a hrozby 

hodnotí všichni společně a stejně jako u silných a slabých stránek se i příležitosti a hrozby 

seřadí dle jednotlivých vah od nejdůležitějšího po nejméně důležité.  

 

                                                 
9
 Metodou PESTLE analyzujeme faktory vnějšího prostředí, které by mohly znamenat budoucí 

příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou organizaci, přičemž vnější prostředí tvoří faktory: 
 

Politické, tj. existující a potenciální působení politických vlivů 

Ekonomické, tj. působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky. 
Sociální, tj. působení sociálních a kulturních změn. 
Technologické, tj. dopady nových a vyspělých technologií. 
Legislativní, tj. vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy. 
Ekologické (environmentální), tj. místní, národní a světová ekologická problematika a otázky jejího 
řešení 
10

 GRASSEOVÁ, M. DUBEC, R. ŘEHÁK D.: Analýza v rukou manažera, 33 nejpoužívanějších metod 
strategického řízení, Computer press, a. s., Brno 2010 
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Po sestavení, resp. seřazení všech faktorů, se přistupuje k tvorbě jednotlivých variantních 

strategií. Variantní strategie v analýze swot jsou čtyři, kdy jednotlivý popis každé z nich 

je uveden v následujících odstavcích.   

 

Typy strategií jsou 4: 

1) MAXI-MAXI neboli SO strategie (Strengths-Opportunities) - jsou strategie 

využívající silných stránek organizace ke zhodnocení příležitostí identifikovaných 

ve vnějším prostředí. Tento kvadrant vymezuje žádoucí stav, ke kterému organizace 

směřuje. Je zřejmé, že tyto strategie jsou základem pro definování vize a navazujících 

cílů. Obtížnost jejich definování i realizace je dána mimo jiné i tím, že kombinace S-O 

umožňující jejich realizaci se v reálném životě vyskytují zřídka.  

 

2) MINI-MAXI neboli WO strategie (Opportunities-weaknesses) - tyto strategie jsou 

zaměřeny na překonání (odstranění) slabých stránek využitím příležitostí. Pro realizaci 

těchto strategií bývá příznačné, že vyžadují získávání dalších zdrojů pro využití 

příležitostí.  

 

3) MAXI-MINI neboli ST strategie (strengths-threats ) - jsou možné tehdy, je-li 

organizace dostatečně silná na přímou konfrontaci s ohrožením - prakticky se jedná 

o vymáhání dodržování principů udržitelného rozvoje jednou skupinou organizace 

na jiné skupině (skupinách). 

 

4) MINI-MINI neboli WT strategie (weaknesses-threats) - jedná se o obranné strategie 

zaměřené na odstranění (překonání) slabých stránek a vyhnutí se vnějšímu ohrožení. 

V případě organizace jde o "boj o přežití", v případě použití pro tvorbu koncepcí jsou 

tyto strategie klíčové pro zachování základních funkcí organizace pro naplnění 

poslání.  

Obrázek č. 10. zobrazuje, jak vypadá rozmístění faktorů jednotlivých částí analýzy swot, v 

horní části matice se nachází silné a slabé stránky podniku a v levé části matice jsou 

uvedeny příležitosti a hrozby podniku. Uvedené faktory se následně analyzují, viz tvorba 

variantních strategií podniku.  
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Obr. č. 10 Analýza swot - fáze před tvorbou strategie 
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Tvorba variantních strategií podniku.  

Příklad, jak se v programu tvoří variantní strategie, ukazuje obr. č. 11 - Variantní strategie SO 

- strategie využití. Dle sestavených silných stánek, slabých stránek příležitostí a hrozeb 

se vždy vyberou dva faktory, které se vzájemně mezi sebou porovnávají. Na následujícím 

obrázku je vyobrazeno tvoření strategie SO, neboli strategie využití. Pro tvorbu této varianty 

se kombinují silné stránky s potencionálními příležitostmi, resp. je třeba přemýšlet 

nad možnostmi, jak silné stránky podniku využít k maximálnímu využití příležitostí. 

Například silnou stránkou v podniku je jedinečnost zastoupení zahraničních výrobků v České 

republice, tuto silnou stránku by podnik chtěl využít k dosažení příležitosti získání nových 

zákazníků a dodavatelů, jelikož je předpokládáno, že jedinečnost zastoupení vytváří 

v podniku jistou konkurenční výhodu.  

