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1      Úvod 

 

Plánování rozvoje a budoucí strategie a politiky podniku a směr, kterým se podnik bude ubírat 

je výchozí a velice důležitou otázkou, kterou je potřeba v každém podniku zodpovědět. 

 

V dnešní době, pro kterou je typické stále se měnící prostředí, a to jak přírodní prostředí, 

kterým je možno chápat změny klimatické, kdy nikdy není možné s naprostou jistotou 

stanovit počasí na několik dní dopředu, protože změny jsou naprosto nevyspitatelné, tak také 

podnikatelské prostředí je provázeno nekonečným řetězcem proměn. Podniky, které se chtějí 

v takovémto, dalo by se říci turbulentním, prostředí nejen udržet ale hlavně působit                 

a prosperovat, musí neustále sledovat tyto změny a podnikat kroky, které jsou adekvátní          

a potřebné pro fungování podniku. Není dostačující, aby podniky pouze sledovaly změny, ke 

kterým dochází a přizpůsobovaly se jim, je potřebné, aby samy podniky byly strůjci 

takovýchto změn a procesů, které podnikatelské prostředí ovlivňují. 

 

Při založení podniku je zaimplementována do strategie podniku určitá vize a plán, který se 

ovšem postupem doby může zdát majitelům podniku nevyhovující či dokonce nedostačující. 

Je proto potřeba zaměřit se na budoucnost, kterou je možno ovlivňovat pomocí zapojení všech 

zdrojů podniku, ke kterým patří jak vedení podniku, tak zaměstnanci, stroje, nástroje, procesy 

a všechny vazby mezi těmito zdroji. Teprve poté, co jsou do procesu změny a rozvoje 

zapojeny všechny tyto složky je možno říci, že podnik postupuje a chce, díky svému 

podnikatelskému potenciálu, něčeho dosáhnout, co pro něj bude mít do budoucna kladný 

efekt a bude z toho těžit. 

 

Každý podnik musí provádět analýzu podnikatelského prostředí a uzpůsobovat své aktivity     

a činnosti z hlediska strategického vývoje změnám, k nimž během působení podniku na trhu 

dochází a musí se snažit být součástí celkové struktury podnikatelského prostředí.        

 

Konkrétně pro společnost, která bude důležitým článkem pro zpracování této diplomové 

práce, je tato problematika důležitá a aktuální, protože se nachází v situaci, kdy musí čelit 

konkurenci, která se snaží oslabit její působení na trhu výroby ekologických papírových 

kelímků. 
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Diplomová práce bude zpracována ve společnosti EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o., kde bude 

tato problematika konzultována a výsledky této práce budou podány k dispozici, vedení 

podniku, a ku pomoci při plánování budoucích vizí podniku. 

 

Hlavním cílem diplomové práce bude analyzovat současný stav, vyvodit závěrečné 

zhodnocení a vytvořit návrh strategického plánu rozvoje podniku a stanovit strategii podniku. 

 

V práci bude využita metodika, která povede k jednotlivým dílčím cílům, kterými budou 

zpracování analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku, prověření finančního zdraví 

podniku, souhrnná analýza spojením výsledků jednotlivých analýz a navržení jednotlivých 

strategických cílů. 

 

Obsahem této diplomové práce bude uvedení základních pojmů, které se pojí s danou 

problematikou a převážná většina z teorie je získána z odborných literatur, do kterých přispěli 

odborníci z daného oboru podnikání. Dále se bude práce zabývat charakteristikou dané 

společnosti, která působí na trhu v České republice a také v zahraničí a jejím hlavním 

předmětem podnikatelské činnosti je výroba ekologických papírových obalů. Nedílnou 

součástí bude postupná práce na stanovení strategického plánu a podnikatelské strategie 

daného podniku. 

 

Diplomová práce bude rozčleněna na pět základních kapitol. Po první kapitole úvodní budou 

následovat teoretická východiska daného tématu. Náplní této kapitoly bude obecná definice 

podniku a podnikání, definice strategie, strategického plánování, řízení a myšlení, 

konkurence, konkurenceschopnosti a konkurenční výhody, inovace a analýzy vnějšího           

a vnitřního okolí podniku plus metodika práce. 

