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1 Úvod 

 

„Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste 

nikdy nebyli.“ 
1
                                                                                      Zig Ziglar 

 

Periodika v současné době naléhavě potřebují jasné strategie. To, jak je důležité 

strategické řízení pro dlouhodobou konkurenceschopnost podniku, je ještě markantněji vidět v 

době ekonomické recese. Tiskoviny s fungujícím strategickým řízením jsou totiž většinou 

schopny dívat se dále do své budoucnosti, nadcházející problémy dříve než ostatní rozpoznat 

a dopředu se na ně adekvátně připravit. Periodikům bez zavedeného strategického řízení chybí 

schopnost vidět a aktivně řídit svoji vzdálenou budoucnost. V dobách ekonomického útlumu 

jsou tak často zranitelnější než ty, které systematické strategické řízení dlouhodobě aplikují.  

 

Cílem této diplomové práce je vypracovat strategickou analýzu a vytvořit model 

strategického řízení Hospodářských novin. Původní zadání diplomové práce se lišilo v názvu 

periodika. Z důvodu nečekaně vzniklých problémů s přístupem k interním informacím 

v deníku Právo, které jsou nezbytně nutné ke správnému zpracování tématu diplomové práce, 

jsem se rozhodla pro změnu periodika.   

 

Text diplomové práce je rozdělen do tří základních kapitol. První kapitola nese název 

charakteristika Hospodářských novin a je zde podrobně specifikována historie, současnost a 

environmentální politika deníku. Druhá, již praktická kapitola se podrobně zabývá jak externí, 

tak interní strategickou analýzou.  

Pro vypracování externí analýzy bude použita metoda PESTL, která se zabývá 

makrookolím a Porterův model pěti sil pro analýzu mikrookolí. PESTL analýza se skládá 

z politických, ekonomických, sociálních, technologických a legislativních faktorů. Model pěti 

sil v sobě zahrnuje rizika vstupu potenciálních konkurentů, rivalitu mezi stávajícími podniky, 

smluvní sílu kupujících, smluvní sílu dodavatelů a hrozby substitučních výrobků. V analýze 

byl spojen pohled aktuální a prognostický.  

V této diplomové práci bude pro analýzu vnitřního prostředí použita metoda „7 S“, 

která byla vytvořena poradenskou firmou McKinsey. Metoda „7 S“ zahrnuje sedm tzv. 

                                                 
1
 CITÁTY JEN TAK. Citáty o strategii a vizi [online]. Pelmel 2007 – 2012. [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: 

http://citaty.pelmel.info/citaty/c25-strategie-a-vize. 
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klíčových faktorů úspěchu a to strategii, strukturu, systém řízení, styl manažerské práce, 

spolupracovníky, schopnosti a sdílené hodnoty. Také v této analýze bude spojen pohled 

aktuální a prognostický. 

 Obsahem poslední třetí kapitoly je model strategického řízení a samotná 

implementace strategie. V této části je podrobně rozebrána teorie strategického managementu 

a rozpracován sekvenční model strategického řízení. Třetí kapitola rovněž zahrnuje sdílené 

hodnoty, poslání, vize a cíle společnosti, implementaci jednotlivých strategií a samotné 

strategické operace.  

Pro vypracování této diplomové práce bylo pracováno s českou i zahraniční 

literaturou. Zdroje pro tuto práci jsou uvedeny v seznamu literatury.  
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2 Historie a současnost deníku HN 

 

Hospodářské noviny spadají pod vydavatelství Economia, a.s. a sídlí na adrese: 

Dobrovského 25, 170 55 Praha 7.  

Economia, a.s., je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 12746. 

 

2.1 Historie  

 

21. května 1990 se z týdeníku pro ekonomické záležitosti Hospodářské noviny, jehož 

vydavatelem bylo až do května 1990 Vydavatelství Rudé Právo, stal deník vycházející pod 

stejným názvem. Jeho vydavatelem se stala společnost Economia a.s. Zakladatelem a 

akcionářem této společnosti byly státní organizace a instituce (Československá tisková 

kancelář, Úřad vlády) a rovněž státní banky (Československá obchodní banka, Komerční 

banka).  

Zpočátku Hospodářské noviny vycházely v černobílé úpravě v rozsahu 8 stran. Deník 

neměl ve svých začátcích  problém s odbytem. Přinášel analýzy, které se zabývaly 

ekonomickou transformací a mimo jiné se Hospodářské noviny staly místem, kde své názory 

publikovali tehdejší ekonomové a politici. Deník obsahoval kromě ekonomických a 

finančních rubrik také zpravodajství z politického a kulturního života. Hospodářské noviny 

zastávaly mezi českými deníky důležité postavení, zejména pro svou nadstranickost a 

objektivitu. Prvotní úspěch v oblasti inzerce zajistil Hospodářským novinám ekonomickou 

nezávislost. 

Mezi lety 1994 až 2008 byla hlavním akcionářem společnosti Economia a.s. německá 

společnost Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. V roce 2006 vlastnila 77,47 % společnosti 

Economia a.s., která je vydavatelem Hospodářských novin.
2
 

Od září 2008 prodala vydavatelská skupina Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH svůj 

většinový podíl 88,36 % akcií české společnosti Respekt Media, a. s., jejímž jediným 

akcionářem byl investor Zdeněk Bakala.  

 

 

                                                 
2
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Nakladatelství 

Karolinum , 2007. 273 s. 
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2.2 Současnost  

 

Šéfredaktorem Hospodářských novin je od února 2011 Petr Šabata. Současným 

vlastníkem Hospodářských novin je nakladatelství Economia a.s., která je největším 

vydavatelstvím ekonomických a odborných periodik v České republice. Vydavatelství 

Economia a.s. je zakládajícím členem Unie vydavatelů a členem Evropské asociace 

ekonomického tisku (European Business Press). Náklady svých titulů podrobuje auditu u 

společnosti ABC ČR. Čtenost titulů společnosti Economia je pravidelně měřena v rámci 

Media Projektu a ve specializovaném výzkumu osob s rozhodovací pravomocí, tzv. decision 

makers, LAE-ČR. Zadavatelem obou výzkumů je Unie vydavatelů. 

 

Hospodářské noviny kladou velký důraz na ekonomické a politické zpravodajství. 

Vychází pětkrát týdně, od pondělí do pátku a přináší aktuální zpravodajství se silnými 

analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají Hospodářské noviny 

největší prostor informacím z české i světové ekonomiky. 

Hospodářské noviny jsou jediným českým celostátním deníkem podrobně zaměřeným 

na ekonomiku a podnikání. Hospodářské noviny mají své výsadní postavení nejen na českém 

tiskovém trhu, ale patří také mezi etablované ekonomické deníky v Evropě. V rámci 

národních evropských výzkumů obsazují pozici jednoho ze tří nejpřednějších evropských 

ekonomických deníků. Svým obsahem oslovují třetinu cílové skupiny s rozhodovacími 

pravomocemi v ČR. 

 

Hospodářské noviny si dlouhodobě udržují pozici nejčtenějšího deníku mezi osobami 

s rozhodovacími pravomocemi v České republice. Výsadní postavení mají i při hodnocení 

kvality ekonomického zpravodajství. Lidé rozhodující v ČR o firemních investicích označují 

Hospodářské noviny v kvalitě ekonomického zpravodajství jako absolutní jedničku na českém 

deníkovém trhu. Hospodářské noviny se dostávají do rukou každého druhého manažera 

rozhodujícího v České republice o firemních investicích. Denně je čte třetina manažerů, kteří 

rozhodují o výběru firemních dodavatelů. 
3
 

 

Hospodářské noviny mají denně dva aktuální sešity. První obsahuje všeobecné 

zpravodajství z domova a ze zahraničí, názory a komentáře, kulturní rubriku a sport. Druhou 

složku Hospodářských novin s názvem Podniky a trhy, tvoří vedle zpravodajství z české i 

                                                 
3
 Interní zdroje společnosti Economia, a.s. 
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světové ekonomiky a byznysu na našem trhu rubriky Finance, Business Class a Moje 

Hospodářské noviny. Rubrika Business Class se denně zaměřuje na jednu specifickou oblast, 

kterou redaktoři dále rozvíjejí na portálu www.ihned.cz (pondělí - Kariéra & Management, 

úterý - Peníze & Investice, středa - Reality & Development, čtvrtek - Podnikání, pátek - 

Právo). Stejně tak rubrika Moje Hospodářské noviny se každý den věnuje jinému tématu, 

které rozebírá do hloubky (pondělí - Auto, úterý - Věda, středa - Bydlení, čtvrtek - Techno, 

pátek - Móda). 

Každou středu obsahují Hospodářské noviny barevný magazín IN, který je zaměřený 

na cestování, gastronomii a tipy pro volný čas. Nechybí ani přehled televizních a 

rozhlasových pořadů na příštích sedm dní. Každý pátek je v Hospodářských novinách vložen 

magazín Víkend, přinášející články o aktuálním společenském a kulturním dění včetně 

rozhovorů s domácími i zahraničními osobnostmi. Jedenáctkrát ročně pod názvem Proč ne?! 

vychází příloha o luxusním zboží  a o životním stylu „vyšší společnosti“. Kromě redakčních 

příloh jsou do Hospodářských novin vkládány stálé komerční přílohy ICT revue, Energetika a 

Finance. 
4
 

Inzertním obratem se HN řadí mezi čtyři celostátní deníky s největším inzertním 

příjmem.
5
 

Organizační struktura Hospodářských novin je prezentována názorným organizačním 

schématem. Toto schéma je uvedené v Příloze 1.  

Hospodářské noviny mají klasickou liniovou organizační strukturu, která do značné 

míry kopíruje strukturu novin. Ze schématu organizační struktury Hospodářských novin lze 

odvodit, kdo je komu podřízen a lze rovněž dobře určit kompetence. V čele vedení hlavní 

redakce stojí šéfredaktor Petr Šabata. Další podřízené redakce se specializují  na konkrétní typ 

zpravodajství či publicistiky. Hlavní redakce mají svého vedoucího a editora, menší redakce 

spadají pod vedení hlavní redakce. Organizační struktuře se bude podrobněji věnovat kapitola 

interní strategické analýzy.  

 

 

 

 

                                                 
4
 ECONOMIA.cz. Hospodářské noviny. [online]. Economia, a.s. 1996-2012. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny//. 
5
 Interní zdroje společnosti Economia, a.s. 
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2.3 Environmentální politika a certifikáty  

 

Hospodářské noviny spolupracují s externími subjekty, od kterých vyžadují, aby ve 

svém podnikání uplatňovali systémy environmentální politiky. Největším externím subjektem 

je tiskárna MAFRAPRINT, která se specializuje na tisk produkce novinového charakteru. 

Tiskárna uplatňuje systém environmentálního managementu dle ISO 14001 : 2005. Tento 

certifikát vydala po provedení auditu v roce 2011 Integrovaná technická inspekce spol. s.r.o. 

Společnost MAFRAPRINT tak získala potvrzení, že k ochraně životního prostředí přistupuje 

v souladu s platnými předpisy a systém řízení odpovídá ustanovení ISO 14001 : 1996. 

Certifikát má platnost do 15. července 2014. 
6
 

Tím, že společnost MAFRAPRINT splnila požadavky stanovené systémem 

environmentálního řízení, potvrdila vytvoření strukturovaného systému environmentálního 

managementu, který zajišťuje jeho neustálé zlepšování a ubezpečila se o shodě s 

environmentální politikou Hospodářských novin. 

Po zkušenostech s managementem v oblasti ochrany životního prostředí dle ISO 

14001 : 2005 se vedení společnosti MAFRAPRINT rozhodlo, že ke zvýšení kvality tisku a ke 

zvýšení spokojenosti zákazníků vytvoří podmínky a zavede ještě systém managementu 

kvality dle ISO 9001 : 2009. V této normě jsou specifikovány požadavky na systém 

managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale 

poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy 

má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů 

pro jeho neustálé zlepšování. Po přípravě, zavedení pravidel řízení systému kvality a 

provedení interních auditů Integrovaná technická inspekce spol. s.r.o. přezkoumala zavedený 

systém (byl proveden audit 1. a 2. stupně) a konstatovala, že systém kvality je zdokumentován 

a implementován v dostatečném rozsahu a splňuje tak požadavky ČSN EN ISO 

9001:2001. Certifikát byl vydán 7. 4. 2009. 
7
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Interní zdroje společnosti Economia, a.s. 

7
 Interní zdroje společnosti Economia, a.s. 
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3 Strategická analýza deníku HN 

 

Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků strategické analýzy. 

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

o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie Hospodářských 

novin. Velmi důležité je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory existují. 

Tento krok je pak základem pro posouzení vhodnosti současné strategie či rozhodnutí o volbě 

strategie nové.  

S ohledem na cíle strategické analýzy lze vymezit dva základní okruhy její orientace, a 

to analýzu externí, která je orientována na vnější okolí podniku a analýzu interní, zabývající 

se vnitřními zdroji a schopnostmi podniku. 

 

Externí strategická analýza 

 

Analýza podnikového okolí se orientuje na makro a mikro faktory působící v okolí 

podniku, které ovlivňují a v budoucnosti budou pravděpodobně ovlivňovat jeho strategické 

postavení.  

V této diplomové práci bude pro analýzu makrookolí použita metoda PESTL a pro 

analýzu mikrookolí Porterův model pěti sil. PESTL analýza dělí vlivy makroprostředí do 6 

základních skupin: 

P –  politické faktory, 

E –  ekonomické faktory, 

S –  sociální a demografické faktory, 

T –  technické a technologické faktory, 

L –  legislativní faktory. 
8
 

 

Každá z těchto skupin v sobě zahrnuje řadu faktorů makroprostředí, které různou 

měrou ovlivňují podnik.  

Základním úkolem PESTL analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla 

mít významný dopad na Hospodářské noviny, a odhadovat, k jakým změnám v těchto 

klíčových oblastech může dojít. V analýze byl spojen pohled aktuální a prognostický a byl 

zakomponován do jednotlivých faktorů. 

                                                 
8
 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. 2.vyd. Praha : C.H.Beck, 2006. 121 s. 
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Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro 

analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor 

Michael Eugene Porter z Harvard Business School. Model se snaží odvodit sílu konkurence v 

analyzovaném odvětví a tím pádem také ziskovost daného sektoru trhu. Jak je zobrazeno na 

obrázku 3.1, k dosažení tohoto cíle rozebírá pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost 

firmy přímo či nepřímo ovlivňují: 

 rizika vstupu potenciálních konkurentů, 

 rivality mezi stávajícími podniky, 

 smluvní síly kupujících, 

 smluvní síly dodavatelů, 

 hrozby substitučních výrobků.
9
 

Obr.3.1 Porterův model pěti sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PORTER, E Michael. Competitive Strategy. New York: Free Press, 1985. 186 s. Vlastní zpracování, 

2012. 

 

Interní strategická analýza 

 

Analýza vnitřního prostředí podniku představuje vyhodnocení výchozí situace, která 

umožňuje specifikovat jeho vnitřní zdroje a schopnosti a současně odhadnout její vývoj do 

budoucna. Úkolem této analýzy je identifikovat strategicky významné zdroje a schopnosti a 

následně specifické přednosti Hospodářských novin jako zdroje konkurenční výhody. 