 

obr. č. 11 - Variantní strategie SO - strategie využití. 
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Popisy vytvořených strategií se následně přenesou do přehledné tabulky - matice variantních 

strategií - viz tab. č. 2. Tato tabulka podrobně popisuje jednotlivé výsledky z porovnávání 

faktorů příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek podniku. Když je matice hotová, záleží 

už na vlastnících, zda s vytvořenými strategiemi souhlasí, chtějí je doplnit o další poznatky či 

ne.  

 

Analýza swot a zápisy z brainstormingů slouží jako základní podklady pro následné vytvoření 

podnikatelské strategie, respektive její první část – poslání, vize a cílů podniku.  

 

Při tvorbě jednotlivých částí strategie, resp. poslání, vize a cílů podniku je třeba se držet 

určitých zásad a teoretické rovině, která je uvedená v první části DP. Tyto části strategie 

je třeba pečlivě promyslet, jelikož cílem je, aby pronikly do celé podnikové kultury a všichni 

zaměstnanci ji přijali za svou, bez těchto ohledů ji nelze efektivně zavést a praktikovat dál.  

 

Předpokládá se, že sestavená strategie bude pro podnik odrazovým můstkem pro následné 

pokračování a navazování dalších strategických kroků.  
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Tab. Č. 2. Přehled variantních strategií - MATICE VARIANTNÍCH STRATEGIÍ 

 

Maxi-Maxi 

v Maximálně využiji své přednosti k dosažení 
maximálního množství příležitostí 

Mini-Maxi 

v Minimalizuji nedostatky, abychom mohli 

využít maximálně příležitosti 
 

ü S jedinečností zastoupení přichází 
analogicky i noví dodavatelé a zákazníci. 
Nový dodavatel chce mít zastoupení v ČR 
právě od firmy, čímž způsobí jedinečnost na 
trhu a větší zájem u zákazníků. 

ü Aby byl dobrý a kvalitní výzkum a vývoj je 
třeba mít technicky odborné pracovníky.  S 
tímto je spojena také schopnost práce v 
systémech ISO 

ü V rámci výzkumu a vývoje se mohou 
naskytnout nové příležitosti spojené s 
novými softwary a výrobky. Díky novým 
výrobkům a službám z vlastní dílny se 
rozvíjí služby a zároveň se naskýtá možnost 
inovovat v řadách vlastních produktů. 

ü Rozšíření portfolia výrobků o nové vlastní 
výrobky s čímž souvisí rozvoj nových 
zákazníků. 

 

ü V rámci výzkumu a vývoje je třeba technicky 
orientovaných lidí, technici se budou hodit v 

rozvoji. 

ü Snížení portfolia zboží a následně doplnění o 
vlastní díky výzkumu a vývoje zvýší a tím 
získáme více zákazníků 

ü S proniknutím na trhy Polska a Slovenska 

získáme nové zákazníky a dodavatelé, čímž i 
rozšíříme své zákazníky o nové dlouhodobé 
klienty. Proniknutím na tyto trhy si odbouráme 
malý vlastní specifický trh. 

ü Inovovat a vytvářet jedinečný software nám 
dopomůže uniknout z malého trhu na jiný s 
větším potenciálem. 

  

Maxi-Mini 

v Využít maximálně přednosti k minimalizaci 

hrozeb 

Mini-Mini 

v Minimalizovat své nedostatky aby se mohly 
minimalizovat hrozby 

 

ü Jedinečnost zastoupení zboží v ČR a 
technická profesionalita zaměstnanců zajistí 
zákazníkům věrnost naší společnosti. 

ü Systém řízení kvality dle ČSN vytváří 
konkurenční výhodu. 

ü Zkušenost s projekty z EU pomůže k 
úspěšnému dokončení projektu OPPI - 
výzkum a vývoj. Díky němu můžeme 
vytvořit jedinečný produkt, díky kterému 
budeme dostatečně konkurenceschopní a 
podnik udrží na trati i kusová výroba. 

 

ü Pokusíme se eliminovat špatné obchodníky, 
abychom nepřicházeli o potencionální 
zákazníky, které by jinak získala konkurence. 