 

Třetí kapitola diplomové práce se bude skládat z představení podniku, jeho současného           

a minulého stavu, organizační struktury, základního prodejního sortimentu společnosti            

a dalších potřebných údajů. Dále bude zpracována interní analýza podniku, analýza 

makrookolí podniku, analýza mezzookolí podniku, finanční analýza, která udává stupeň 

finančního zdraví podniku a celkové hodnocení analýzou SWOT. Pro výpočty finančních 

ukazatelů bude využíváno výkazů společnosti EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. 
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Jako analytické nástroje a metody v této kapitole budou využity SLEPTE analýza (pro 

analyzování makrookolí podniku), Porterův model pěti konkurenčních sil (pro analýzu 

mezzookolí podniku), dále bude provedena interní analýza podniku, finanční analýza podniku 

pomocí jednotlivých poměrových ukazatelů a v závěru bude tato kapitola  ukončena SWOT 

analýzou, která  zohlední silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení podniku, které budou 

vyplývat z jednotlivých výše uvedených analýz. 

 

Náplní čtvrté kapitoly budou komentáře k analytické části diplomové práce. Na závěr kapitoly 

budou navrženy jednotlivé kroky, které poslouží podniku pro další akci zlepšování.  

 

V závěru diplomové práce bodou uvedeny konečné souhrnné poznatky a příslušné závěry 

autorčiny diplomové práce. 

 

Pro zpracování diplomové práce bylo zvoleno téma Strategický plán rozvoje podniku. 

Vzhledem k tomu, že je toto téma velice aktuální a z  pohledu autorky zajímavé a užitečné, 

byla volba této problematiky jasným směrem zpracování diplomové práce. 
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2      Teorie strategického plánování  a metodika práce 

 

Tato kapitola se bude zabývat vymezením základních pojmů, které souvisejí s celým tématem 

této diplomové práce a dále se také vztahují na podnik a jsou důležité pro pochopení jak 

celkového chodu společnosti tak také jejich dílčích činností. Základní pojmy jako je podnik    

a pojetí podniku se prolínají do celkového tématu a stávají se dílčími součástmi této práce. 

 

Je nutné, aby všechny podniky v současné globalizující době, uplatňovaly kvalitní a dobře 

promyšlenou strategii. Díky zvolené strategii je v rámci možností organizace uspokojovat své 

zájmy a udržet si při dané konkurenceschopnosti podniku svou pozici na místních, 

regionálních, ale také na mezinárodních trzích. Za cíl každého podniku je považováno udržení 

se na trhu, stát se úspěšným a dosahovat požadovaných výsledků z činnosti, kterou provozují. 

Je důležité, aby podniky měly stanovenu strategii pro budoucí odvíjení své činnosti, protože 

součástí strategie je vize, která odpovídá na otázky: Kdo jsme? Kam směřujeme? Čeho 

chceme dosáhnout? Jak určitého cíle dosáhnout?  

 

 

2.1    Definice podnikání, malého a středního podniku a souvisejících pojmů 

 

Cílem této podkapitoly je objasnit a specifikovat pojmy, které se týkají základních informací 

o podniku, podnikání, malých a středních podnicích a pojmů, které jsou neoddělitelnou 

součástí podnikatelské činnosti podniku. 

 

2.1.1 Podnikání 

Většina lidí nepovažuje teorii a historii podnikání za závažnou. Považují teorii za abstraktní 

s chybějící praktickou hodnotou. Je třeba objektivně přiznat, že teorie podnikání nezajišťuje 

stoprocentní úspěch bez talentu a potřebných vlastností podnikatele. Teorie podnikání je však 

nápomocna k nalezení nejlepší cesty úspěchu, překonání bariér a vyhnutí se neúspěchům. [23] 

 

Veber tvrdí, že před rozhodnutím o tom, zda začít podnikat, je potřeba provést seriózní úvahu. 

Zahájení podnikání přinese mnoho pozitivních, ale také negativních dopadů na podnikatele. 

Rozhodnutí o začátku podnikání není nevratným procesem, ale pojí se s ním určité náklady, 

jež mohou být nenávratně ztraceny. Pojetí podnikání lze brát z pohledu ekonomického 
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(zapojení ekonomických zdrojů), psychologického (motivace potřebou něco získat), 

sociologického (vytváření blahobytu pro zúčastněné strany) a právnického (definice 

podnikání dle zákona). [27] 

 