                                                 
9
 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C.H.Beck, 2001. 256 s. 
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Staff 

Jak je znázorněno na obrázku 3.2, v této diplomové práci bude pro tuto analýzu 

použita metoda „7 S“, která byla vytvořena poradenskou firmou McKinsey. Také v této 

analýze byl spojen pohled aktuální a prognostický a byl zakomponován do jednotlivých 

faktorů. Metoda „7 S“ je nazývána podle toho, že je v ní zahrnuto sedm níže uvedených tzv. 

klíčových faktorů úspěchu, jejichž názvy začínají v angličtině písmenem „S“. 

 

 Strategy (Strategie), 

 Structure (Struktura), 

 Systems (Systém řízení), 

 Style (Styl manažerské práce), 

 Staff (Spolupracovníci - personál), 

 Skills (Schopnosti), 

 Shared value (Sdílené hodnoty). 
10

 

 

Obr.3.2  Model „7S“ firmy McKinsley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 206 s. 

Vlastní zpracování, 2012. 

 

 

 

 

                                                 
10

 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 206 s. 
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3.1 Externí strategická analýza 

 

Pro externí strategickou analýzu byla v diplomové práci použita analýza makrookolí 

PESTL a Porterův model pěti sil pro analýzu mikrookolí.  

Metoda PESTL umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na společnost z určitých 

oblastí makroprostředí. Zkoumají se faktory politické, ekonomické, sociokulturní, 

technologické a právní. 
11

  

Porterův model pěti sil je zaměřen na analýzu stávající konkurence, nové konkurence, 

vlivu zákazníků, vlivu dodavatelů a hrozby substitučních výrobků. 
12

 

 

3.1.1 Politické faktory 

 

Obnovení svobody projevu a nástup tržní ekonomiky – to byly dva hlavní faktory, 

které ovlivnily proměny mediální scény v České republice po listopadu 1989. Veškerý český 

periodický tisk dnes je, nepočítáme-li poměrně nevýznamná periodika, v soukromém 

vlastnictví. 
13

 

Důležitým faktorem pro Hospodářské noviny je v současnosti politika EU a vládní 

politika České republiky, která může zásadně ovlivnit činnost společnosti. Daňová politika 

státu, různé vládní programy na podporu podnikání aj. mají významný vliv na podnikatelské 

prostředí v České republice a následně na činnost Hospodářských novin. Politická situace 

v ČR je stabilní. V současnosti je v České republice u moci pravicová vláda vedená 

premiérem Petrem Nečasem. V budoucím vývoji bude velmi důležitý politický názor o 

způsobu řešení dluhové ekonomické krize.  

 

3.1.2 Ekonomické faktory 

 

Periodika, zejména denní tisk, jsou podnikáním, kde je díky vysokým počátečním 

nákladům vstup na trh pro nové soutěžitele obtížný. Struktura finančních nákladů 

periodického tisku se dále vyznačuje vysokou intenzitou práce a vysokými pevnými náklady. 

Charakter podnikání v oblasti periodického tisku je ve většině případů hybridní, neboť 

                                                 
11

 BUSINESS INFO.cz. Marketingová situační analýza a predikce vývoje. [online]. Czech Trade. 1997-2011. 

[cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/managemet-msp/marketing-situace-

analyza-predikce-vyvoj/1001663/55094/. 
12

 PORTER, E. Michael a ARGYRES Nicholas a MCGAHAN Anita. An Interview with Michael Porter. The 

Academy of Management Executive, 2002. 679 s. 
13

 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2007. 273 s. 
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probíhá na dvou trzích – prodeje periodik čtenářům a prodeje (zejména inzertního prostoru) 

inzerentům. V podnikání v oblasti periodického tisku panuje rovněž vysoký stupeň nejistoty 

ohledně ocenění produktu – konkrétního periodika – ze strany spotřebitelů – (čtenářů). 
14

 

Ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů 

ekonomického rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. 
15

 

V poslední době velmi diskutovaný rekordně rostoucí deficit státního rozpočtu jistě 

ovlivní názor vlády v přístupu k financování státního rozpočtu. Změnu vývoje dosavadního 

trendu lze vidět od začátku letošního roku, kdy stoupla snížená sazba daně z přidané hodnoty 

z deseti na čtrnáct procent. To mělo za následek zdražení velkého množství výrobků a služeb, 

včetně knih a tištěných novin.
16

 Podle posledních zpráv by měla být od ledna 2013 zavedena 

jednotná sazba DPH ve výši 17,5 procenta. Snížená sazba daně z přidané hodnoty by měla být 

bez výjimky zrušena. 
17

 

Podle aktuální makroekonomické prognózy Ministerstva financí ČR pro rok 2012 je 

globální ekonomická situace nejistá. Nervozita spojená s dluhovou krizí v eurozóně narůstá a 

hospodářský růst v řadě zemí EU zpomaluje. Některé země se již dokonce nachází v recesi. 

Spotřebitelská i investorská nálada nadále klesá a nejistota se z finančních trhů přenáší i do 

reálné ekonomiky.
18

 

Ekonomický vývoj ovlivňuje podnikatelské prostředí velkou měrou. Je nutné sledovat 

základní ukazatele, jakými jsou hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost či vývoj 

energetických komodit. 

 

 Trendy HDP v ČR 

 

V roce 2008 byla světová ekonomika zasažena světovou finanční krizí, která měla 

dopady jak na ekonomiku EU, tak na ekonomiku v České republice. Hrubý domácí produkt za 

                                                 
14

 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2007. 273 s.  
15

 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. 
16

 iHNed.cz. Rok 2011 končí. Co nás čeká v tom příštím? Projděte si nejdůležitější změny. [online] Economia, 

a.s. 2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-54314500-rok-2011-konci-co-nas-ceka-v-

tom-pristim-projdete-si-nejdulezitejsi-zmeny. 
17

 iHNed.cz. Koalice otočila, chce DPH 17,5 %. [online]. Economia, a.s. 2012. [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: 

http://hn.ihned.cz/c1-51085950-koalice-otocila-chce-dph-17-5. 
18

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2012). [online]. 

Ministerstvo financí ČR. 2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ 

Makroekonomicka-predikce_2012-Q1_Prezentace.pdf. 
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rok 2009 klesl ve srovnání s rokem 2008 o 4,3%. V roce 2010 se česká ekonomika 

stabilizovala a na konci roku vykázala růst o 2,2%. 
19

 

 Jak je zobrazeno v grafu 3.1, aktuální makroekonomická prognóza Ministerstva 

financí ČR odhaduje za rok 2011 růst reálného HDP pouze ve výši 1,8 %, pro rok 2012 pak 

očekává stagnaci a přírůstek ve výši 0,2 % a méně. Budoucí vývoj je velmi nejistý, růst bude 

pravděpodobně dusit pesimismus, ztráta důvěry a obavy z dopadů dluhové krize eurozóny. 
20

 

 

Graf 3.1 Prognóza HDP pro ČR do roku 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2012). [online]. 

Ministerstvo financí ČR. 2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ 

Makroekonomicka-predikce_2012-Q1_Prezentace.pdf. 

 

 

Inflace 

 

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. U Hospodářských 

novin se v souvislosti s inflací jedná především o prodejní cenu. Inflace rovněž negativně 

ovlivňuje mzdy obyvatelstva, jejichž kupní síla klesá. Vysoká úroveň inflace vede ke snížení 

poptávky, což způsobí celkové snížení odbytu tiskovin. V roce 2011 dosáhla průměrná míra 

inflace 1,9%. Jak lze vidět v grafu 3.2, celková inflace dle prognózy ČNB v roce 2012 

dočasně vzroste těsně nad 3%, a to v důsledku zvýšení DPH z 10% na 14%.
21

 

 

                                                 
19

 KURZY.cz. Vývoj HDP v ČR. [online]. Kurzy.cz, spol. s.r.o. a AliaWeb, spol. s.r.o. 2000-2012. [cit. 2012-03-

11]. Dostupné z: http://zpravy.kurzy.cz/210780-cr-hdp-ve-4q-poklesl-mezikvartalne-o-0-6-za-rok-09-4-3/. 
20

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2012). [online]. 

Ministerstvo financí ČR. 2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ 

Makroekonomicka-predikce_2012-Q1_Prezentace.pdf. 
21

 ČNB. Zpráva o inflaci. [online]. Česká národní banka 2003-2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2012/2012_I/down

load/zoi_I_2012.pdf > ISSN 1804-2457 



17 

 

Graf 3.2 Vývoj inflace od roku 1999 do roku 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2012). [online]. 

Ministerstvo financí ČR. 2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ 

Makroekonomicka-predikce_2012-Q1_Prezentace.pdf. 

 

Vývoj nezaměstnanosti 

 

V současné době zaměstnanost v České republice negativně ovlivňuje pokračující 

hospodářská recese, která má za následek snižování finančních  prostředků obyvatel, jejichž 

kupní síla klesá a každé neuvážené zvednutí ceny Hospodářských novin se může velice 

negativně projevit ve snížení poptávky čtenářů a následně i inzerentů. 

 

Graf 3.3 Vývoj míry registrované nezaměstnanosti od roku 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2012). [online]. 

Ministerstvo financí ČR. 2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ 

Makroekonomicka-predikce_2012-Q1_Prezentace.pdf. 

 

Dle grafu 3.3 je zřejmé, že se od roku 2009, kdy se v České republice naplno projevila 

ekonomická recese, nedaří snížit trend vyšší nezaměstnanosti. V roce 2012 je předpokládán 
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další pokles zaměstnanosti o 0,3 % kvůli očekávanému zpožděnému dopadu stagnace HDP a 

avizovanému dalšímu snižování počtu zaměstnanců ve státní správě.  

Zvyšující se nezaměstnanost, jejíž predikce se pro Českou republiku po následující 3 

roky pohybuje kolem 7 - 8%, však může Hospodářské noviny zasáhnout také pozitivně, a to 

jak ve snížení fluktuace a ve zvýšení stability zaměstnanecké základny, tak ve větších 

možnostech výběru nových zaměstnanců a tím i jejich vyšší kvalitě. 

 

3.1.3 Sociální a demografické faktory 

 

Sociální a demografické faktory odrážejí vlivy spojené s postoji a životem 

obyvatelstva a jeho strukturou. Mezi hlavní sociální a demografické faktory patří 

demografický vývoj populace, změny životního stylu, mobilita, úroveň vzdělání a přístup 

k práci a volnému času. Vzhledem k tomu, že převažujícími čtenáři Hospodářských novin 

jsou osoby s vysokoškolským vzděláním, pracující na pozicích středního a vrcholového 

managementu nebo podnikatelé, hraje zde demografie významnou a důležitou roli. Složení 

obyvatelstva v České republice má vliv na rozvoj podnikání pro danou oblast a tím i pro vznik 

nových potenciálních čtenářů. Z toho vyplývá, že v oblasti, kde není příznivá skladba 

obyvatel pro růst a rozvoj podnikání, jsou omezené možnosti získávání čtenářů a kvalitních a 

kvalifikovaných zaměstnanců.  

Pomocí grafu 3.4 je zachycen trend demografického vývoje v České republice, který 

ukazuje na dlouhodobý pokles přirozeného přírůstku obyvatel.
22

 Mezi lety 2003 – 2008 tento 

trend mírně zbrzdily silné ročníky narozené v 70. letech, v současné době je však 

zaznamenám opět pokles, který by mohl negativně ovlivnit prodejnost Hospodářských novin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Výrazný pokles počtu narozených dětí. [online]. ČSÚ 2012. [cit. 2012-03-

13]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031312.doc. 
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Graf 3.4 Přirozený přírůstek obyvatel v ČR 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů 

23
 

  

Dalším demografickým faktorem, který může ovlivnit prodejnost Hospodářských 

novin, je nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel České republiky. Dle interních dat HN má 

každý druhý čtenář ukončené vysokoškolské vzdělání a ve srovnání se strukturou populace 

ČR mají Hospodářské noviny mezi svými čtenáři pětkrát vyšší podíl vysokoškoláků.
24

 

 

Z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 vyplynul jasný trend zvyšujícího se počtu 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel České republiky. Pomocí grafu 3.5 je znázorněno časové 

období od roku 1961 do roku 2011, během kterého se výrazně zvýšil počet osob 

s vysokoškolským vzděláním. V loňském roce jich bylo v populaci 12,4%. 
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 RISY.cz. Statistická data. [online]. Centrum pro regionální rozvoj ČR. 2010-2012. [cit. 2012-03-13]. 

Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/statisticka-data/detail?kapitola=3&ukazatel=030411&rok 

Od=1995&rokDo=2010&urovenNuts=1&nuts2=&nuts3=&nuts4=&orp9=#. 
24

 ECONOMIA.cz. Profil čtenářů Hospodářských novin. [online]. Economia, a.s. 1996-2012. [cit. 2012-03-13]. 

Dostupné z http://economia.ihned.cz/403/193/file/HN_mediaprojekt.pdf/. 
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Graf 3.5 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Sčítání lidu, domů a bytů 2011. [online]. ČSÚ 2012. [cit. 2012-03-13]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_ve_veku_15_a_vice_let_podle_nejvyssiho 

_ukonceneho_vzdelani_mezi_scitanimi_1961_az_2011_/$File/g4.pdf. 

 

3.1.4 Technické a technologické faktory 

  

K tomu, aby se podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační činnost, musí 

být informován o technických a technologických změnách, které v okolí probíhají. Změny 

v této oblasti mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, v němž se podnik pohybuje. 

Mezi tyto faktory můžeme zahrnout úroveň vládní podpory výzkumu a vývoje. Ta počítá se 

státním rozpočtem na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014 

ve výši 26,61 miliardy korun. Tato částka by měla být v následujících dvou letech snížena na 

25,91 miliardy korun.
25

  

 

Pro správný chod Hospodářských novin je nezbytně nutné sledovat vývojové trendy 

v technologiích a nových médiích, které používají a tyto trendy postupně uplatňovat. Správný 

                                                 
25

 VÝZKUM.cz. Výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem 

na léta 2013 a 2014. [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 2012. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=633589. 
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chod Hospodářských novin se vyznačuje vysokými nároky na nejnovější systémy a spoluprácí 

s externími subjekty při tisku.  

Hospodářské noviny používají jeden z nejmodernějších redakčních systémů 

Woodwing Enterprise 6, který je určen pro skupinovou tvorbu magazínů, novin a dalších 

obdobných publikací. Vývoj těchto systémů jde velmi rychle kupředu a každý rok se na trhu 

objevují nové a vylepšené verze. Sledování vývoje kolem těchto řešení je tedy nutností.  

 

3.1.5 Legislativní faktory 

 

Hospodářské noviny jsou stejně jako každý jiný podnikatelský subjekt ovlivněny 

legislativou České republiky. Jedná se zejména o Listinu základních práv a svobod, Zákon o 

právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (Tiskový zákon), Autorský zákon, 

Zákon o ochraně osobních údajů, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Zákon o 

regulaci reklamy a mnoho dalších. Neméně důležité je přizpůsobení se legislativě EU, která je 

v různé podobě implementována do zákonů České republiky. 

 

Ústava a ústavní zákony, vyhlášené mezinárodní smlouvy 

 

Při výkladu o právních normách upravujících, resp. dotýkajících se tištěných médií, 

resp. tiskového práva, je třeba připomenout celkové místo tiskového zákona v rámci právního 

řádu ČR. V hierarchii právních předpisů je na nejvyšším místě Ústava České republiky a 

Listina základních práv a svobod. Zejména Listina v mnoha svých ustanoveních zaručuje 

práva, k jejichž ochraně jsou vydávány právní předpisy nižší právní síly, tedy i tiskový zákon 

a s ním související předpisy.  