ü Chceme zlepšit strategické myšlení v podniku, 
abychom se vyvarovali přechodu zákazníků ke 
konkurenci, využili dostatečně a s předstihem 
potenciál výzkumu a vývoje. 

ü Zkusíme najít nebo vytvořit specifický 
výrobek, který nebude pouze o kusové výrobě 
a zároveň nám dopomůže k proniknutí na jiné 
méně specifické trhy s větším potenciálem. 
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4.4.5 Prognózy  

Součástí strategického řízení a strategického marketingu je i určování prognóz dle stanovené 

strategie. Na základě sestavených cílů a následně sestavené strategie se dají sestavit prognózy, 

díky kterým je firma schopná předpovědět, jak je jejich strategie reálná, resp. nereálná. Zdali 

se vyplatí riskovat, anebo bude podnik pro své investiční programy potřebovat více zdrojů na 

financování.  

 

Prognózy se sestavují pomocí výpočetní techniky, kdy na základě vstupních údajů programy 

vypočítají budoucí výkazy cash-flow, rozvahu či výsledovku. Jedním z programů, které 

vykonávají tuto funkci je program STRATEX R. Software pracuje na základě modelů 

a podpůrných modelů 

 

Stratex R 

Systém STRATEX R slouží jako nástroj podpory strategického finančního plánování. Systém 

zahrnuje období až 15 let, které tvoří jednak historie, jednak období plánu. Minimální počet 

zobrazených let jsou dva roky. V tomto případě se první vztahuje k historii a druhý přestavuje 

plánovací období.  

 

Vstupní údaje systému tvoří: 

· výkazy zisků a ztrát a rozvahy v úplném rozsahu za období historie,  

· veličiny vztahující se k plánovacímu období, tj. vstupy pro stanovení finančního plánu 

 

Vlastní systém STRATEX, jeho vstupy i výstupy mají podobu tří souborů tabulek.: 

 

· První soubor tabulek (s označením I) obsahuje základní výstupy systému, které 

ve svém souhrnu tvoří vlastní finanční plán podniku. Jde o celkem 18 tabulek, z nichž 

část má charakter jak vstupní, tak výstupní.  

· Druhý soubor tabulek (označení II) představuje výlučně vstupní tabulky. 

· Třetí soubor tabulek (označení III) obsahuje podpůrné modely systému STRATEX.  
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Systém STRATEX slouží především k prvotnímu sestavení finančního plánu podniku. 

V sestaveném plánu umožňuje pružně a pohotově promítat změny vstupních údajů do výstupů 

systému, tj. do finančního plánu a jeho jednotlivých složek. Změny vstupních údajů mohou 

mít dvojí povahu, a to: 

· variantních změn paramentů podnikatelského plánu (např. změny marketingové 

strategie, výrobního programu a jeho investičního zabezpečení, způsobů financování 

aj.),  

· změn externích a interních faktorů (např. prodejních cen, nákupních cen surovin, 

materiálů a energii, úrovně průměrných mezd, devizových kurzů, úrokových sazeb 

apod.)  

Díky těmto vlastnostem umožňuje: 

- analyzovat a hodnotit varianty podnikatelského plánu a dospět k optimální variantě,  

- určit ty externí faktory, které představují největší rizika podnikatelského plánu (těmto 

faktorům je pak třeba věnovat speciální pozornost). 

Prostředí programu zobrazuje obrázek Výkaz zisků a ztrát programu stratex R uvedený 

v příloze č. 2. Na obrázku se nachází všechny položky, které obsahuje oficiální výkaz zisků 

a ztrát. Do výkazu se přepočítávají všechny hodnoty, které jsou zadané v podpůrných 

modelech a vstupních sestavách. Výkaz zisků a ztrát může program vypočítat na 2-15 let 

dopředu, dle potřeb uživatele.  

Podrobný popis, jak tento program funguje, je uveden v přílohách 3-7, jedná se o zadání 

cvičného příkladu a následné prezentaci výsledných hodnot, resp. výkazů z programu, formou 

účetních výkazů.  
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4.5 Sestavené poslání, vize a cíle podniku 

 

Poslání 

· Jsme stabilní firma orientovaná na prodej zboží a služeb v oblasti automatizace 

a elektroinženýrských prací s jedinečným zastoupením na českém trhu. 

· Naši zaměstnanci jsou vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří se nebojí výzvy. 