Pojetí podnikatelství jako systému 

Podnik, podnikatel, podnikatelské prostředí a podnikání jsou pojmy, které popisují 

podnikatelské aktivity a projevy ve společnosti pro vymezení pojmu podnikatelství jako 

speciální nauky. Hranice, které definují podnikatelství (jako vědní systém), jsou pouze 

relativně uzavřené a velmi proměnlivé s přihlédnutím na vývoj vztahů k příbuzným oborům, 

zkoumajícím hospodářské a navazující procesy ve společnosti, jako je například ekonomie, 

management, právo, psychologie a další obory. [16] 

 

Cejthamr tvrdí, že neuzavřený výčet vstupů, který je potřebný pro dosažení požadovaného 

výstupu (práce, kapitál, technologie, půda apod. - tyto všechny položky tvoří prvky 

podnikatelství), jsou kombinací celkového faktoru produktivity. [3] 

 

Dále je popsáno podnikatelství jako systém, podle teorie, kterou uvádí Mikoláš „univerzum 

definovaného vědního systému podnikatelství tvoří podsystémy podnikatel, podnik                   

a podnikatelské prostředí. Strukturu systému doplňují (k univerzu) vazby mezi podsystémy 

(případně vazby uvnitř podsystémů) označované jako podnikatelské vztahy, které se procesně 

realizují jako podnikání. Tento systém realizuje dynamické chování působící na ostatní 

podsystémy společnosti jako okolí podnikatelství“. [16; str.22] 

 

Jednotlivé subsystémy je možné dále rozložit na další jednodušší subsystémy a z nich 

plynoucí prvky, po této operaci můžeme definovat vnitřní podnikatelské aktivity v rámci 

jednotlivých subsystémů. Jak uvádí Mikoláš: „aktivity vně subsystému jsou označovány jako 

podnikání, podnikatelské aktivity uvnitř podsystémů jsou označovány jako podnikání vnitřních 

podnikatelských jednotek.“ Tato situace je zobrazena v Obr. 2.1. [16; str. 22] 

 

Pokud by nebyly akceptovány konkrétní akty řízení, šlo by v podniku o pouhé nahodilé 

procesy a řízení by bylo chaotické. [16] 
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Obr. 2.1 Podnikatelství jako systém [16; str. 22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nastudování definice podnikatelství dle pojetí Mikoláše je zřejmé, že na podnikání působí 

všechny tři jevy a stávají se jeho nezbytnou součástí, která ovlivňuje činnost podniku v oblasti 

podnikatelského působení.   

 

Pro tuto diplomovou práci bude využito pojetí podnikání dle definic Vebera.  

 

2.1.2 Podnik 

 

Podnik je, dle Synka, hospodářská jednotka, v níž jsou produkovány a distribuovány věcné 

statky a služby. Založení podniku představuje důkladnou přípravu a posuzování všech 

možných rizik a jejich následků. Jestliže se podnikatel rozhodne pro založení podniku            

a realizaci svého záměru, je vznik podniku oznámen v živnostenském rejstříku, případně 

obchodním rejstříku,  a následně také v obchodním věštníku. [25] 

 

Srpová tvrdí, že podnik je ekonomicky a právně samostatná jednotka, jež existuje za účelem 

podnikání. [23] 

 

Se základní charakteristikou podniku souvisí také poslání podniku a jeho vize. Pro 

diplomovou práci je základním předpokladem charakteristiky podniku názor autora Synka, 

jako hospodářská jednotka, jejíž činností je produkce věcných statků. 

 

 



  14    

Vize a mise podniku  

Poslání identifikuje základní funkci podniku, je vyjádřením smyslu existence daného podniku. 

Mnohdy vyjadřuje také vztah k důležitým stakeholderům (zainteresovaným stranám), kterými 

mohou být vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, region a dále také hodnoty, které 

jsou podnikem uznávány. [22] 

 

Vize na rozdíl od poslání podniku má dlouhodobý charakter. Představuje podobu budoucího 

stavu podniku, znamená to, že je obrazem jeho budoucnosti. [22]  

 

Pro účely a stanovení strategie podniku hrají vize a poslání důležitou roli. 

 

2.1.3 Malý a střední podnik 

 

Definici malého a středního podniku je možno nalézt v právních předpisech České republiky 

a Evropské unie. V rámci definice pro Českou republiku je tato definice uvedena v Zákoně     

o podpoře malého a středního podnikání č. 47/2002 Sb., v novelizovaném znění. Od 1.1. 2005 

vstoupila v platnost novelizace definice malého a středního podnikání pro účely přidělení 

podpory z veřejných finančních prostředků v prostředí Evropské unie, která je uvedena v Tab. 