Svoboda projevu a informací tvoří základní součást každého demokratického státu. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zaručuje ve svém čl. 10 právo 

na svobodu projevu i informací. Evropská úmluva se ke svobodě tisku výslovně nevyjadřuje. 

Tato svoboda je chápána jako součást obecné svobody projevu. I když má tiskové právo velmi 

dlouhou historii, neexistuje dosud žádná mezinárodní úprava, která by se týkala pravidel 

vydávání periodického tisku.
26
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Karolinum , 2007. 273 s. 
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Předpisy obecné 

 

Z obecných předpisů se tištěných médií dotýkají relevantní ustanovení občanského 

zákoníku, která se týkají ochrany osobnosti dle § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Sb. a jména a 

dobré pověsti právnické osoby dle § 16b zákona č. 40/1964 Sb. Důležitá jsou rovněž 

ustanovení zakazující nekalou soutěž, obsažená v obchodním zákoníku dle § 44 zákona č. 

513/1991 Sb., a dále relevantní ustanovení živnostenského zákona. 

Pro oblast tištěných médií jsou důležitá rovněž ustanovení zákona o přestupcích a 

trestního zákona.
 27

 

 

Tiskový zákon 

 

Zákonná úprava, která je obsažena v zákoně č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, se použije pouze tehdy, je-li periodický tisk veřejně šířen. Veřejným 

šířením periodického tisku se rozumí jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému 

okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, 

který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel. Tiskoviny sloužící 

výhradně pro úřední, služební nebo provozní účely, např. podnikové tiskoviny, proto za 

periodický tisk považovány být nemohou. Veřejné šíření periodického tisku zahrnuje jeho 

šíření zdarma (např. rozdáváním) i za úplatu. Tiskový zákon neupravuje veškerá práva a 

povinnosti při vydávání periodického tisku, která jsou předmětem úpravy řady jiných 

předpisů, ale pouze vybraná práva a povinnosti.
28

 

Odpovědnost za obsah periodického tisku je odpovědností objektivní a nevyžaduje 

zavinění vydavatele. Vydavatel periodického tisku odpovídá za obsah periodického tisku 

nejen v publicistickém útvaru vyjadřujícím stanovisko sdělovacího prostředku či jeho 

redaktora, ale i v článku, který stanovisko listu ani autora nevyjadřuje. Není rozhodné, zda je 

k takovému článku připojena věta, že názory v něm obsažené nevyjadřují stanovisko a názory 

vydavatele, či jestliže tvrzení v článku uvedená jsou označena jako přímá řeč autora těchto 

tvrzení. Naopak vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci 

uveřejněných v periodickém tisku. Je zřejmé, že vydavatel nemůže v dostatečné míře ověřit 

pravdivost údajů uváděných v reklamě a inzerci zadávaných třetí osobou. V praxi by šlo o 

zcela nerealizovatelný požadavek, např. s ohledem na tvrzení týkající se jednotlivých 
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vlastností propagovaných výrobků nebo služeb. To však neplatí pro reklamu a inzerci 

samotného vydavatele. Vydavatel ale může být odpovědný za obsah tisku podle předpisů 

týkajících se regulace reklamy a předpisů týkajících se nekalé soutěže. Vydavatel 

periodického tisku tak může být odpovědný z nekalosoutěžních vztahů i v případě, že šíří 

sdělení, které je reklamou či inzercí a má nekalosoutěžní povahu, a to i přes to, že mezi 

vydavatelem a konkurenty jejich inzerentů není soutěžitelský vztah. 
29

 

Vydávání periodického tisku (za podmínky, že má charakter živnostenského 

podnikání) podléhá režimu živnostenského zákona, a to jako volná ohlašovací živnost.  

Tiskový zákon rovněž obsahuje dva instituty blízké ochraně osobnosti, a sice odpověď 

dle § 10 zákona č. 46/2000 Sb. a dodatečné sdělení dle § 11 zákona č. 46/2000 Sb.  

Právo na uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení jsou instituty běžné v evropském 

mediálním právu a v našem právním řádu se vztahuje jak na média tisková, tak na média 

elektronická. Pro realizaci práva na odpověď v periodickém tisku je nezbytné zjištění, že bylo 

uveřejněno sdělení obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité 

fyzické osoby. K zásahu do práva na ochranu osobnosti může dojít i objektivně, nicméně 

každé zveřejnění nepravdivého údaje nemusí znamenat neoprávněný zásah do osobnostních 

práv. K takovému zásahu dochází pouze tehdy, jestliže zásah přesáhl přípustnou míru 

takovým způsobem, který již v demokratické společnosti nelze tolerovat. Právo požadovat 

uveřejnění dodatečného sdělení je právo na zveřejnění sdělení k uveřejněné informaci, z níž je 

patrno, že vůči osobě z této informace určitelné je či bylo vedeno trestní nebo správní řízení. 

Osoba, o které bylo takto referováno, má právo požadovat po vydavateli uveřejnění informace 

o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Vydavatel je povinen na žádost této 

osoby informaci o pravomocném rozhodnutí jako dodatečné sdělení uveřejnit, přičemž není 

oprávněn toto dodatečné sdělení komentovat či k němu činit dodatky. Dodatečné sdělení pak 

má za cíl informovat veřejnost o výsledku takového řízení. Toto právo je třeba dovozovat 

z důsledného uplatňování zásady presumpce neviny. 
30

 

 

3.1.6 Potenciální konkurenti 

 

Při analýze konkurenčního prostředí musí být brána v potaz potenciální konkurence z 

řad deníků, ale i odborných titulů, které působí na českém trhu. I přesto, že v současné době 

nejsou pro Hospodářské noviny přímými konkurenty, mají schopnost se konkurenty stát, 

pokud se pro to rozhodnou. Největšími potenciálními konkurenty jsou noviny, které nabízí 
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ekonomické přílohy a zároveň mají dominantní postavení na českém trhu. Mezi takové deníky 

se řadí MF Dnes, Lidové noviny a zčásti také Právo.
31

 

Teoreticky může na trh kdykoliv přibýt nový konkurenční novinový titul. Reálně 

neexistuje mnoho bariér, které brání vstoupit novým hráčům na trh. Největším problémem 

jsou v současné době vysoké počáteční náklady. Hospodářské noviny mají významné 

nákladové výhody. Nejen v důsledku dlouhodobých zkušeností na daném trhu, ale také 

přístupem k existujícím distribučním kanálům a k technologickému know-how. V podnikání s 

periodickým tiskem panuje rovněž vysoký stupeň nejistoty ohledně ocenění produktu. Nejen 

ze strany čtenářů, ale také inzerentů. Nízká loajalita čtenářů k Hospodářským novinám 

zvyšuje hrozbu vstupu potencionálních konkurentů na novinový trh. 

 

3.1.7 Rivalita mezi podniky mikrookolí 

 

Patrně nejzávažnějším jevem, se kterým se musí vydavatelé celostátního denního tisku 

vypořádávat, je zrychlování a zvyšování meziročního poklesu prodaného denního nákladu, 

které se projevuje v pokračujícím zániku některých titulů. Konkurenční prostředí nutí 

vydavatele k dalším investicím do tiskáren a dále se mezi sebou propojují jednotlivé 

vydavatelské domy. Konkurence nutí vydavatele zkvalitňovat obsah jimi vydávaných 

periodik, zařazovat nové atraktivní přílohy i grafické prvky. 

Vývoj cen periodického tisku byl – i přes postupné výrazné zvyšování ceny – od 

počátku vzniku tržního prostředí charakterizován vlivem konkurenčních zájmů. Udržení 

konkurenceschopnosti ve vztahu ke čtenářům, zabránění jejich odchodu k jiným titulům – to 

je do současnosti hlavní kritérium tvorby ceny periodika. Rentabilita prodeje nebyla a ani 

v současnosti není nejvýznamnějším kritériem, z čehož vyplývá, že prakticky žádné 

významnější periodikum by pouze z koncové prodejní ceny, po odečtení nákladů na 

distribuci, daní, výrobních nákladů a redakční režie, nemohlo samostatně existovat. Pro 

rentabilitu titulů se tak od počátku stal podstatným objem inzertních příjmů.Vedoucím titulům 

periodického tisku umožnily příjmy z inzerce držet uměle nízkou prodejní cenu a tím 

znesnadnit inzertně méně úspěšným titulům existenci.
 32

 

V oblasti ekonomických titulů jsou Hospodářské noviny významným deníkem a jeho 

pozice na českém trhu je silná a stabilní, avšak nikoli dominantní. V současné době je od roku 

2007 v České republice vydáván ekonomický deník E15, který je jediným přímým 
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konkurentem Hospodářských novin. Vydavatelství Mladá fronta, která deník E15 vydává, ho 

až do loňského roku distribuovala zdarma. V současnosti je deník E15 nabízen jak bezplatně, 

tak ve volném prodeji. 
33

 

Podle interních zdrojů společnosti Economia, a.s. se z celkového počtu prodaných 

výtisků Hospodářských novin zhruba 75 % z nich prodá přes předplatné. Standardní roční 

předplatné Hospodářských novin stojí 4 725 Kč.
34

 Stejný typ předplatného deníku E15 vyjde 

na 2990 Kč.
35

 

 

3.1.8 Smluvní síla dodavatelů 

 

Za dodavatele se považují ty podnikatelské subjekty, které poskytují vstupy 

umožňující fungování společnosti. Největším dodavatelem Hospodářských novin je 

v současnosti tiskárna MAFRAPRINT, která se specializuje na tisk produkce novinového 

charakteru. Hospodářské noviny tiskly své tituly až do roku 2007 u společnosti Novotisk 

s.r.o., od které kvůli stále se zvyšujícím cenám odešli.  

Tisk novin patří mezi vysoce diferenciovanou výrobu. V České republice existují 

pouze tři velké polygrafické společnosti zaměřené na výrobu novin. Společnost 

MAFRAPRINT je součástí akciové společnosti MAFRA, která vlastní deník MF Dnes a 

Lidové noviny. Tyto tituly jsou potencionálními konkurenty Hospodářských novin. Mezi 

zbývající dvě polygrafické společnosti patří Ringier Axel Springer Print CZ a.s., která tiskne 

deníky Právo, Blesk či AHA! a společnost Novotisk s.r.o., jež tiskne regionální Deníky 

vydavatelství Vltava-Labe-Press, a.s.  

Mezi dalšího významného dodavatele Hospodářských novin patří společnost AMOS 

Software s.r.o., která zajišťuje servis interního systému Woodwing Enterprise 6, který je 

určen pro velké vydavatelské domy. Vydavatelství Economia a.s. v současné době používá již 

systém 3. generace. V loňském roce vydala společnost Woodwing novou systémovou 

platformu, která se specializuje na propojení tištěného a internetového obsahu. Deník MF 

Dnes tento nový systém aplikoval do interní struktury v letošním roce. 
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3.1.9 Smluvní síla kupujících 

 

Cílem Hospodářských novin je maximálně vyhovět požadavkům každého čtenáře, 

uspokojit a předčit jeho představy a poskytnout kompletní servis informací z oblasti 

ekonomie, politiky a byznysu. Zákazníky Hospodářských novin lze rozdělit na dvě kategorie: 

čtenáře a inzerenty.  

 

Předplatitelé  

 

Dle interních informací společnosti je většina prodejů Hospodářských novin 

realizována prostřednictvím předplatného. Konkrétně 77 % ze všech  čtenářů Hospodářských 

novin jsou zároveň předplatiteli. Dle informací na stránkách firmy Economia a.s. jsou čtenáři 

deníku převážně osoby s vysokoškolským vzděláním, pracující na pozicích středního a 

vrcholového managementu, profese kvalifikovaných odborníků, podnikatelé. Čtenáři žijí 

nadprůměrně v domácnostech s nejvyšší životní úrovní, disponují nadprůměrnými osobními i 

rodinnými příjmy.
36

 

Podle průzkumu společnosti Media Projekt, který byl prováděn pro Unii vydavatelů za 

období 1. 1. 2011 – 17. 12. 2011 je složení čtenářů Hospodářských novin následující: 

 

- 66 % čtenářů HN jsou muži, 

- 80 % čtenářů je v produktivním věku, 

- 43 % čtenářů má vysokoškolské vzdělání,  

- 24 % čtenářů vydělává měsíčně více než 30 000 Kč, 

- 42  % čtenářů žije v domácnostech s nejvyšší životní úrovní a nejvyšším standardem, 

- 35 % čtenářů rozhoduje o firemních investicích 

- 40 % čtenářů pracuje na pozicích s rozhodovacími pravomocemi 
37

 

 

Tištěný náklad, Prodaný náklad a remitenda 

 

Z tabulky 3.1 lze vyčíst, že za posledních 10 let se počet prodaného nákladu snížil o 

44%. Hospodářské noviny tedy následují trend, který je typický pro všechny české deníky. 

Předplatitelé Hospodářských novin jsou dle interních zdrojů společnosti Economia, 

a.s. tvořeni z 60 % podnikatelskými subjekty, kteří jsou velmi citliví na cenové změny. 
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V případě ekonomického zpravodajství navíc existuje na českém mediálním trhu mnoho 

substitutů mezi novými médii.  

 

Tab. 3.1 Tištěný, Prodaný náklad a remitenda Hospodářských novin v letech 2001 - 2011 

Rok Tištěný náklad Prodaný náklad Remitenda 

2001 89 967 75 395 14 572 

2002 91 227 74 634 16 593 

2003 88 783 74 111 14 672 

2004 80 893 66 764 14 129 

2005 76 755 63 476 13 279 

2006 75 928 62 797 13 131 

2007 75 160 59 986 15 174 

2008 74 371 57 390 16 981 

2009 71 837 54 285 17 552 

2010 60 462 44 225 16 237 

2011 56 071 41 933 14 138 

Zdroj: ABC. Ověřovaná data – periodický tisk. [online]. ABC ČR 2012. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 

http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/. 

 

Čtenost Hospodářských novin 

 

Výsledky výzkumu společnosti MEDIAN, s.r.o. mezi lety 2006 – 2011, které jsou 

zaznamenány v tabulce 3.2, ukázaly, že si Hospodářské noviny i přes stále klesající 

prodejnost udržují poměrně stabilní čtenářskou základnu. Podle posledních dat z roku 2011 

přečetlo deník 194 tisíc čtenářů. Je to dáno především strukturou předplatitelů. Ve velkých 

podnicích, které tvoří významné procento odběratelů, se noviny dostanou k většímu počtu 

čtenářů. 

 

Tab. 3.2 Čtenost Hospodářských novin v letech 2006 - 2011 

Rok Čtenost 

2006 205 000 

2007 190 000 

2008 223 000 

2009 201 000 

2010 187 000 

2011 194 000 

Zdroj: MEDIAN. Media projekt. [online]. MEDIAN, s.r.o. 2012. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 

http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8. 
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Inzertní výkon novin 

 

Vydavatelství Economia, a. s. patří mezi největší vydavatele českého periodického 

tisku. V inzertních komoditách finance, auta a byznys patří Hospodářské noviny mezi inzertně 

nejžádanější tiskové tituly. 

Jak lze vidět v tabulce 3.3, příjem z inzerce je za rok 2011 u Hospodářských novin o 

83,5 milionu Kč vyšší, než u jeho potenciálního konkurenta, ekonomického deníku E15.  