· Zboží, které máme v portfoliu, doprovází velká nabídka služeb, díky které můžeme 

klientovi nabídnout full servis. 

Vize 

· Jsme průmyslový podnik v moravskoslezském kraji, který svým jedinečným 

dodavatelským zastoupením a přístupem k zákazníkovi, je jedničkou na domácím trhu 

a proniká na slovenský a polský trh. 

· Vytváříme a produkujeme kvalitní výrobky, zboží a služby pro naše klienty, 

doprovázené s full servisem. 

· Naši zákazníci s námi navazují dlouhodobé spolupráce ve všech oblastech 

· Výzkum a vývoj posunuje naše možnosti za hranice možností konkurence, čímž 

se stáváme jedinečnými na trhu v oblasti automatizace v průmyslu. 

Cíle 

· Výdělek zaměstnanců bude 3x vyšší než jejich náklady.  

· Lepší propagace portfolia výrobků a služeb.  

· Shánět zakázky pro služby. 

· Nové portfolio výrobků a zboží.  

· Získání nových zákazníků.  

· Mít spolehlivé obchodníky, kteří budou schopni prodat téměř jakýkoliv produkt, 

či službu.  

· Udržovat si stávající zákazníky a prohlubovat s nimi dodavatelsko-odběratelské 

vztahy.  

· Nové názvy našich výrobků, které budou mít srozumitelný a rychle zapamatovatelný 

název. 

· Spolupracovat s technickými vysokými školami.  
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4.6 Návrhy na zlepšení současného stavu 

 

Firma se nachází na rozcestí, které je definováno v teoretické rovině DP, jedná se o SIP bod. 

Na začátku zde nefungovala takřka žádná strategie, ale postupem času se stav v podniku začal 

měnit. Nejen ředitel ale i ostatní vlastníci změnili názor na výskyt strategie v jejich podniku. 

Domnívám se, že firma nakročila správným směrem a tím by také měla dál pokračovat. 

Naformulovaná část strategie je teprve začátek, jedná se o první krok k úspěšné celkové 

marketingové strategii.  

Poslání, vize a cíle, uvedené na str. 42, nejsou definitivní, podnik je může v průběhu své 

existence měnit dle jejich potřeby.  

 

Nejprve by měl podnik misi, vizi a cíle umístit v budově, kde podnik sídlí, na místo, kudy 

projdou všichni zaměstnanci, aby se jim poslání, mise i cíle vžily a staly se součástí 

podnikové kultury. Je třeba, aby zaměstnanci byli s navrženou strategií v každodenním 

kontaktu a přijali ji za svou.  Jak je uvedeno v teoretické části, bez tohoto kroku ji nelze 

efektivně aplikovat v životě.  

 

Podnik začal jednat již v průběhu tvorby práce, proto k jistému zlepšení současného stavu 

už došlo. Dle mého názoru je důležité, aby podnik nepolevil a dál pokračoval v aplikaci 

a tvorbě strategie a řídil se zásadami marketingové strategie. Domnívám se, že další kroky, 

které by měl podnik splnit, jsou: 

 

§ Podrobné průběžné analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy. 

§ Naformulování strategických kroků, jak dosáhnout stanovených cílů.  

§ Vytvořit prognózy na jednotlivé variační strategie, včetně finančních plánů.  

§ Vybrat si nejlepší strategii a tu aplikovat. 

§ Aktualizovat v pravidelných intervalech již vytvořenou strategii a doplňovat ji o nové 

poznatky. 
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5 ZÁVĚR 

Strategie v malých a středních podnicích bývá v dnešní době málokdy zaváděna z různých 

důvodů, kdy nejčastějším bývá, že ji firma nepotřebuje. Pokud však určitá strategie v těchto 

podnicích je, vyskytuje se další jev, nedokonalá strategie sestavená na základě intuice 

a představ majitelů firmy. 

 

Cílem této práce bylo přesvědčit čtenáře o tom, že i v podnicích menších velikostí je strategie 

prospěšná a důležitá. Zejména marketingová strategie, která je tvořená poctivě s využitím 

potřebných analýz a metod, kterých je na trhu velká škála. Celý dokument se proto zabývá 

strategií v podniku, její tvorbou a implementaci na konkrétní podnik.  