2.1. [9] 

 

Zapojení malých a středních firem se může v jednotlivých odvětvích a oborech výrazně lišit,  

i přesto se MSF podílejí přibližně z 37 % na tvorbě HDP, na přidané hodnotě a na výkonech 

z více jak 50 % a zabezpečují zaměstnanost z 60 %. Typickým rysem pro malé a střední 

podniky je jejich schopnost flexibility, pohotové přizpůsobování měnícím se podmínkám. 

[27] 

 

Tab. 2.1 Definice malých a středních podniků [9; str. 12] 

 

Kategorie 

podniků 

Počet zaměstnanců 

(méně než) 
Obrat Rozvaha (aktiva) 

Střední < 250 ≤ 50 mil. EUR ≤ 43 mil. EUR 

Malý < 50 ≤ 10 mil. EUR ≤ 10 mil. EUR 

Drobný (mikro) < 10 ≤ 2 mil. EUR ≤ 2 mil. EUR 
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Diplomová práce je zpracována pro podnik EKOBAL ROŽNOV,  spol. s r. o., která je řazena 

mezi malé podniky. Rozhodujícími faktory, které ovlivňují toto vymezení, jsou počet 

zaměstnanců společnosti, který se stále pohybuje okolo 50 zaměstnanců a výše aktiv 

v rozvaze, která je v rozmezí do 10 mil. EUR. Daný podnik splňuje obě tato kritéria pro 

zařazení do příslušné kategorie, která uvádějí Jáč a Rychvaldová. 

 

Existují také jiné definice, které slouží k zařazení podniků do jednotlivých skupin, ale pro 

účely této diplomové práce se jeví definice dle zákona jako nejvhodnější. 

 

Faktory omezující rozvoj malých a středních podniků 

V rámci zaměření se na různé pohledy podnikatelského prostředí České republiky byla 

provedena výzkumná šetření faktorů omezujících podnikání malých a středních podniků. 

V sestupném pořadí byly nejčastěji uváděny následující faktory, které negativně působí na 

podnikání a vývoj celého podnikatelského prostředí, dle významnosti působení: 

 

 současná ekonomická situace v ČR, 

 konkurence v domácí ekonomice, 

 vysoké úrokové míry, 

 omezení v legislativě, 

 dostupnost k finančním zdrojům, 

 konkurence ze zahraniční, 

 náklady na provoz a energii. [9] 

 

Vztah malých a středních podniků k technologiím je uveden názorně v Tab. 2.2.  
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Tab. 2.2 Klasifikace malých a středních podniků dle vztahu k technologiím [9; str. 79] 

 

Ukazatel Technologičtí vůdcové 

Vedoucí uživatelé 

technologií 

s vědeckovýzkumnými 

kapacitami, nebo bez 

Technologičtí 

následovníci 

Velikost 

Často malé podniky do 50 

zaměstnanců. Cca 40 % 

drobné podniky, 23 % do 

25 zaměstnanců. 

  

Odvětví 

Převládají informační 

technologie. High-tech. 

Servis výzkumu a vývoje. 

Zpracovatelský 

průmysl a služby, méně 

v high-tech. 

Zpracovatelský 

průmysl s nízkou 

technologií (low-

tech). Vzácně 

v odvětví služeb. 

Věk podniku 

Mladé – 33 % podniků 

založeno před méně než 5 

lety. 

59 % podniků vzniklo 

před více než 10 lety. 

64 % vytvořeno před 

více než 10 lety. 

Aplikace 
Hodně vazeb na univerzity 

a výzkumná pracoviště. 
  

Vědecko-

výzkumné 

aktivity 

Významně inovují (75 % 

investuje více než 20 % 

obratu). 

Investují průměrně     

11 % svého obratu. 

Investují méně než     

5 % svého obratu. 

 

V příloze I je uvedena charakteristika a kritéria, která musí splňovat společnost s ručením 

omezeným, protože tento druh kapitálové společnosti zastupuje společnost EKOBAL 

ROŽNOV, spol. s r. o. a základní charakteristika tohoto typu podnikání je součástí diplomové 

práce. 

 

Dále je v příloze uveden přehled základních listin a předpisů, které jsou v podnicích 

sestavovány obecně. Některé z těchto dokumentů mohou být součástí této práce a bude z nich 

čerpáno. Příloha I obsahuje výčet základních listin, ale v podnicích mohou být sestavovány 

další dokumenty, které jsou pro podnik důležité, a to z hlediska samotného chodu podniku, 
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tak také pro potřeby přiznávání například dotací, příspěvků a podpor, které podniky mohou 

získávat od státních či jiných organizací. 