 

Tab. 3.3 Objem inzerce v periodickém tisku v roce 2011 podle monitoringu Kantar Media 

Titul 

Inzertní příjem 

v roce 2008 

(v tis. Kč) 

Inzertní příjem 

v roce 2009 

(v tis. Kč) 

Inzertní příjem   

v roce 2010 

(v tis. Kč) 

Inzertní příjem  

v roce 2011  

(v tis. Kč) 

Hospodářské 

noviny 
406 839 351 486 366 504 298 323  

E15 152 217 184 468 192 352 214 782  

Zdroj: UNIE VYDAVATELŮ. Ročenka Unie vydavatelů. [online]. Unie Vydavatelů ČR 2012. [cit. 2012-03-

23]. Dostupné z: http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2011/index.php?akce=porovnej3. 

 

Podle Ročenky Unie vydavatelů denního tisku 2011 byl objem inzerce u 

Hospodářských novin 298 miliónů Kč, přičemž od roku 2006 je zaznamenán setrvalý 

pokles.
38

 Dle grafu 3.6 naopak deník E15 každoročně navyšuje příjmy z inzerce a v loňském 

roce činil inzertní příjem 214 miliónů Kč.  
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Graf 3.6 Srovnání objemu inzerce mezi deníkem Hospodářské noviny a deníkem E15 mezi 

lety 2006 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: UNIE VYDAVATELŮ. Ročenka Unie vydavatelů. [online]. Unie Vydavatelů ČR 2012. [cit. 2012-03-

23]. Dostupné z: http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2011/index.php?akce=porovnej3. Vlastní zpracování, 

2012. 

 

3.1.10 Hrozba substitučních výrobků 

 

Dřív lidé vyhledávali zprávy (četli noviny, dívali se v televizi na večerní zprávy), dnes 

zprávy „chodí“ za nimi. 
39

 

Vlivem různých faktorů (konkurence internetu, elektronických a nových médií) 

neustále klesá čtenost periodického tisku a zejména pak denního tisku. Silná konkurence se 

promítá do nižšího podílu periodického tisku na celkových reklamních příjmech a nepřímo i 

do nižších příjmů z prodeje periodického tisku, a rovněž do stále se snižujícího nákladu 

periodického tisku. 
40

 

Hospodářské noviny se za posledních 6 let potýkají s velkým odlivem čtenářů. Čtenáři 

jsou zvyklí dostávat informace prostřednictvím internetu co nejrychleji a tištěné noviny v 

rychlosti informací prohrávají.  
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Všichni potenciální konkurenti Hospodářských novin již mají své internetové mutace, 

které mají větší počet čtenářů než jejich papírové verze. To stejné platí také pro Hospodářské 

noviny. Ty svůj ekonomický portál ihned.cz spustily v roce 1999.  

Jak lze vyčíst z tabulky 3.4, nárůst čtenářů internetového zpravodajství je 

dlouhodobým trendem a v současnosti se online zpravodajství začíná ubírat směrem 

k tabletovým aplikacím, ať už placeným či bezplatným.  

Aplikace jsou určitým návratem k původní formě papírových novin. Jsou sice 

v elektronické podobě, ale struktura a způsob prezentace odpovídá více klasickému 

papírovému než webovému zpravodajství. 
41

 

 

Tab. 3.4 Srovnání počtu návštěvníků internetových verzí deníků v lednu roku 2006 a 2012 

Zpravodajské weby Leden 2006 Leden 2012 

ihned.cz 210 446 759 119 

lidovky.cz 451 144 887 016 

idnes.cz 790 702 3 964 641 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů společnosti Economia, a.s. 

 

3.2 Závěry z externí strategické analýzy 

 

 ZE 01 – Hospodářské noviny by mohly negativně zasáhnout rozhodnutí na politické 

scéně, ale společnost jako taková není schopna tyto změny ovlivnit, pouze je schopna 

se na některé stavy, které vyplynou z aktuální politické situace, připravit. 

 

 ZE 02 - Mezi ekonomické faktory, které mohou Hospodářské noviny ohrozit patří 

vysoká míra nezaměstnanosti a inflace. Oba faktory jsou však obtížně předvídatelné. 

Nezaměstnanost může společnost zasáhnout i pozitivně a to především ve snížení 

fluktuace a ve zvýšení stability zaměstnanecké základny. 

 

 ZE 03 - Celkové snižování přirozeného přírůstku obyvatelstva České republiky je pro 

Hospodářské noviny ohrožujícím faktorem. Naopak jasný trend zvyšujícího se počtu 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel České republiky by mohl prodejnost 

Hospodářských novin ovlivnit pozitivně. 
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 ZE 04 - Správný chod Hospodářských novin se vyznačuje vysokými nároky na 

nejnovější systémy a spolupráci s externími subjekty při tisku. Redakční systém 

Woodwing Enterprise 6, který Hospodářské noviny využívají, je určen pro skupinovou 

tvorbu magazínů, novin a dalších obdobných publikací. Vývoj těchto systémů jde 

velmi rychle kupředu a letos se na trhu objevila nová vylepšená verze Woodwing 

Entrprise 7, která propojuje tištěnou verzi s online zpravodajstvím. Hospodářské 

noviny by měly zvážit přechod na novou verzi systému. 

 

 ZE 05 - Hospodářské noviny jsou stejně jako každý jiný podnikatelský subjekt 

ovlivněny legislativou České republiky, kterou bezpodmínečně dodržují. Analýza 

neodhalila faktor, který by měl v tomto ohledu společnost ohrozit.  

 

 ZE 06 – Na českém trhu existuje hrozba v podobě potenciální konkurence z řad 

deníků, ale i odborných titulů, které nabízí ekonomické přílohy a zároveň mají 

dominantní postavení na českém trhu. Nízká loajalita čtenářů k Hospodářským 

novinám navíc zvyšuje hrozbu vstupu potencionálních konkurentů na novinový trh. 

 

 ZE 07 - Hospodářské noviny čelí konkurenci ze strany ekonomického deníku E15, 

který je jediným přímým konkurentem Hospodářských novin. Podle interních zdrojů 

společnosti Economia, a.s. se zhruba 75 % výtisků Hospodářských novin prodá přes 

předplatné. Standardní roční předplatné Hospodářských novin stojí 4 725 Kč. Stejný 

typ předplatného deníku E15 vyjde na 2990 Kč. Je nezbytné posouzení a rozhodnutí, 

zda společnost nebude uvažovat o změně ceny předplatného.  

 

 ZE 08 - Největším dodavatelem Hospodářských novin je v současnosti tiskárna 

MAFRAPRINT,  u které Hospodářské noviny tisknou od roku 2008. Stávající smluvní 

podmínky oběma společnostem vyhovují a analýza smluvní síly dodavatelů neodhalila 

faktor, který by měl Hospodářské noviny ohrozit.  

 

 ZE 09 - Za posledních 10 let se počet prodaného nákladu snížil o 44 % a Hospodářské 

noviny následují trend, který je typický pro všechny české deníky. Předplatitelé jsou 

tvořeni z 60 % podnikatelskými subjekty a společnost by měla zvážit, zda nezačne 

vydávat deník i mimo pracovní dny. Pravidelní čtenáři Hospodářských novin by tak 

nemuseli přecházet ke konkurenci.  
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 ZE 10 - Objem inzerce u Hospodářských novin od roku 2006 setrvale klesá. Oproti 

tomu jeho největší konkurent deník E15 každoročně příjmy z inzerce navyšuje. Je 

nezbytné posouzení a rozhodnutí, zda společnost nebude uvažovat o změně cen za 

inzerci. 

 

 ZE 11 - Hospodářské noviny provozují ekonomický portál ihned.cz, který na rozdíl od 

papírové verze vykazuje každoroční nárůst počtu čtenářů. Jedna z možností, jak 

zajistit vydavatelům příjmy navzdory poklesu čtenosti a inzertního příjmu papírových 

novin, je větší zpoplatnění webového obsahu a zavedení předplatného na zpravodajství 

v aplikacích pro tablety a chytré telefony s operačním systémem. 

 

3.3 Interní strategická analýza 

 

Pro provedení interní strategické analýzy Hospodářských novin byla zvolena 

McKinseyova koncepce „7 S“. 

 

3.3.1  Strategie  

 

Stěžejní strategií Hospodářských novin je především poskytování informací, které jsou 

pravdivé, úplné a nezkreslené. Prvotní je zájem čtenářů, získání co největšího počtu stálých a 

spokojených čtenářů a udržení svých předplatitelů. Nesloužit zájmům zdrojů informací, 

politiků či lobbistů.   

Hospodářské noviny jsou si vědomy konfliktu zájmů, který je dán tím, že samo 

periodikum je součástí mediálního průmyslu, který je významnou součástí ekonomiky, a také 

tím, že většinový akcionář vydavatelství Economia a.s. podniká v dalších odvětvích 

ekonomiky. Tento konflikt zájmů nesmí nikdy vést k tomu, aby se Hospodářské noviny těmto 

problematikám vyhýbaly, psaly o nich z důvodu konfliktu zájmů méně nebo jinak než o 

jiných odvětvích. Profesionální povinností Hospodářských novin je o nich psát ve stejném 

rozsahu, jako by tento konflikt zájmů neexistoval. Není-li to zcela zřejmé ze samotného 

článku, vždy se musí na konflikt zájmů explicitně upozornit.  

Vydavatel rozhoduje o základním zaměření titulů a jejich pozici v rámci relevantního 

trhu. Koncepci titulu předkládá jeho šéfredaktor. Odsouhlasená koncepce se stává závazným 

rámcem pro redakční práci. Vydavatel garantuje redaktorům plnou svobodu k novinářské 

tvůrčí práci v rámci zaměření titulu a schválené koncepce. Hospodářské noviny podporují 
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principy demokracie a tržní společnosti založené na volné konkurenci subjektů. Neposkytují 

prostor k propagaci extrémních názorů směřujících k diskriminaci a potlačování lidských 

práv. Při své práci se redaktoři řídí zákony České republiky. 
42

 

 

3.3.2  Struktura 

 

Hospodářské noviny mají sídlo v Praze. Právní forma vydavatelské společnosti je 

akciová společnost. Deník má klasickou liniovou organizační strukturu, která do značné míry 

kopíruje strukturu novin. Ze schématu organizační struktury Hospodářských novin lze 

odvodit, kdo je komu podřízen a lze rovněž dobře určit kompetence. V čele vedení hlavní 

redakce stojí od února 2011 šéfredaktor Petr Šabata. Jak je patrné z tabulky 3.5, za dobu od 

vzniku Hospodářských novin v roce 1990 je to dnes již šestý šéfredaktor. Další podřízení 

redakce se specializují na konkrétní typ zpravodajství či publicistiky. Hlavní redakce mají 

svého vedoucího a editora, menší redakce spadají pod vedení hlavní redakce. Podle 

posledních údajů poskytnutých vydavatelstvím Economia, a.s. tvořilo redakci Hospodářských 

novin v loňském roce 105 lidí, z toho 92 z nich byli výkonní novináři a editoři. Jeden člen 

redakce působil jako stálý zpravodaj v Bruselu. Základní rozdělení organizační struktury 

v Hospodářských novinách je na Domácí zpravodajství, Zahraniční zpravodajství a rubriku 

Business, která v sobě zahrnuje sekci Ekonomického zpravodajství. Menší rubriky jako 

kultura, informační technologie, věda, technika a sport jsou dílčí oddělení v rámci domácího 

zpravodajství. 
43

  

Organizační struktura Hospodářských novin je prezentována názorným organizačním 

schématem. Toto schéma je uvedené v Příloze 1.  

 

Tab. 3.5 Šéfredaktoři Hospodářských novin od roku 1990 - 2012 

Šéfredaktor Období 

Jiří Sekera 1990 – 1992 

Petr Štěpánek 1992 – 2000 

Miroslav Pavel 2000 – 2001 

Roman Gallo 2001 – 2005 

Petr Šimůnek 2005 – 2011 

Petr Šabata 2011 - ... 

Zdroj: Informace poskytnuté personálním oddělením společnosti Economia a. s. a archiv Economia a. s., vlastní 

zpracování, 2012. 
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3.3.3 Systém řízení  

 
Šéfredaktor Hospodářských novin nevytvořil strategii v jejím plném pojetí, a to 

především cíle ekonomiky, personalistiky, rozvoje aktiv, tržního zacílení a směru 

v následujících 3 - 5 letech. Tedy strategii chápanou jako rámec k operativním rozhodnutím 

při implementaci. Chybí také strategie rozvoje pro hlavní činnost novin tj. výroba a distribuce 

tištěných novin, jejíž vývoj může být a také je rizikovým faktorem plnění budoucích plánů. 

Vydavatelství Economia a.s., jako vlastník Hospodářských novin nepožaduje po redakci 

jasnou vizi dalšího směřování a není ani odběratelem obsahově standardizovaného 

pravidelného reportingu v průběhu celého roku. Není také definována frekvence a rozsah 

poskytování informací na oficiální úrovni. Komunikace vydavatelství Economia a.s. s redakcí 

Hospodářských novin je omezena na technologické minimum, tj. valnou hromadu a 

předkládání ročního plánu. Představy redakce nejsou sestaveny do poslání nebo žebříčku 

hodnot, které by si mohl každý zaměstnanec přečíst a ztotožnit se s nimi.  

 

3.3.4  Styl manažerské práce 

 

Politika vydavatelství Economia, a.s. každoročně upravuje vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci v kolektivní smlouvě. Šéfredaktor redakce Hospodářských 

novin zapojuje všechny členy tištěné sekce do naplňování integrovaného systému 

managementu redakce, pravidelně zaměstnance seznamuje se zásadami integrovaného 

managementu a zabezpečuje trvalé zvyšování znalostí zaměstnanců v oblasti redakčního 

systému.  

První vstupní školení, kterým procházejí noví členové papírové redakce, vysvětluje, 

proč je integrovaný systém (papírová verze a internetová verze Hospodářských novin) pro 

vydavatelství důležitý, proč je dobré, když má za sebou integrovanou redakci, jak přesně to 

bude v Hospodářských novinách vypadat a co to znamená pro každého ze zaměstnanců. 

Navazují odborná školení na videu, sociálních sítích a další odbornosti nutné pro práci 

redaktora. 
44

 

Šéfredaktor Hospodářských novin také motivuje zaměstnance k prosazování závazků 

stanovených v Etickém kodexu společnosti Economia, a.s.. Ve společnosti převažuje 

autoritativní styl řízení. Rozhodování je soustředěno v rukou vedoucích jednotlivých redakcí. 
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Nevýhodou tohoto stylu řízení může být v budoucnu potlačení individuální motivace a 

iniciativy. 
45

 

Chod redakce Hospodářských novin začíná přípravou denního plánu. Jednotliví 

redaktoři a vedoucí redakcí spolupracují s editory na výběru témat, které mají být zařazeny do 

vydání na následující den. Denní plán předloží šéfredaktorovi, který rozhodne, jaké 

podkladové materiály je potřeba nashromáždit, jak bude na téma nahlíženo a co musí 

z denního plánu kvůli nedostatkům informací vypadnout. Po schválení denního plánu sledují 

editoři jednotlivých redakcí agenturní zprávy a aktuální zpravodajství na konkurenčních 

médiích.  Nové informace mohou být nápomocny k zařazení nových témat do aktuálního 

vydání novin. 

Každé odpoledne se koná porada, na které se sejdou editoři a vedoucí jednotlivých 

redakcí. Vedoucí předloží materiál, který redaktoři během dne připravili a podle něj začnou 

editoři připravovat samostatné novinové strany v redakčním systému Woodwing. Editoři musí 

vybrat z předložených materiálů to nejzásadnější a rozhodnout, jaké články dostanou nejvíce 

prostoru, a jak budou uspořádány. Finální práce editora spočívá v korekci. Jakmile je vydání 

novin zkontrolované, odešle ho editor do tiskárny MAFRAPRINT. 