  

Teoretická část pojednává o základních pojmech strategie a jejich jednotlivých částech 

a je v celé své šíři implementována do části praktické. V úvodní části je rozvedena 

problematika životního cyklu podniku. Tato kapitola popisuje všechny fáze životního cyklu 

firmy spolu s jejich důkladným rozborem. Další části teoretické roviny pojednávají o strategii, 

její nejednotnosti popisu a prezentaci v literaturách. Strategie je rozebrána zejména z úhlu 

poslání, vize a cílů podniku, které shrnují jejich základní popisy a postupy, zejména, jak je 

sestavit a jejich míru důležitosti v podniku. Těmto třem částem strategie bývá ve firmách 

přikládán nejmenší důraz, avšak v mnoha publikacích a článcích se lze dočíst, že opak je 

pravdou. Domnívám se, že poslání, vize a cíle podniku jsou základem filosofie, na které může 

podnik dále stavět. Poslední část teorie popisuje podnikatelský plán, resp. implementaci 

strategie do podnikatelského plánu. Cílem této kapitoly bylo nastínit, že samotná strategie bez 

její následné aplikace do dalších marketingových strategických oblastí je neopodstatněná.  

 

V praktické části je popsán podnik, jeho historie a přehled výrobků a služeb, kterými se firma 

zabývá. Dále je analyzován aktuální stav v podniku, zejména jakou má firma strategii a jak ji 

nyní implementuje do praxe. Majitelé měli doposud strategii vytvořenou na základě intuice, 

bez pomoci možných analýz a marketingových metod, proto firma nemohla dosahovat 

předpokládaných výsledků, tento fakt byl jedním z impulzů, proč bylo třeba nastínit strategii 

novou. 
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Poslání, vize a cíle podniku jsou základní částí strategie. Velké podniky berou tyto tři pojmy a 

jejich existenci ve firmě jako samozřejmost, a ne jinak by tomu mělo být u firem středních a 

malých velikostí. Důvodem, proč jsou tyto tři kroky důležité, je, že pokud firma neví, co chce 

a jak toho dosáhnout, má tedy nejasné cíle, kterých nelze dosáhnout. 

 

Podnik, pro který jsem vytvořila strategii, by mohl jít ostatním podnikům za příklad, jelikož 

po celou dobu její tvorby se nebáli komunikovat o jejich aktuálním stavu a snaží se situaci v 

podniku změnit. Firma si v průběhu brainstormingů uvědomovala, že strategie a její nástroje 

nejsou zbytečné, ale naopak prospěšné. Díky jejich proaktivnímu přístupu bylo možno 

vytvořit přesné strategické poslání, vizi a cíle, podniku ušité na míru.  

 

Důležitým krokem, který firmu čeká, je, aby dál pokračovala v tvorbě strategie, jelikož 

strategie by se měla měnit ruku v ruce s tím, jak se mění sám podnik. Cíle, které si firma 

stanoví a kterých dosáhne, je třeba nahradit novými dalšími ambicióznějšími cíli, které budou 

pro podnik hybnou silou k jejich růstu.  
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6 Slovník 

Strengths - silné stránky 

Opportunities - příležitosti 

Weaknesses -slabé stránky 

Threats - hrozby 

7 Použité zkratky 

DP - diplomová práce 

resp. - respektive 

atd. - a tak dále 

SIP - Strategické inflexní body 

obr. - obrázek 

č. -  číslo 

ČSÚ - český statistický úřad 

TP - technologický proces 

mil - milión 

např. - například 

apod. a podobně 
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Příloha č. 1. Strategie dle fáze životního cyklu podniku 

 

 

Etapa Vznik Růst Zralost Pokles 

Typický rys pro         

Prodej Nízký Strmě stoupající Vysoký, stoupající Klesající 

Počet zákazníků Málo Stoupající Vysoký, konsolidovaný Klesající, zůstávají nejvěrnější 

Nákupy Příležitostné 
Stoupá počet opakovaných 

nákupů  
Opakované i nové Pouze opakované 

Zisk Nízký až záporný Strmě stoupající Vysoký, stoupající Nepravidelný až klesající 

Konkurenti Nereagují Berou na vědomí, zvažují útok Konkurenční boj Konkurenční boj 

Cena Nákladová Cenou proniknout na trh Cenou proti konkurenci Jakou konkurenti dovolí 