 

Při zpracování analytické části v oblasti finančních ukazatelů, které vyjádří, jak si podnik stojí 

v oblasti financování a aktivity, budou využity číselné a peněžní údaje z účetních výkazů. 

V příloze II jsou uvedeny definice základních účetních výkazů, které jsou součástí každoroční 

účetní závěrky. 

 

2.1.4 Organizační struktury 

 

Jak uvádí Cejthamr „pyramidální charakter organizačních struktur vznikl působením 

vývojového procesu. Byl však obsahově vždy ovlivňován působením konkrétních 

ekonomických, technologických a sociálních stavů okolí. Vývoj se nezastavil ani dnes, i když 

někdy zaznívají názory, že možnosti hierarchických organizačních struktur jsou již vyčerpány. 

Klasifikace organizačních struktur není dosud sjednocena, přestože existuje celá řada 

zahraničních literatur, jež o nich pojednává“. [4; str. 203] 

 

Dedouchová uvádí, že strategie, kterou si podnik stanoví, musí odpovídat a být přizpůsobena 

organizační struktuře a systému řízení podniku, jež umožní pružnou reakci na měnící se 

podmínky v okolí podniku a vytváření dobrého pracovního klimatu. [6] 

 

Organizační struktury: 

 

 liniové (lineární), 

 štábní, 

 kombinované (př. liniově štábní, maticové, projektové, organizační týmy, liniově 

štábní se ziskovými středisky, cílově programové aj.). [4] 

 

Kombinované organizační struktury – liniově štábní organizační struktura 

Jedná se o struktury liniové nebo víceliniové. Víceliniové organizační struktury jsou silně 

funkční struktury a jsou nejrozšířenější organizační strukturou. Jejich organizační schéma je 

naznačeno v obr. 2.2. V nejčastějších případech tato organizační struktura vzniká, pokud 

strukturní útvar s liniovou pravomocí (např. vedoucí pracovník) deleguje určitou část svých 
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rozhodovacích pravomocí na strukturní jednotky se štábním charakterem. Z klasických 

štábních útvarů vznikají organizační jednotky s částečně liniovými a částečně štábními 

pravomocemi. [4] 

 

Obr. 2.2 Víceliniová štábní organizační struktura [4; str. 191] 

 

 

Na Obr. 2.2 je znázorněn obecný rámec hierarchické struktury podniku. V analytické části 

práce bude popsána  a obrazně ztvárněna organizační struktura konkrétní společnosti.  
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2.2 Strategie a strategické řízení 

 

Je možné strategii definovat podle Portera, který říká, že strategie je široce založený vzorec, 

který určuje konkurenční schopnost podniku, jaké budou cíle daného podniku a jaká politika 

bude potřebná k dosažení těchto cílů. Podstatou formulování konkurenční strategie je dát do 

návaznosti firmu a její okolí. [20] 

 

Strategie musí být výsledkem účelného a cílově orientovaného procesu, jak tvrdí Sedláčková 

a Buchta. Strategie není pouhou náhodou, ani pořádným kusem štěstí a nejedná se ani             

o intuici. [22] 

 

Dedouchová upozorňuje na fakt, že strategie by měla obsahovat výběr vhodných manažerů, 

jež budou vybaveni dobrou odbornou úrovní a zároveň dokáží komunikovat s potřebnými 

lidmi a přesvědčit je o realizaci strategie. [6] 

 

Preferovaným vnímáním konkurenční strategie je v této práci označení, které užívá Porter pro 

své generické konkurenční strategie a jejich popis je uveden níže. V závěru analytické části 

bude doporučena strategie pro konkrétní podnik. 