Každému vydání i každé novinové straně Hospodářských novin je stanovena odlišná 

doba uzavření. Pevně daná uzávěrka by v dnešní době pro noviny znamenala nevýhodu. 

Noviny musí reagovat rychle a včas. Pokud se jakákoliv událost stane večer, redaktoři a 

editoři jsou omezeni časem a možnostmi, jak zpracovat článek co nejrychleji. Titulní strana, 

která je editována naposledy, musí být každý den vytvořena, opravena a odevzdána nejpozději 

v jedenáct hodin večer.  Pro rubriku HN Byznys platí konečný čas uzavření o hodinu dříve. 
46

 

 

3.3.5  Spolupracovníci  

 

Ke dni 31. 12. 2011 Hospodářské noviny zaměstnávaly 105 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr. Z toho 48 žen a 2 zaměstnance se zdravotním postižením. V průběhu roku 

2011 bylo uzavřeno 35 pracovních poměrů a ukončeno 40. Poměrně vysoký počet 

vznikajících a zanikajících pracovních míst je způsoben především tím, že Hospodářské 

noviny v loňském roce měnily tým okolo pozice nového šéfredaktora Petra Šabaty. 

V posledních třech letech byl počet zanikajících pracovních poměrů také ovlivněn 

organizačními změnami, které vedly ke snížení počtu zaměstnanců Hospodářských novin.
47
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 LEDNICKÝ, Václav. Management. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s. 2007. 115 s. 
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Pro názornost a přehlednost je v grafu 3.7 uveden vývoj počtu zaměstnanců 

Hospodářských novin v grafické podobě.  

 

Graf 3.7 Vývoj počtu zaměstnanců v Hospodářských novinách v letech 2001 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : Interní zdroje z personálního oddělení společnosti Economia, a.s., vlastní zpracování, 2012. 

 

Hospodářské noviny za posledních deset let snížily počet zaměstnanců o 39 %. Každá 

větší změna v personální oblasti se udála po příchodu nového šéfredaktora. Deník se 

v posledních dvou letech snaží o organizační změnu, která by zefektivnila systémy 

jednotlivých redakcí. Internetová verze Hospodářských novin do značné míry kopíruje 

organizační strukturu papírové verze a z hlediska efektivnosti je tedy zbytečné, aby 

v Hospodářských novinách byly duplicitní pozice redaktorů. 

 

Systém motivace a odměňování 

 

Zaměstnanci společnosti jsou odměňováni tarifní mzdou, která je rozdělena na několik 

tarifních stupňů. Závazným podkladem pro zařazování zaměstnanců do tarifních stupňů je 

pracovní smlouva a pracovní náplň. Za účelem hmotné zainteresovanosti jsou zaměstnancům 

společnosti vypláceny v souladu se skutečnou výkonností, kvalitou a hospodárností práce 

výkonnostní odměny. Zaměstnancům jejichž pracovní poměr u společnosti trvá nepřetržitě 

nejméně 5 let, mohou být poskytnuty odměny za dlouhodobě dobré pracovní výsledky. 
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Vydavatelství Economia, a.s. vytvořilo v roce 1996 sociální fond, který je určen 

k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb pro zaměstnance společnosti. 

 

3.3.6 Schopnosti pracovníků Hospodářských novin 

 

V souvislosti s rozvojem nových medií se  nároky na schopnosti novinářů zvýšily.  V 

současnosti je po začínajících novinářích vyžadována mnohem vyšší kvalifikovanost. 

V dnešní době je důležitá především rychlost, která souvisí s nástupem internetových médií. 

Ztrácí se tzv. monopol tištěných novin jako jediného seriózního zdroje informací. Novináři 

získávají nové informace za pochodu. Znalosti na jednotlivých pozicích jsou bezpodmínečně 

nutné ke správnému fungování Hospodářských novin, a proto jsou po zaměstnancích 

požadovány. Deník také zabezpečuje průběžná povinná školení a semináře, které ale nejsou 

organizovány příliš systematicky pro všechny zaměstnance novin. V rámci dohody o zvýšení 

kvalifikace vydavatelství Economia, a.s. umožňuje vybraným redaktorům doplnění  vzdělání 

v cizím jazyce. Především se tak děje v redakci Zahraniční zpravodajství a na pozici stálých 

zpravodajů v Bruselu. V současnosti se také provádí pravidelná školení technických 

zaměstnanců, kteří tak mohou efektivněji využívat redakční systém a své nabyté vědomosti 

dále předávat jednotlivým redakcím Hospodářských novin. 

V roce 2011 se redaktoři papírové sekce Hospodářských novin začali školit v oblasti 

multimédií a sociálních sítí, aby se více přizpůsobili novým podmínkám. Výstupem by mělo 

být zvládnutí odborných technik, které jsou nutné pro práci s webovými stránkami 

Hospodářských novin.  

 

3.3.7  Sdílené hodnoty  

 

Sdílenými hodnotami Hospodářských novin se rozumí plné uspokojení požadavků a 

potřeb čtenářů, udržení a soustavné zvyšování kvality novin při současně zajištěné objektivitě. 

Hospodářské noviny brání západní demokratické hodnoty v České republice a jsou 

zásadně proti všem formám totality, zároveň podporují evropskou integraci a volný obchod 

mezi státy, propagují evropskou a transatlantickou zahraniční a obrannou politiku v České 

republice. Hospodářské noviny věří v ekonomiku svobodného trhu, v jejímž rámci soukromý 

sektor vytváří hospodářské bohatství, přičemž základní povinností vlád je stanovovat a 

efektivním způsobem uvádět do života pravidla hospodářské soutěže. Hospodářské noviny 
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stojí na straně poctivých podnikatelů, investorů a ředitelů společností. Propagují 

transparentnost, odpovědnost v rámci podnikání a spravedlnost na trhu. 
48

 

 

3.4 Závěry z interní strategické analýzy 

 

 ZI 01 - Strategií Hospodářských novin je poskytování informací, které jsou pravdivé, 

úplné a nezkreslené. Prvotní je zájem čtenářů, získání co největšího počtu stálých a 

spokojených čtenářů a udržení svých předplatitelů. Je nezbytné posouzení a 

rozhodnutí, zda společnost nebude uvažovat o změně ceny předplatného, aby si 

udržela své předplatitele. 

 

 ZI 02 - Hospodářské noviny jsou si vědomy konfliktu zájmů, který je dán tím, že 

většinový akcionář vydavatelství Economia a.s. podniká v dalších odvětvích 

ekonomiky. Tento konflikt zájmů nesmí nikdy vést k tomu, aby se Hospodářské 

noviny těmto problematikám vyhýbaly, psaly o nich z důvodu konfliktu zájmů méně 

nebo jinak než se o jiných odvětvích. 

 

 ZI 03 - Hospodářské noviny mají klasickou liniovou organizační strukturu, která do 

značné míry kopíruje strukturu novin. Je na zvážení šéfredaktora, zda by nebylo 

efektivnější spojit redakci tištěného deníku  s internetovou redakcí ihned.cz. 

 

 ZI 04 - Hospodářské noviny dosud nemají vytvořenou strategii v jejím plném pojetí. 

Výroba a distribuce tištěných novin může být v budoucnu rizikovým faktorem. V této 

souvislosti je vhodné rozhodnout o způsobu řízení redakce Hospodářských novin, 

jelikož v opačném případě se tento fakt jeví jako slabá stránka deníku, jehož vývoj 

může být v budoucnu bez propracovaného strategického řízení ohrožen. 

 

 ZI 05 - Z hlediska stylu vedení by bylo dobré vnést do autoritativního stylu prvky 

demokratické, jelikož v budoucnu by mohlo dojít k potlačení individuální motivace, 

která je pro práci redaktora nepostradatelná. Představy redakce navíc nejsou sestaveny 

do poslání nebo žebříčku hodnot, které by si mohl každý zaměstnanec přečíst a 

ztotožnit se s nimi.  
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 ZI 06– Hospodářské noviny mají velmi dobře propracován systém motivace a 

odměňování zaměstnanců. Analýza neodhalila faktor, který by měl deník v tomto 

ohledu ohrozit.  

 

 ZI 07 - Schopnosti a znalosti redaktorů jsou bezpodmínečně nutné ke správnému 

fungování Hospodářských novin. Průběžná odborná školení redaktorů zvyšují 

konkurenceschopnost deníku.  

 

 ZI 08 - Zaměstnanci Hospodářských novin jsou prostřednictvím šéfredaktora 

pravidelně informováni o možných připravovaných strukturálních změnách 

v personální oblasti. Tyto informace jsou každoročně uveřejněny v interní směrnici 

společně s právy a povinnostmi mezi vydavatelem společností Economia, a.s. a 

zaměstnanci deníku. Je na zvážení zaměstnavatele, zda by nebylo efektivnější 

uspořádat pravidelné porady, které by mohly vést k většímu zájmu a pochopení ze 

strany zaměstnanců. 
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4 Model strategického řízení a implementace strategie 

 

Původní význam termínu strategie pochází z řeckého slova „strategos“, což znamená 

generál.
49

  

V odborné literatuře lze u různých autorů nalézt mnoho, někdy i různých definic a 

výkladů pojmu strategický management.  

 

Podle Michalka je: „strategický management procesem systematického provádění 

všech manažerských funkcí a efektivního využívání všech zdrojů podniku k dosažení 

stanovených podnikových cílů ve zvlášť závažných a životně důležitých oblastech.“ 
50

 

Zároveň je možné pojmout strategický management jako proces postupných kroků 

analýz a výběru variant, které mohou zvýšit pravděpodobnost volby vhodné strategie, která 

generuje konkurenční výhodu. Mezi základní kroky managementu společnosti patří formulace 

strategie, implementace plánů a realizace aktivit souvisejících se záležitostmi, které jsou 

životně důležité a týkají se podstatných stránek celé organizace. 
51

 

Nezbytným nástrojem pro přežití podniku a jeho prosperitu je kvalitní strategie. 

Strategie představuje koncept celkového chování podniku, určuje nezbytné činnosti a alokaci 

zdrojů potřebných pro dosažení zamýšlených záměrů. Zásadním úkolem strategie je připravit 

podnik na všechny situace, které s vysokou pravděpodobností mohou v budoucnu 

vzniknout.
52

 

Pojem strategie má široký význam a používá se v různých souvislostech. Dokladem 

toho je řada zahraničních, ale i domácích publikací, které se zabývají jak teoretickým, tak i 

praktickým pojetím podnikové strategie. 

 

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

dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů 

nezbytných pro splnění daných cílů. Kritici tradiční definice strategie podniku však tvrdí, že 

tento tzv. plánovací přístup pouze předpokládá, že strategie je vždy jen výsledkem požadavku 

a přání podniku dosáhnout určitých cílů. Moderní definice chápe strategii jako připravenost 

podniku na budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh 
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jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění 

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

zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí 

podniku.
53

 Právě De Wit, B. a Meyer, R. formulovali těchto šest základních aspektů 

strategie:
54

 

 

1. Strategie jakožto integrující model (návod) pro rozhodování. 

2. Strategie jakožto prostředek determinující organizaci v souladu s dlouhodobými 

podnikatelskými cíli. 

3. Strategie jakožto směrnice vymezující základní formy konkurenčního boje firmy. 

4. Strategie jakožto prostředek dosažení konkurenční výhody využitím silných stránek a 

příležitostí k eliminaci hrozeb a slabých stránek firmy. 

5. Strategie jakožto logický systém distribuce a koordinace základních manažerských 

úkolů na všech úrovních. 

6. Strategie jakožto vymezení ekonomických a neekonomických přínosů firmy jejím 

„stakeholders“.
55

  

 

Johnson, G. a Scholes, K. uvádějí následujících osm základních charakteristik 

(atributů) strategie a strategických rozhodování:  

1. Strategie míří do vzdálenější budoucnosti. 

2. Strategie by měla firmě zajistit specifickou konkurenční výhodu. 

3. Strategie určuje především základní parametry podnikání, soubor výrobků, služeb, 

objem výroby, trhy atd. 

4. Strategie by měla sledovat dosažení souladu mezi aktivitami firmy a jejím prostředím. 

5. Strategie má stavět na klíčových zdrojích a schopnostech firmy. 

6. Strategie by měla vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů potřebných pro 

realizaci strategie. 

7. Strategie zásadním způsobem určuje úkoly na taktické a operativní úrovni řízení. 
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8. Strategie musí zohledňovat i firemní hodnoty, očekávání „stakeholders“ a firemní 

kulturu. 
56

 

 

Strategické myšlení je stálým atributem každého managementu a manažera. Obsahuje 

představy, východiska, příklady aj., na základě kterých manažer realizuje konkrétní 

manažerské aktivity. Jinými slovy: způsob jakým člověk myslí, určuje způsob jakým řídí, tzn. 

vytvoření určitých principů strategického myšlení. Souček ve své publikaci formuloval 13 

principů strategického myšlení: 

 

1. Princip myšlení ve variantách, 

2. Princip permanentnosti, 

3. Princip celosvětového systémového přístupu, 

4. Princip interdisciplinárního myšlení, 

5. Princip tvůrčího myšlení, 

6. Princip exaktního a intuitivního myšlení, 

7. Princip myšlení v čase, 

8. Princip zpětnovazebního myšlení, 

9. Princip agregovaného myšlení, 

10. Princip orientace na špičkové výsledky, 

11. Princip koncentrace, 

12. Princip etiky myšlení, 

13. Princip vědomí práce s rizikem. 
57

 

 

Dle Součka: „strategickým řízením rozumíme proces tvorby a implementace 

rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy.“
58

 

 

Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího 

rozvoje podniku. Jde o mimořádně složitý proces, jehož cílem je rozvíjení a udržování 

životaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku na straně jedné a měnícími se podmínkami 
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tržních příležitostí na straně druhé. Strategické řízení zahrnuje identifikaci příležitostí a přijetí 

navazujícího strategického rozhodnutí týkající se alokace zdrojů a způsobů jejich využití.
59

 

Jak je zaznamenáno na obrázku 4.1, čeští autoři Keřkovský a Vykypěl výstižně 

zdůrazňují: „Strategický management by měl být chápán jako nikdy nekončící proces, 

posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením poslání 

firmy a jejich cílů a strategickou analýzou a končících formulací možných variant řešení 

(strategií), výběrem a implementací optimálních strategií a kontrolou a korekcemi průběhu 

jejich realizace.“ 
60

 

 

Obr.4.1 Proces strategického řízení jako nepřetržitý proces   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 7 s. 

Vlastní úprava, 2012. 

 

Tomáš Baťa napsal, že „hlavní úlohou organizátora, jenž chce vybudovat velký podnik 

je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu hodnot, na níž by se jeho pracovníci 

mohli zdárně vyvíjet.”
61

 

 

Z výroku Tomáše Bati vyplývá důležitá funkce sdílených hodnot, a to kontrola tím, že 

usměrňuje chování pracovníků firmy. Je to jediný kontrolní systém na světě, jehož fungování 

není založeno na strachu.  
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Každá organizace musí k tomu, aby přežila a dosáhla úspěchu, disponovat pevným 

souborem hodnot, z nichž vycházejí všechny její praktické zásady a všechny její činy. 

Důsledná věrnost těmto hodnotám je pak základním faktorem podnikatelského úspěchu. 

Pokud má ovšem organizace obstát v měnícím se světě, musí být připravena měnit v průběhu 

své existence všechno – kromě těchto hodnot. 