Marketingové Pouze nezbytné Vysoké Přiměřené  Nízké až žádné 

náklady         

Nejčastější strategie  Přežít  Vybudovat si své místo na trhu Udržení, opatrný růst Přežít  

Doporučená základní strategie Agresivní, růstová Intenzivní, růstová strategie 
Extenzivní, diferenciace, 

zaostřování  
Transformace nebo likvidace 



 

Příloha č. 2. Výkaz zisků a ztrát programu stratex R 

obr. Výkaz zisků a ztrát programu stratex R 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 Zadání cvičného příkladu programu STRATEX R 

 

Zadání 

 

Vedení firmy střední velikosti chce ověřit finanční a ekonomickou realizovatelnost navržené 

podnikové strategie. V současné době firma vyrábí dvě skupiny produktů. Po provedení analýzy 

interních faktorů podniku a analýzy podnikatelského prostředí vytvořilo vedení strategii na příštích pět 

let, která předpokládá mírné zvyšování prodejů výrobkové skupiny A pokles produkce výrobkové 

skupiny B. Tato skupina je  od  roku 2008 nahrazena novým výrobkem C. Dosavadní orientace firmy 

výhradně na domácí trh se pozmění, neboť nový výrobek C dosáhne z hlediska kvality i ekologického 

provedení úrovně, která umožní jeho export i na vyspělé západní trhy. Hlavními odběrateli by měli být 

zákazníci z Evropské unie. 

 

Pro kvalifikaci finančních a ekonomických dopadů připravované podnikové strategie byly 

jednotlivými útvary firmy rozpracovány podrobnější vstupy: 

 

· Pro stanovení předpokládaných tržeb byla vytvořena prognóza objemů prodejů jednotlivých 

výrobkových skupin, jejich prodejních cen a vzhledem k orientaci na trhy Evropské unie také 

prognóza vývoje devizového kursu: 

 

Produkt 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Prodeje (ks)      

A 60 000 62 000 65 000 70 000 70 000 

B 25 000 10 000    

C tuzemsko  20 000 30 000 35 000 40 000 

C export  16 000 25 000 27 000 30 000 

Prodejní ceny (Kč/ks)      

A 6 130 6 360 6 590 6 840 7 110 

B 3 800 3 800    

C tuzemsko  9 000 9 450 9 900 10 350 

C export (EUR/ks)  300 315 330 345 

Vývoj devizového kurzu 

(Kč/EUR) 

 28 27,5 27 26,5 

 



 

· Ke stanovení velikosti přímých nákladových položek bylo nutné určit jejich normy spotřeby, 

prognózu nákupních cen materiálu a mzdových sazeb přímých výrobních dělníků: 

 

Položka 

Normy spotřeby základního materiálu a pracovního 

času u výrobkové skupiny 

A B C 

Materiál M1 (kg/ks) 50 70  

Materiál M2 (kg/ks)   69 

Spotřeba pracovního času 

(hod/ks) 

20 17 13 

 

Položka 
Prognóza nákupních cen základního materiálu pro rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Materiál M1 

(Kč/kg) 

30,0 32,1 34,3 36,8 39,3 

Materiál M2 

(Kč/kg) 

 45,0 50,4 56,4 62,6 

 

V roce 2007 se předpokládá průměrná hodinová mzda přímých výrobních dělníků 95 Kč. 

Minimální růst průměrné mzdy ročně by měl činit 10%. Průměrný časový fond jednoho 

pracovníka je 1760 hod., průměrné využití pracovní doby 80% a průměrná roční nemocnost 160 

hod. 

 

· Pro potřeby určení mezd nepřímých pracovníků se počítá s počátečním nárůstem jejich počtu 

vyvolaným růstem objemu produkce a následným útlumem v dalších letech: 

 

Předpokládaný počet nepřímých pracovníků pro rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

300 370 350 340 330 

 

Průměrná měsíční mzda nepřímých  pracovníků  se v roce 2007 předpokládá ve výši 14 800 Kč. 

Minimální růst průměrné mzdy ročně by měl činit stejně jako u přímých výrobních dělníků 

10%. 