 

Sdílené hodnoty tvoří základ pro poslání podniku a tím i jeho strategických cílů. 

Vyjádřeno obrazně: jsou skálou, na které stojí maják (= poslání).
62

 Příkladem hodnot 

novinové společnosti The Guardian: 

 

 Poctivost, 

 Průzračnost, 

 Odvaha, 

 Čestnost, 

 Zodpovědnost čtenářům, 

 Odpovědnost společnosti. 
63

 

 

Každá firma (organizace, instituce) byla založena a existuje proto, aby naplňovala své 

určité poslání – výrobu či poskytování služeb svým zákazníkům.  

Dobrá poslání neboli mise musí zaměstnance firmy motivovat. Měla by být dostatečně 

specifická a přitom dost obecná, aby lidem ponechávala prostor pro uplatnění iniciativy. 

 

Americký autor C. Bowman tvrdí, že dobré poslání by mělo obsahovat: 

 Prohlášení o přesvědčení a hodnotách. 

 Výrobky nebo služby, které chce firma prodávat (nebo ještě lépe: potřeby, 

které bude firma uspokojovat). 

 Trhy, na nichž bude firma obchodovat. 

 Jak bude těchto trhů dosaženo. 

 Technologie, které bude firma používat. 

 Stanoviska k růstu a financování. 
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Součástí poslání by měl být i dobrý slogan, tj. určitá výzva či heslo, které je lehce a 

rychle zapamatovatelné – a přitom vyjadřuje poslání firmy nebo je alespoň účinně doplňuje.
64

 

Jako příklad je uveden slogan australských novin Herald-Sun: „Vaše Město, Vaše 

Noviny.“ 
65

 

Strategická vize definuje požadovaný nebo zamýšlený budoucí stav organizace, pokud 

jde o její směřování. 

Vize odpovídá na tři základní otázky: „co“, „kdo“, „jak“. 

 

Podle Jüngera: „Moc vize je v tom, že je relativně trvalá, snažení schopná a excituje 

entuziasmus a aktivitu.“ 
66

 

 

Mezi tři hlavní zásady při tvorbě vize patří: 

 Vize by měla popsat, proč je důležité dosáhnout poslání. Při tvorbě strategické 

vize je tedy nezbytně nutné, aby navazovala na formulované poslání a 

jednotlivé nosné myšlenky poslání rozpracovávala a srozumitelně 

konkretizovala. 

 Vize je určena a slouží více (nebo jenom) vlastním pracovníkům podniku a 

méně (nebo vůbec) veřejnosti (u poslání je tomu naopak). 

 Vize by měla být dostatečně široká, aby byla při implementaci pružná, ale zase 

nikoli příliš široká, aby se vytratila koncentrace na hlavní záměry. 
67

 

 

Strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou hlavní součástí jejich obsahu. Stupeň 

dosažení cílů lze označit za nejdůležitější kritérium hodnocení činnosti podniku. Bez jasných 

cílů nemá podnik jasný základ pro hodnocení svého úspěchu či neúspěchu.
68

 

 

Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím 

své existence a svých činností.  
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Obecně se doporučuje vymezit cíle následujícími vlastnostmi: 

 

 S  – Stimulating (cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků), 

M – Measurable (dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné), 

A – Acceptable (cíle by měly být akceptovatelné), 

R – Realistic (cíle by měly být reálné, dosažitelné), 

T – Timed (cíle by měly být určené v čase, termínované). 

 

Ve strategických cílech vrcholí konkretizace a rozpracování předcházejících 

obecnějších kroků (sdílené hodnoty, poslání, vize) z bloku sekvenčního modelu strategického 

managementu – formulace strategie. 

 

Dobře fungující systém strategického řízení je svým způsobem důležitější než samotné 

dokumenty, které produkuje, tj. strategie a strategické plány. Ty v současném velmi 

dynamickém a turbulentním prostředí, častokrát již bezprostředně po zahájení realizační fáze 

zastarávají, takže informační a řídící procesy, které umožní toto zastarávání vyhodnocovat a 

pružně reagovat o potřebných změnách strategie, nabývají stále více na významu.
69

 

 

Model strategického řízení 

 

V kontinuálním procesu strategického řízení probíhají současně dekompozice 

jednotlivých činností do tzv. modelů strategického managamentu. Tyto modely zobrazují 

strategické řízení jako systém dílčích procesů s jejich příslušnými vstupy a výstupy. Každá 

učebnice strategického managementu staví na určitém modelu. 

 

Pro zpracování této diplomové práce byl po dohodě s šéfredaktorem Hospodářských 

novin vybrán sekvenční model strategického řízení, který je znázorněn na obrázku 4.2. 

Hospodářské noviny v současné době nemají zformulovány základní strategické cíle, sdílené 

hodnoty a vize, které jsou důležité pro správný chod novin. Sekvenční model je proto ideální 

pro celkovou formulaci budoucí strategie. 
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Obr.4.2 Rozpracovaný sekvenční model strategického řízení   

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: MICHALKO, Milan. Strategický management. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2007. 18 s. Vlastní 

zpracování, 2012. 

 

Sekvenční model strategického managementu obsahuje tři na sebe navazující bloky 

činností: strategickou analýzu, formulaci strategie a implementaci vybrané strategie. 

 

Formulace strategií a strategické alternativy 

 

Po uskutečnění dosavadních kroků v modelu strategického řízení je možné přistoupit 

k formulaci strategie. Všeobecně se doporučuje, aby tato fáze strategického řízení zahrnovala 

dvě navazující skupiny aktivit: 

 

 Generování rozumného množství strategických variant. (alternativ) 

 Výběr optimální strategie, která bude po schválení vedením firmy 

realizována.
70

 

 

Nejvýznamnější jsou ve fázi formulace strategií otázky, kdy odpovědi na ně musí 

vycházet z výsledků externí a interní analýzy podniku: 

1. Co je naší oblastí podnikání? Co by jí mělo být? 

2. Zůstaneme v dosavadní oblasti podnikání s podobnou úrovní našeho úsilí jako 

dosud? (stabilita) 

3. Opustíme některé oblasti podnikání? (omezení) 

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

5. Budeme kombinovat výše uvedené možnosti strategického rozvoje? (kombinace)
71
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Z uvedeného je zřejmé, že podle charakteru dalšího vývoje lze rozlišit následující čtyři 

základní druhy strategických alternativ, které jsou dále rozepsány v tabulce 4.1: 

 strategie expanze, 

 strategie omezení, 

 strategie stability, 

 strategie kombinace. 

 

Tab. 4.1 Možné strategické alternativy (podle L.Jauche – W. Gluecke, 1988) 

 EXPANZE OMEZENÍ 

 oblast podnikání Postup oblast podnikání Postup 

VÝROBKY 
Rozšíření 

portfolia výrobků 

Rozšíření 

objemů 

produkce 

Stažení starých 

výrobků 

Omezení objemu 

výroby 

TRHY 
Nalezení nových 

trhů 

Pronikání na 

nové trhy 

Omezení 

distribučních kanálů 

Snižování podílu 

na trhu 

FUNKCE 
Vertikální 

integrování 

Zvyšování 

kapacity 
Snížení počtu funkcí 

Redukce vývoje a 

výzkumu 

 
Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 106 s. 

Vlastní zpracování, 2012. 

 

Rozhodnutí o výběru optimální varianty strategie je zásadní a závisí na něm 

budoucnost Hospodářských novin. Je spojeno s rizikem, že noviny v budoucnu nedosáhnou 

těch cílů, které si stanovily. Před vlastní implementací strategie je proto velice důležité 

objektivně zhodnotit varianty strategie a vybrat takovou, která nejlépe přispěje k dosažení 

stanovených cílů. Obecně lze říci, že vyhodnocení a výběr variant strategie vyžaduje přesný a 

objektivní přístup. Vyplývá to ze skutečnosti, že strategie se dotýká dlouhého časového 

období a strategické operace jsou zpravidla spojeny s vysokými finančními výdaji. 

 STABILITA KOMBINACE 

 oblast podnikání postup Příklady 

VÝROBKY Udržování Zdokonalení kvality 
Stažení starých a uvedení 

nových 

TRHY Udržování 
Udržování podílu na 

trhu 

Omezení starých zákazníků a 

nalézání nových 

FUNKCE Udržování 
Zlepšení efektivnosti 

výroby 

Snižování kapacit a zlepšování 

efektivnosti výroby 
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Vhodná varianta by měla především splnit tři základní předpoklady, v rámci kterých 

lze hledat i odpovídající hodnotící kritéria: 

 vhodnost (suitability), 

 přijatelnost (acceptability), 

 proveditelnost (feasibility). 
72

 

 

Hodnocení vhodnosti, přijatelnosti a proveditelnosti strategie využívá celou řadu 

analytických metod, které jsou více či méně podobné. Jejich význam spočívá především 

v tom, že poskytují cenné informace ke zkvalitnění strategických rozhodnutí. Přesto konečné 

a rozhodující slovo má ředitel podniku, či předseda představenstva, který odpovídá za 

formulaci a implementaci podnikové strategie. 

 

Implementace strategie 

 

Implementace je rozhodujícím a nejobtížnějším procesem strategického managementu. 

Rozhodující proto, že implementace je finální proces, který se dotýká všech zainteresovaných 

a nedostatky nebo chyby ve formulaci strategie lze v jeho rámci napravit. Nejobtížnější proto, 

že každá implementace strategie je zpravidla spojena se strategickou změnou a jak známo 

většina lidí nemá ráda změnu a změně se dokonce aktivně brání.  

 

Autoři Kassay a Souček poukázali na slabé stránky implementace strategie a 

vyjmenovali osm příčin této skutečnosti. Pro názornost jsou zde uvedeny jen některé: 

 nejasně formulované strategické cíle a jejich nesoudržnost, 

 nedostatečně rozpracovaná operační strategie, 

 nedostatek kompetencí potřebných k implementaci, 

 nedostatečný systém kontroly a zpětné vazby vůbec. 
73

 

 

Mezi základní články implementace strategie patří strategické operace. Jde o 

rozvojové operace, jejichž aktivity směřují k naplnění poslání podniku, dosažení jeho vize a 

splnění jeho strategických cílů.  

Jde o rozvojové operace, nikoliv o běžně prováděné aktivity. Jsou jedním ze 

základních článků implementace strategie. 
74
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K přesné formulaci jednotlivých strategických operací slouží kromě jiného zadávací 

listy, které budou použity při implementaci strategie v praktické části diplomové práce.  

 

Zadávací listy obsahují přesnou formulaci cíle dané operace, dále indikátory, 

kvantifikující hodnoty, celkové náklady a přínosy strategické operace. Obsahuje také jméno 

pracovníka odpovědného za danou strategickou operaci. Funkce a smysl strategických operací 

jsou charakterizovány prostřednictvím pěti otázek: 

 

 Co? Cíle, nebo-li co se má udělat. 

 Jak? Procedury, nebo-li sled aktivit a kroků, potřebných k naplnění cílů. 

 Kdy? Časový harmonogram úkolů. 

 Kdo? Nositel procesů, zodpovědný za jejich realizaci. 

 Za kolik? Každá strategická operace musí obsahovat příslušný rozpočet. 
75

 

 

I metodicky zcela správně zformulované a implementované strategie se mohou stát 

v důsledku měnících se podmínek nevhodnými. Je proto třeba, aby byl čas od času 

kontrolován průběh implementace strategie a aby byla v případě potřeby strategie a na ní 

navazující plány upřesňovány a revidovány, Samotné finanční výsledky a ukazatele přitom 

nelze považovat za dostačující indikátor úspěšnosti implementace strategie. Mohou být 

dokonce zavádějící. Rozhodující jsou výsledky analýzy vývoje vnějšího prostředí firmy 

s ohledem na nové příležitosti a hrozby stejně tak jako zhodnocení vývoje silných a slabých 

stránek firmy. 
76

 

 

4.1 Sdílené hodnoty Hospodářských novin  

 

H 01 – Pravdivost a přesnost 

Přinášíme čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace. Rozlišujeme faktické údaje, 

osobní názory a spekulace. Uvádíme zdroje, z nichž jsme čerpali. Veškeré nashromážděné 

osobní údaje, které používáme pro redakční účely jsou předmětem redakčního tajemství. 

Pokud uveřejníme informaci, která se ukáže jako nepřesná a mohla by kohokoliv poškodit, 
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neprodleně ji opravíme. Nezkreslujeme články za použití nevhodného titulku či doprovodné 

fotografie. 

 

H 02 – Respekt k soukromí a zdrojům 

Respektujeme soukromí osob, o nichž přinášíme informace a chráníme identitu našich 

zdrojů. Vyžaduje-li naše investigativní práce narušení soukromí, lze to zdůvodnit pouze 

veřejným zájmem informovat. Citace výroků a informace od občanů, kteří se nepřejí být 

jmenováni, používáme jen výjimečně. Neuznáváme institut autorizace rozhovoru. Pravidla 

vedení každého interview se domluví se zpovídaným předem. Nedovolíme dodatečné zásahy 

do textu rozhovoru, mají-li jiný než zpřesňující charakter. Dodržujeme presumpci neviny. 

Jména obviněných a obžalovaných uvádíme pouze v případě, je-li to ve veřejném zájmu. 

 

H 03 - Transparentnost  

Jsme transparentní ve všem, co děláme, dodržujeme závazky, naše podnikání je čestné 

a etické. Nepřijímáme dary od lidí a firem, o nichž píšeme. Pokud by odmítnutí hodnotného 

daru bylo nezdvořilé, přijmeme tento dar za redakci, která jej pak věnuje charitě. Při přijímání 

daru to oznámíme dárci. Naše politická a občanská angažovanost nesmí být v rozporu s 

novinářskou nezávislostí a nesmí poškozovat dobré jméno titulu a vydavatele. O aktivitách 

majoritního akcionáře informujeme bez zábran a objektivně. Činíme tak způsobem, jakým 

bychom o těchto skutečnostech informovali v případě, kdyby jejich účastníkem nebyl 

majoritní akcionář. Považujeme vydavatelský, reklamní a inzertní trh za nedílnou součást 

tržní ekonomiky a v tomto smyslu máme povinnost o nich kvalitně a profesionálně 

informovat. Nepíšeme o podniku, na jehož hospodářských výsledcích máme zájem my anebo 

osoby nám blízké.  

 

H 04 - Profesionalita 

Díky profesionálnímu přístupu k problémům a situacím máme důvěru našich čtenářů. 

Usilujeme o vnitřní změnu, která je nezbytná pro změnu vnější. Přinášíme informace na 

nejvyšší možné odborné úrovni a s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty. Usilujeme 

o další rozvoj našich odborných znalostí. Zajišťujeme větší dostupnost informací za 

opodstatněné náklady a větší prostor pro názory čtenářů. Nespolupracujeme s přímými 

konkurenty vydavatele. 
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H 05 - Respekt k zaměstnancům 

Všechny naše kroky vedou k vzájemnému respektu. Mezi našimi zaměstnanci 

podporujeme sdílení vědomostí a zkušeností. Spravedlivě hodnotíme a odměňujeme 

zaměstnance. Respektujeme rozmanitost. Podporujeme individuální růst. Zajišťujeme 

bezpečné a pohodlné pracovní prostředí. Poskytujeme příležitosti pro rozvoj dovedností. 

 

4.2 Poslání Hospodářských novin 

 

V naší redakci vyznáváme hodnoty transparentnosti, pravdivosti a přesnosti, respektu 

k soukromí a zdrojům, profesionality a respektu k zaměstnancům. 

Tyto zásady se prolínají nejen do všech redakčních dokumentů, směrnic a interních 

procesů, které jsou v souladu s uznávanými zásadami řízení a správy vydavatelství, ale i do 

našich aktivit a každodenních činností. Respektujeme soukromí osob, o nichž přinášíme 

informace a chráníme identitu našich zdrojů.  

Díky profesionálnímu přístupu k problémům a situacím máme důvěru našich čtenářů. 

Uděláme vše pro to, abychom přinášeli čtenářům co nejpřesnější a nejúplnější informace, a to 

na nejvyšší možné odborné úrovni. Chceme zajistit větší dostupnost informací a větší prostor 

pro názory čtenářů. V příštím roce budeme přinášet čtenářům nejčerstvější zprávy také 

v sobotu. Budeme výrazně přispívat k rozvoji oblastí, které se týkají života našich 

zaměstnanců a nejbližšího okolí Hospodářských novin. 

 

4.2.1  Návaznost poslání na hodnoty 

 

Bylo specifikováno 5 sdílených hodnot Hospodářských novin, které byly 

zakomponovány do poslání. Návaznost poslání na sdílené hodnoty deníku je znázorněna 

v tabulce 4.2. 
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Tab.4.2 Návaznost poslání na hodnoty 

ČÁSTI  POSLÁNÍ HODNOTY 

Ve svém podnikání vyznáváme hodnoty transparentnosti,  

pravdivosti a přesnosti, respektu k soukromí a zdrojům, 

profesionality a respektu k zaměstnancům. 

H01 – H05 

 

Chceme zajistit větší dostupnost informací. H04 

Usilujeme o vnitřní změnu, která je nezbytná pro změnu 

vnější. 
H04 

Uděláme vše pro to, abychom přinášeli čtenářům co 

nejpřesnější a nejúplnější informace za opodstatněné ceny 
H01, H04, H03 

Respektujeme soukromí osob, o nichž přinášíme informace a 

chráníme identitu našich zdrojů. 
H02, H01, H01 

Budeme výrazně přispívat k rozvoji oblastí, které se týkají 

života našich zaměstnanců. 
H05, H04 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Vize Hospodářských novin a jejich formulace 

 

Vize rozpracovává nosné myšlenky z poslání, a navíc v sobě zohledňuje i sdílené 

hodnoty zejména pro vlastní zaměstnance. Vize Hospodářských novin do roku 2015 bude 

následující: 

 

Vize 01 

Chceme zajistit větší dostupnost informací tím, že začneme vydávat sobotní vydání 

Hospodářských novin. Budeme část nákladu distribuovat do vybraných institucí zdarma. 

Spustíme nový webový server Hospodářských novin. 

 

Vize 02 

Usilujeme o vnitřní změnu tím, že sloučíme webovou a papírovou redakci dohromady. 

Zavedeme novou redakční systémovou platformu, která se specializuje na propojení tištěného 

a internetového obsahu. 

 

Vize 03 

Uděláme vše pro to, abychom přinášeli čtenářům co nejpřesnější a nejúplnější 

informace tím, že budeme dbát na dodržování zásady zajištění úplnosti názorového spektra. 

Zavedeme povinné konzultace s šéfredaktorem při práci se skrytou kamerou, mikrofonem, 

atd. 
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Vize 04 

Respektujeme soukromí osob, o nichž přinášíme informace a chráníme identitu našich 

zdrojů tím, že svědkům trestných činů nebudeme vyplácet nebo slibovat za jejich příběh 

jakoukoliv odměnu. Nebudeme identifikovat v článcích příbuzné obětí nebo delikventů bez 

jejich výslovného souhlasu.  

 

Vize 05 

Přispějeme k rozvoji oblastí, které se týkají našich zaměstnanců tím, že zabezpečíme 

průběžná povinná školení v oblasti sociálních sítí. Umožníme redaktorům jednotlivých rubrik 

vycestování na odborné stáže v rámci dohody o zvýšení kvalifikace. Navrhneme etický kodex 

Hospodářských novin. Zlepšíme informovanost redaktorů zejména v oblasti struktury, 

organizace a personálního složení. Budeme motivovat zaměstnance novin vyplácením 

peněžité odměny. 

 

Vize 06 

Transparentnost Hospodářských novin zajistíme zprůhledněním činností našeho 

vydavatele na internetových stránkách Hospodářských novin. Budeme realizovat důslednější 

výběrová řízení na pozice šéfredaktorů. 

 

Vize 07 

Zvýšíme profesionalitu v Hospodářských novinách tím, že zlepšíme vnitřní 

komunikaci uvnitř redakce. Zajistíme pravidelnou revizi techniky v redakci. 

 

Uvedené části vize jsou provázány s posláním tak, aby vymezily směřování 

společnosti a její pozici v budoucnosti. Měly by být společné, čitelné a zavazující pro všechny 

zaměstnance Hospodářských novin, kteří by měli být prostřednictvím managementu s těmito 

vizemi seznámeni. 

 

4.4 Cíle Hospodářských novin 

 

Z vize deníku a také ze závěrů strategické analýzy vychází šéfredaktor při 

definování cílů, což jsou žádoucí budoucí stavy, kterých chtějí Hospodářské noviny 

dosáhnout. Cíle by měly odpovídat SMART definici, která je popsána v teoretické části. Cíle 

jsou  rozděleny do tří oblastí.  
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Cíle v ekonomické oblasti do roku 2015 

 

V ekonomické oblasti je hlavním cílem zvýšení zisku Hospodářských novin a zajištění 

pozitivního vývoje do budoucna. Pro tuto oblast byly stanoveny cíle 1 - 4. 

Výše investic do nového redakčního systému a jeho pravidelná aktualizace a údržba 

bude v příštích třech letech 2,4 miliónů Kč. Bude snížena cena předplatného v souvislosti 

s cenami konkurenčních deníků. Bude zpoplatněn celý internetový portál Hospodářských 

novin a také veškeré aplikace. Bude provedena finanční kalkulace v souvislosti se zavedením 

sobotníku. 

 

Cíle v personální  oblasti do roku 2015 

 

Hlavním cílem v této oblasti je posílení identifikace zájmu zaměstnanců se zájmy 

Hospodářských novin na společných cílech a ztotožnění se s hodnotami deníku. V personální 

oblasti byly vytýčeny cíle 5 – 9. 

Budou se konat pravidelné porady se všemi zaměstnanci Hospodářských novin. 

Všichni redaktoři Zahraničního zpravodajství každoročně absolvují jazykový kurz. Všichni 

editoři absolvují školení v oblasti nového redakčního systému. Bude přijat nový systém 

sdílených hodnot, poslání, vize a cílů, se kterým se seznámí všichni zaměstnanci 

Hospodářských novin. Bude provedena pracovně – právní analýza Hospodářských novin 

v souvislosti se spojením papírové a internetové redakce. 

 

Cíle v marketingové a obchodní oblasti do roku 2015 

 

V této oblasti je hlavním cílem vytvoření obchodní strategie a zavedení vydávání 

Hospodářských novin v sobotu. V marketingové a obchodní oblasti byly stanoveny cíle 10 – 

13. 

Bude  vydáván sobotník Hospodářských novin. Budou sníženy ceny inzerce 

v souvislosti s cenami konkurenčních titulů. Bude provedena obchodně – právní analýza 

Hospodářských novin v souvislosti se spojením papírové a internetové redakce. Bude 

uzavřena smlouva s reklamní agenturou na provedení reklamní kampaně k vydávání 

sobotníku Hospodářských novin. 
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4.4.1 Návaznost cílů na závěry strategické analýzy 

 

V tabulce 4.3 jsou uvedeny vybrané závěry ze strategické analýzy, které mohou mít na 

Hospodářské noviny významný vliv a mohou tak ovlivnit jejich činnost do budoucna. Tyto 

závěry byly zahrnuty do strategických cílů. 

 

Tab.4.3 Návaznost strategických cílů se závěry strategické analýzy 

  CÍLE 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

ZÁVĚRY 

ZE 04              

ZE 06              

ZE 07              

ZE 09              

ZE 10              

ZE 11              

ZI 01              

ZI 03              

ZI 04              

ZI 05              

ZI 07              

ZI 08              

Zdroj: vlastní zpracování 

Vysvětlivky k tab. 4.3 

 

4.5 Formulace strategií a výběr strategie 

 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části diplomové práce, existují čtyři základní druhy 

strategických alternativ a to: Strategie expanze, omezení, stability a kombinace. Je potřebné 

vytvořit několik strategických alternativ, ze kterých pak bude vybrána ta optimální. 

 

 

 

 

 

Ekonomická oblast Marketingová a obchodní oblast Personální oblast 
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Formulace strategií 

  

Tab. 4.4 Formulace strategií 

CÍL FORMULACE CÍLE STRATEGIE 

C01 
Výše investic do nového redakčního systému a jeho pravidelná 

aktualizace a údržba bude v příštích 8 letech 2,4 miliónů Kč. 
S – E 

C02 
Bude snížena cena předplatného v souvislosti s cenami 

konkurenčních deníků. 
S – K 

C03 
Bude zpoplatněn celý internetový portál Hospodářských novin a 

také veškeré aplikace. 
S – E 

C04 
Bude provedena finanční kalkulace v souvislosti se zavedením 

sobotníku. 
S – E 

C05 
Budou se konat pravidelné porady se všemi zaměstnanci 

Hospodářských novin. 
S – S 

C06 
Všichni redaktoři Zahraničního zpravodajství každoročně absolvují 

jazykový kurz. 
S – E 

C07 
Všichni editoři absolvují školení v oblasti nového redakčního 

systému. 
S – E 

C08 
Bude přijat nový systém hodnot, poslání, vize a cílů, se kterým se 

seznámí všichni zaměstnanci Hospodářských novin. 
S – S 

C09 
Bude provedena pracovně – právní analýza Hospodářských novin 

v souvislosti se spojením papírové a internetové redakce. 
S – O 

C10 Bude  vydáván sobotník Hospodářských novin. S – E 

C11 
Budou sníženy ceny inzerce v souvislosti s cenami konkurenčních 

titulů. 
S – K 

C12 
Bude provedena obchodně – právní analýza Hospodářských novin 

v souvislosti se spojením papírové a internetové redakce. 
S – O 

C13 
Bude uzavřena smlouva s reklamní agenturou na provedení 

reklamní kampaně k vydávání sobotníku Hospodářských novin. 
S – E 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vysvětlivky k tab. 4.4 

S – S – Strategie stability 

S - E – Strategie expanze  

S - O – Strategie omezení 

S - K – Strategie kombinace = SE + SO 
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 Výběr optimální strategie 

 
V tabulce 4.4 byly uvedeny 4 strategické alternativy a to strategie stability, expanze, 

omezení a kombinace. Strategie bývají posuzovány ze tří kritérií, která jsou zmíněna 

v teoretické části diplomové práce. 

Předložené návrhy strategie byly šéfredaktorem deníku dle těchto tří hledisek 

posouzeny. Výběr strategie pro Hospodářské noviny byl složitým rozhodovacím procesem, 

při němž docházel šéfredaktor postupnou selekcí předložených strategických alternativ a 

variant k výběru několika konkrétních strategií. Ty dávají největší záruku v oblasti dosažení 

vytýčených strategických cílů.    

 

Pro splnění cílů jsou vybrány tři druhy strategií expanze, omezení a stability, které 

jsou pro Hospodářské noviny prioritní.  

Strategie expanze souvisí s plánovaným vydáváním sobotního deníku a je vhodná 

z hlediska ekonomického růstu Hospodářských novin. Strategie stability byla vybrána 

z důvodu začlenění nově vytvořených sdílených hodnot, poslání, vize a cílů Hospodářských 

novin, které mají upevnit postavení deníku nejen uvnitř vydavatelství, ale také na českém trhu 

periodik. Strategie omezení se týká plánovaného spojení internetové a papírové redakce 

Hospodářských novin, jež má omezit zbytečné výdaje deníku, zefektivnit současnou 

organizační strukturu a přizpůsobit se trendu nových médií. 

 

4.6 Implementace strategie  

 

Mezi základní články implementace strategie patří strategické operace. K přesné 

formulaci jednotlivých strategických operací slouží kromě jiného zadávací listy, které jsou 

použity k implementaci strategie Hospodářských novin. 

 

Zadávací list obsahuje: 

 přesný název cíle strategické operace, 

 nositele strategické operace – garanta, který je odpovědný za provedení strategické 

operace v rámci uvedeného termínu, 

 termín zahájení a ukončení strategické operace, 

 tvrdé indikátory, které jsou přesně definovány (zisk, prodaný náklad, tržby, 

pracovníci), 
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 měkké indikátory, jejichž obsah je nutno definovat (spokojenost zákazníků). 

 

Zadávací listy jsou vytvořeny pro šest zvolených cílů, pro které byly vybrány tři druhy 

strategií expanze, omezení a stability. Ty jsou pro Hospodářské noviny prioritní. Vybrané 

strategické operace a přesný popis je proveden do roku 2015.  

 

4.6.1 Strategické operace expanze 

 

První část strategických operací, které jsou znázorněny v tabulkách 4.5, 4.6 a 4.7, se 

bude věnovat Strategii expanze. Ta souvisí s plánovaným vydáváním sobotního deníku. 

 

Strategická operace č. 1 

 

Jak je zaznamenáno v tabulce 4.5, v souvislosti se zahájením vydávání sobotníku 

Hospodářských novin je potřeba vytvořit finanční kalkulaci, která v sobě bude zahrnovat 

kalkulaci přímých a režijních nákladů, sestavení rozpočtu a cenovou strategii. Garantem této 

strategické operace bude ředitel obchodu, inzerce a elektronického obchodu, který přerozdělí 

jednotlivé analýzy mezi své podřízené a bude důsledně kontrolovat jejich plnění. Termín 

zahájení je z důvodu důsledné přípravy stanoven na 1. 7. 2012. Prvotní analýzy musí být 

dokončeny do 1. 9. 2012, tedy v den, kdy se začne sobotník vydávat. Konečný termín 

dokončení je však stanoven na 1. 7. 2015, především z důvodu vyhodnocení finanční analýzy. 

Garant strategické operace bude po tři roky vyhodnocovat náklady a výnosy, které vzniknou 

po zavedení sobotníku Hospodářských novin a výsledky hospodaření bude předkládat 

šéfredaktorovi. Podle dosavadních prognóz společnosti Economia, a.s., by Hospodářské 

noviny mohly zvýšit počet prodaného nákladu během příštích tří let o 15 %. Poté by se 

prodaný sobotní náklad měl pohybovat v hodnotách okolo 67 500 výtisků.
 77

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77

 Interní zdroj společnosti Economia, a.s. 
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Tab. 4.5 Strategická operace č. 1  

Strategická operace 1 

Název: Finanční kalkulace sobotního vydání Hospodářských novin 

Garant:  ředitel obchodu, inzerce a elektronického obchodu 

Termín zahájení: 1. 7. 2012    Termín dokončení: 1. 7. 2015 

Cíl : 04 expanze 

Bude provedena finanční kalkulace v souvislosti se zavedením sobotníku. 

Indikátor dosažení cíle C04: měrná jednotka Roky 

Zvýšení prodaného nákladu  % 
2012 2013 2014 2015 

10 12 15 15 

Prodaný sobotní náklad Ks/den 45 000 54 000 67 500 67 500 

Zdroj: Interní zdroj společnosti Economia, a.s., vlastní zpracování, 2012. 