 

· Pro tvorbu investičního programu a určení celkových odpisů je nezbytné stanovit předpokládané 

investiční náklady a výši tzv. setrvačně působících odpisů: 



 

 

Ukončení produkce výrobkové skupiny B znamená vyřazení plně odepsaného výrobního 

zařízení na výrobu tohoto produktu a zakoupení nové výrobní linky na výrobu produktu C. 

Náklady na tuto linku se odhadují ve výši 180 mil. Kč včetně montáže (v cenách r. 2008), 

přičemž bude třeba provést také stavební úpravy v odhadované výši 20 mil. Kč. 

 

Položka (tis. Kč) 
Výsledky propočtů u setrvačně působících odpisů pro rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Odpisy, strojní - daňové 27 400 12 400 6 100 6 100 6 100 

 

· K zajištění finanční stability firmy je nutné stanovit zdroje střednědobého a dlouhodobého 

financování: 

 

Investiční náklady na pořízení výrobní linky i potřebné stavební investice by měly být kryty 

cizími zdroji, a to dlouhodobým bankovním úvěrem ve výši 200 mil. Kč s úrokovou sazbou 

10%, který bude splácen anuitou v následujících čtyřech letech. Čerpání úvěru se předpokládá v 

červnu roku 2008. 

 

· Pro účely plánování zbývajících položek výnosů a nákladů byly určeny následující vstupy: 

 

Prognózy položek výnosů a nákladů 

(tis. Kč) 

2007 

Ostatní provozní výnosy 20 700 

Režijní materiál 53 300 

Opravy a udržování 15 000 

 

· Pro plánování zbývajících položek aktiv a pasiv pak: 

 

Prognózy položek aktiv a pasiv (tis. 

Kč) 

2007 

Zásoby 90  000 

Dlouhodobé pohledávky 30 000 

Krátkodobé pohledávky 40 000 

Závazky z obchodního styku 60 500 

Běžné bankovní úvěry 40 000 

 



 

· Firma se zavázala vyplatit svým akcionářům dividendy a to ve výši (v tis. Kč): 

 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

15 000 20 000 30 000 30 000 32 000 

 

· Pro sestavení plánovaných peněžních toků za rok 2007 je nutné zadat předpokládaný stav rozvahy 

k 31. 12. 2006 

 

ROZVAHA (tis. Kč) 

Dlouhodobý hmotný majetek  360 000 Základní kapitál 

· Pozemky 20 000 18 500 Zákonný rezervní fond 

· Stavby 100 600 14 200 Nerozdělený zisk z min. let 

· Samostatné movité věci 202 000  Krátkodobé závazky 

Zásoby  40 000 · Z obchodního 

styku 

· Materiál 88 600 17 100 · K 

zaměstnancům 

Pohledávky z obchodního styku  30 000 Běžné bankovní úvěry 

· Dlouhodobé 30 000   

· Krátkodobé 35 400   

Finanční majetek    

· Peníze 800   

· Účty v bankách 2 400   

Aktiva celkem 479 800 479 800 Pasiva celkem 

 

Další informace 

 

· základní jmění zůstává po celou dobu nezměněno, 

· předpokládáme, že prognóza prodejů je totožná s velikostí výroby v jednotlivých létech, 

· prognóza meziročního tempa růstu inflace je 4 % po celý plánovaný časový horizont. 

· sazby pojistného na zdravotní a sociální pojištění se nezmění a budou 9 a 26 % po celý 

plánovaný časový horizont, 

· u sazby daně z příjmu předpokládáme současnou výši, tj. 24 %  po celý plánovaný časový 

horizont, 



 

· prognóza průměrné úrokové míry běžných bankovních úvěrů je 12 % po celý plánovaný 

časový horizont. 

 

Proveďte 

 

Na základě známých údajů stanovte pro danou variantu podnikatelské strategie její finančně 

ekonomické dopady na další hospodaření podniku, proveďte analýzu rizikových faktorů majících 

podstatný vliv na její proveditelnost, pokuste se simulovat jiné varianty podnikatelské strategie. 

K tomuto účelu využijte program STRATEX R. 

  



 

Příloha č. 4  výkaz zisků a ztrát cvičného příkladu 

 

  



 

Příloha č. 5 rozvaha cvičného příkladu 

 

  



 

Příloha č. 6 peněžní tok A cvičného příkladu 

 

  



 

Příloha č. 7 peněžní tok B cvičného příkladu 

 

 