 

Strategická operace č. 2 

 

Základem úspěšné reklamní kampaně je jasně definovaný reklamní plán, který je 

rozdělený do časových úseků. Ředitel marketingu Hospodářských novin uzavře k 1. 7. 2012 

smlouvu s vybranou reklamní agenturou, která se bude po dobu pěti let starat o reklamní 

kampaň nového sobotního vydání. Každý rok bude vedení společnosti Economia, a.s. 

vyhodnocovat poměr nákladů a výnosů, které vzniknou v souvislosti s novou reklamní 

kampaní. Podle dosažených výsledků se vedení rozhodne, zda smlouvu s reklamní agenturou 

prodlouží o další rok, či nikoli. Termín dokončení této strategické operace je stanoven ke dni 

1. 7. 2015. V té době by měl být sobotník již dostatečně známý. Jak je patrno z tabulky 4.6, 

společnost Economia, a.s. chce do reklamní kampaně investovat celkově 15 miliónů Kč.
78

 

Částku rozdělí do čtyř let, kdy každý rok bude vynakládat 3, 75 miliónů Kč. Výhodou této 

strategické operace jsou především nízké náklady. Hospodářské noviny mohou reklamu na 

nový sobotník uveřejňovat bezplatně ve svém tištěném vydání a zároveň na svých 

internetových stránkách ihned.cz. Vydavatelství Economia, a.s. zajistí bezplatné inzerce ve 

svých týdenících. Mezi hlavní inzerenty, kteří zveřejní reklamu na nový sobotník, bude patřit 

týdeník Ekonom a Respekt. Garantem této strategické operace bude pověřen ředitel 

marketingu Hospodářských novin. 

 

 

                                                 
78

 Interní zdroj společnosti Economia, a.s. 
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Tab. 4.6 Strategická operace č. 2  

Zdroj: Interní zdroj společnosti Economia, a.s., vlastní zpracování, 2012. 

 

Strategická operace č. 3 

 

Po úspěšném zavedení strategických operací č. 1 a 2, bude následovat samotné 

zahájení vydávání sobotníku Hospodářských novin. Jak lze vidět v tabulce 4.7, garantem této 

strategické operace bude šéfredaktor, který pouze o jeden den rozšíří stávající chod redakce. 

Součástí sobotníku bude nová příloha, která vyjde vstříc novým potenciálním inzerentům, 

kteří mají zájem o reklamu v novém sobotníku. Sobotní vydání Hospodářských novin bude 

stát stejně jako běžné vydání, tedy 25 Kč.
79

 Termín zahájení vydávání sobotníku je 

naplánován na 1. 9. 2012. Dva měsíce předtím bude spuštěna reklamní kampaň. Datum 

dokončení této strategické operace není v současnosti známo, ale vydavatelství Economia, a.s. 

si stanovilo datum 1. 9. 2015, jako termín zhodnocení úspěšnosti nového sobotníku. Po tomto 

termínu se rozhodne o dalším směřování víkendového vydání. V letošním roce Hospodářské 

noviny vydají 18 sobotních vydání, v dalších dvou letech pak 52 sobotních vydání. 

Vydavatelství Economia, a.s. musí u nového sobotníku počítat s vyšším tištěným nákladem 

než je obvyklé u vydání, která vychází během týdne. Hospodářské noviny totiž nemají jistotu, 

že o aktuální sobotní vydání neprojeví zájem více kupujících než u vydání předcházejícího 

sobotního vydání. Proto je potřeba vzít v potaz vyšší remitenda v průběhu dalších tří let. 

 

 

 

                                                 
79

 ABC. Ověřovaná data – periodický tisk. [online]. ABC ČR 2012. [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: 

http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2012&filterMonth=1&notVerified=1 

Strategická operace 2 

Název:  Smlouva s reklamní agenturou na provedení reklamní kampaně k vydávání sobotníku  

Garant: ředitel marketingu 

Termín zahájení: 1. 7. 2012    Termín dokončení: 1. 7. 2015 

Cíl : 13 expanze            

Bude uzavřena smlouva s reklamní agenturou na provedení reklamní kampaně k vydávání 

sobotníku Hospodářských novin. 

Indikátor dosažení cíle C13: měrná jednotka Roky 

Počet smluv Ks/rok 
2012 2013 2014 2015 

1 1 1 1 

Očekávané náklady tis. Kč  3 750 3 750 3 750 3 750 
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Tab. 4.7 Strategická operace č. 3  

Zdroj: Interní zdroj společnosti Economia, a.s., vlastní zpracování, 2012. 

 

4.6.2 Strategické operace omezení 

 

Druhá část strategických operací, které jsou znázorněny v tabulkách 4.8 a 4.9, se bude 

věnovat Strategii omezení. Ta se týká plánovaného spojení internetové a papírové redakce 

Hospodářských novin. 

 

Strategická operace č. 4 

 

Cílem této strategické operace je porovnání stávající pracovně - právní dokumentace s 

platnými zákony (pracovní smlouvy, popisy pracovní činnosti, dohody o hmotné 

odpovědnosti, pracovní řády, organizační řády, aj.) a vytvoření analýzy, která by usnadnila 

sloučení papírové a internetové verze Hospodářských novin. Jak je patrno z tabulky 4.8, 

garantem této strategické operace bude šéfredaktor. Termín zahájení je stanoven k 1. 1. 2013. 

K tomuto datu bude zveřejněna první pracovně – právní analýza, která bude implementována 

redakcí Hospodářských novin do konce roku 2013, kdy dojde ke sloučení papírové a 

internetové verze a vytvoření jedné integrované redakce. Druhá pracovně - právní analýza je 

naplánována na rok 2015. Termín dokončení je stanoven k 1. 1. 2015. Tato analýza bude 

hodnotit dosavadní průběh sloučení redakcí a jejich chod v roce 2014. Strategická operace č. 

4 je úzce propojena se strategickou operací č. 5. Obě strategie se zabývají právní analýzou 

Hospodářských novin. Očekávané náklady této analýzy jsou na přání vydavatelství Economia, 

a.s. z důvodu citlivosti těchto informací tajné. 

 

 

Strategická operace 3 

Název:  Sobotní vydání Hospodářských novin 

Garant:  šéfredaktor Hospodářských novin 

Termín zahájení: 1. 9. 2012    Termín dokončení: 1. 9. 2015 (zhodnocení) 

Cíl : 10 expanze             

Bude  vydáván sobotník Hospodářských novin. 

Indikátor dosažení cíle C10: měrná jednotka Roky 

Počet vydání Ks/rok 
2012 2013 2014 2015 

18 52 52 52 

Tištěný sobotní náklad Ks/den 65 000 83 000 102 000 102 000 
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Tab. 4.8 Strategická operace č. 4  

Zdroj: Interní zdroj společnosti Economia, a.s., vlastní zpracování, 2012. 

 

Strategická operace č. 5 

 

Druhá část strategické operace omezení souvisí s provedením obchodně – právní 

analýzy, která by usnadnila sloučení papírové a internetové verze Hospodářských novin. 

Především pak vypracování právních stanovisek a rozborů, které se této analýzy týkají. Jak 

lze vidět v tabulce 4.9, garantem této strategické operace bude opět šéfredaktor, který bude 

úzce spolupracovat s právním oddělením vydavatelství Economia, a.s., které se bude zabývat 

přípravou a vypracováním smluv, které se týkají sloučení redakcí. Termín zahájení bude 

korespondovat se strategickou operací č. 4 a je stanoven k 1. 1. 2013. K tomuto datu bude 

zveřejněna první obchodně – právní analýza, která bude implementována redakcí 

Hospodářských novin do konce roku 2013, kdy dojde ke sloučení papírové a internetové 

verze a vytvoření jedné integrované redakce. V roce 2015 se uskuteční druhá obchodně - 

právní analýza. Termín dokončení je stanoven k 1. lednu. Tato analýza bude hodnotit 

dosavadní průběh sloučení redakcí a jejich chod v roce 2014. Očekávané náklady této analýzy 

jsou na přání vydavatelství Economia, a.s. z důvodu citlivosti těchto informací tajné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategická operace 4 

Název:  Pracovně – právní analýza Hospodářských novin  

Garant: šéfredaktor Hospodářských novin              

Termín zahájení: 1. 1. 2013   Termín dokončení: 1. 1. 2015 

Cíl : 09 omezení          
Bude provedena pracovně – právní analýza Hospodářských novin v souvislosti se spojením 

papírové a internetové redakce. 

Indikátor dosažení cíle C09: měrná jednotka Roky 

Počet analýz  Ks 
2012 2013 2014 2015 

0 1 0 1 
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Tab. 4.9 Strategická operace č. 5  

Zdroj: Interní zdroj společnosti Economia, a.s., vlastní zpracování, 2012. 

 

4.6.3 Strategická operace stability 

 

Třetí a poslední strategická operace, která je znázorněna v tabulce 4.10, se bude 

věnovat strategii stability. Ta byla vybrána z důvodu začlenění nově vytvořených sdílených 

hodnot, poslání, vize a cílů Hospodářských novin, které mají upevnit postavení deníku nejen 

uvnitř vydavatelství, ale také na českém trhu periodik. 

 

Strategická operace č. 6 

 

Strategie stability má obsahovat hlavní strategická rozhodnutí zaměřená na zlepšení 

postupů v jednotlivých oblastech činností deníku. Z tohoto důvodu budou začleněny nově 

vytvořené sdílené hodnoty, poslání, vize a cíle deníku. Jak je patrné z tabulky 4.10, garantem 

bude zvolen ředitel strategických projektů Hospodářských novin. Poslání bude identifikovat 

základní funkci deníku, vize bude vyjadřovat představy o budoucím stavu novin a cíle 

přinesou očekávané budoucí výsledky. Všechny tyto body byly pro Hospodářské noviny 

vytvořeny v páté kapitole této diplomové práce.  Termín zahájení je stanoven k 1. 9. 2012, 

kdy budou jednotlivé body implementovány. Úkolem garanta bude seznámit všechny 

zaměstnance Hospodářských novin s nově přijatým systémem hodnot, poslání, vize a cílů. 

V průběhu dalších tří let bude garant dbát na dodržování nového systému a případné změny 

ve strategii Hospodářských novin bude každoročně do nového systému začleňovat. Termín 

dokončení je stanoven na 1. 9. 2015. V té době by mělo mít vedení deníku připravené nové 

Strategická operace 5 

Název: Obchodně – právní analýza Hospodářských novin  

Garant:  šéfredaktor Hospodářských novin  

Termín zahájení: 1. 1. 2013    Termín dokončení: 1. 1. 2015 

Cíl : 12 omezení             
Bude provedena obchodně – právní analýza Hospodářských novin v souvislosti se spojením 

papírové a internetové redakce. 

Indikátor dosažení cíle C12: měrná jednotka Roky 

Počet analýz Ks 
2012 2013 2014 2015 

0 1 0 1 
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ekonomické, personální a marketingové cíle s výhledem na dalších 3 – 5 let. Tato strategická 

operace bude mít nulové náklady, jelikož systém hodnot, poslání, vize a cílů byl již vytvořen. 

 

Tab. 4.10 Strategická operace č. 6  

Zdroj: Interní zdroj společnosti Economia, a.s., vlastní zpracování, 2012. 

 

Strategické operace Hospodářských novin jsou prostřednictvím zadávacích listů 

přehledné. Zadáním strategických operací do zadávacích listů došlo k implementaci strategie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategická operace 6 

Název: Sdílené hodnoty, poslání, vize a cíle Hospodářských novin 

Garant : ředitel strategických projektů  

Termín zahájení: 1. 9. 2012   Termín dokončení: 1. 9. 2015  

Cíl : 08 stabilita 

Bude přijat nový systém sdílených hodnot, poslání, vize a cílů, se kterým se seznámí všichni 

zaměstnanci Hospodářských novin. 

Indikátor dosažení cíle C08: měrná jednotka Roky 

Sdílené hodnoty, poslání, vize 

a cíle   
Počet 

2012 2013 2014 2015 

1 1 1 1 
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5 Závěr 

 

Budoucnost si nestačí pouze představovat, je třeba ji aktivně vytvářet. 

Konkurenceschopnost je jádrem úspěchu nebo neúspěchu podniku. Cílem strategie je 

vybudovat výnosné a udržitelné postavení vůči silám, které rozhodují o schopnosti 

konkurence v daném odvětví. Tento proces předpokládá zkombinovat strategické cíle spolu 

s optimálním postavením podniku ve vnějším prostředí tak, aby se dosáhlo splnění 

strategických cílů podniku. Proto, aby firma došla k určenému cíli, je mimo dobře stanovenou 

strategii potřeba, aby se touto společnou cestou vydali všichni zaměstnanci bez rozdílu. Je 

nutno, aby všichni nutnost strategie pochopili a snaze dojít do cíle podřídili veškeré své 

činnosti. 

 

Vypracování této diplomové práce tak, aby byl naplněn její cíl, nebylo jednoduché. I 

když existuje řada teorií, jak podnikovou strategii zpracovat, není možné vytvořit jeden 

univerzální model. Bylo zapotřebí dosáhnout posloupnosti na sebe navazujících kroků, 

počínaje vymezením sdílených hodnot, ze kterých vycházející poslání bylo podkladem pro 

vizi. Strategické cíle, jež z vize vycházejí, byly zakomponovány do jednotlivých strategických 

operací, které bylo nutno implementovat.  

 

Zdrojem informací mi byly především interní materiály vydavatelství Economia, a.s. a 

odborná literatura. Samotné vytvoření modelu strategického řízení Hospodářských novin bylo 

velmi obsáhlé téma, které by si zasloužilo mnohem více prostoru a studia, abych se mohla 

věnovat veškerým strategickým cílům, které vyplynuly z interní a externí strategické analýzy.  

Výběr strategie pro Hospodářské noviny byl složitým rozhodovacím procesem, při 

němž docházel šéfredaktor postupnou selekcí předložených strategických alternativ a variant 

k výběru několika konkrétních strategií. Ty dávají největší záruku v oblasti dosažení 

vytýčených strategických cílů.    

 

Pro splnění vybraných cílů byly zvoleny tři druhy strategií expanze, omezení a 

stability, které jsou v současné době pro Hospodářské noviny prioritní. Strategie expanze byla 

navržena v souvislosti s  plánovaným vydáváním sobotního deníku a z  ekonomického 

hlediska by měla zajistit Hospodářským novinám růst. Podle dosavadních prognóz společnosti 

Economia, a.s., by Hospodářské noviny měly zvýšit počet prodaného nákladu během příštích 
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tří let o 15 %. Strategie stability byla vybrána z důvodu začlenění nově vytvořených sdílených 

hodnot, poslání, vize a cílů Hospodářských novin. Implementace strategie stability upevní 

postavení deníku nejen uvnitř vydavatelství, ale také na českém trhu periodik. Strategie 

omezení byla vybrána z důvodu plánovaného spojení internetové a papírové redakce 

Hospodářských novin. Sloučení redakcí má omezit zbytečné výdaje deníku, zefektivnit 

současnou organizační strukturu a přizpůsobit se trendu nových médií. Strategie omezení se 

zabývá jednotlivými právními analýzami, které by usnadnily sloučení papírové a internetové 

verze Hospodářských novin. 

 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat strategickou analýzu a vytvořit model 

strategického řízení Hospodářských novin. Všechny výše uvedené části cíle byly v diplomové 

práci vypracovány a cíl této práce je považován za splněný. 

 

Vypracování diplomové práce z oblasti strategického managementu bylo výzvou a 

přínosnou zkušeností. Praxe ověřila, co vše obnáší vytvoření modelu strategického řízení. 
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