 

2.2.1 Vliv strategie na organizační strukturu 

 

Na organizační strukturu je možno pohlížet jako na nástroj pro implementaci a administraci 

strategie organizace. Směr, jímž se organizace chce ubírat, je významně ovlivňován 

strategickými rozhodnutími. Tato rozhodnutí jsou do určité míry ovlivňovány existující 

organizační strukturou. [18] 

 

Management podniku má tedy za úkol sladit a zharmonizovat struktury a strategie tak, aby 

organizační struktura napomáhala realizaci strategických rozhodnutí. Vývoj strategií 

zaznamenává bouřlivý vývoj, který je uveden v Tab. 2.3. [18] 
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Tab. 2.3  Vývoj strategií společností [18; str. 156] 

 

Období 50. léta 60. léta 
Začátek 70. 

let 

Konec 70. let 

a začátek 80. 

let 

Konec 80. let a 

začátek 90. let 

Konec 90. 

let a 

začátek 21. 

století 

Klíčové 

téma 

Rozpočtové 

plánování a 

řízení 

Korporátní 

plánování 

Korporátní 

strategie 

Analýza 

odvětví a 

konkurence 

Konkurenční 

výhoda 

Strategické 

inovace, 

nová 

ekonomika 

Hlavní 

body 

Finanční 

řízení 

pomocí 

operačních a 

kapitálových 

rozpočtů 

Plánovaný 

růst 

Diverzifikace 

a plánování 

portfolia 

Výběr odvětví, 

trhů a 

segmentů, 

pozice v 

segmentech 

Zdroje 

konkurenční 

výhody uvnitř 

firmy 

Konkurenčn

í výhoda 

pomocí 

strategickýc

h inovací 

Základní 

koncepty 

a 

techniky 

Finanční 

rozpočty, 

plánování 

investic 

Předvídání 

budoucího 

obchodu 

Synergie, 

SBU, 

portfoliové 

plánovací 

matice 

Analýza 

struktury 

odvětví 

Analýza zdrojů, 

analýzy 

klíčových 

kompetencí 

Pružnost 

organizace, 

rychlá 

reakce na 

změny 

Důsledky 

Klíčový je 

finanční 

management 

Růst 

plánovacích 

oddělení a 

střednědobé

ho 

plánování 

Diverzifikace 

multidivizion

ální struktury 

Větší výběr 

odvětví a trhů, 

restrukturaliza

ce odvětví 

Restrukturalizace 

organizací, 

reengineering 

obchodních 

procesů, 

outsourcing 

Virtuální 

organizace 

 

Moderní definice o strategii podniku mluví jako o připravenosti podniku na budoucnost. Ve 

strategii si vedení podniku stanovuje dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých 

strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů, které jsou nezbytné pro splnění 

daných cílů. [6] 

 

Celá strategie musí vycházet z potřeb podniku, přihlížet ke změnám jeho zdrojů  a schopností 

a zároveň reagovat odpovídajícím způsobem na změny v okolí podniku. Tato situace je 

naznačena v Obr. 2.3. [6]  

 

Hodnocení strategie by mělo být prováděno dle její přijatelnosti, možnosti realizace, 

uspokojení cílů podniku, možnosti zapojení všech potřebných článků podniku i okolí do její 

implementace a s ohledem na finanční a ekonomickou náročnost. K tomuto hodnocení bývají 

využívány analytické metody. 

 

 

 



  21    

Obr. 2.3  Vztah mezi posláním podniku, podnikovými zdroji a schopnostmi a okolím  

      podniku [6; str. 2] 

 

Poslání a cíle podniku 

 

 

STRATEGIE 

 

 

  Příležitosti a ohrožení     Zdroje a schopnosti 

      v okolí podniku              podniku 

 

Z uvedeného obrázku je vidět, že stanovení poslání a cílů podniku je v přímé souvislosti 

s příležitostmi a ohroženími, která v podniku existují a také zdroji a schopnostmi, jimiž 

podniky disponují. A proto by podniky toto pravidlo měli brát na vědomí.  

 

2.2.2 Strategické plánování 

 

Hlavním cílem strategického plánování na úrovni celopodnikového je zabezpečit soulad mezi 

dlouhodobými firemními cíli a zdroji, jež má podnik k dispozici, a podnikatelskými 

příležitostmi na mezinárodních trzích. Na úrovni strategického plánování je potřeba se 

rozhodnout o tom, které mezinárodní aktivity budou podnikem rozvíjeny a na které trhy 

podnik vstoupí, popř. které mezinárodní aktivity omezí. Dalším cílem strategického plánování 

je, co nejpřesněji stanovit náklady spojené s rozvojem podnikatelských mezinárodních aktivit 

a odhadnout návratnost investic vložených do podnikání. Strategický plán je převážně 

východiskem pro vypracování dílčích marketingových plánů pro jednotlivé produkty, značky 

či aktivity. [13] 

 

Veškeré plánování, ať se jedná o strategické či taktické, je zaměřeno na budoucnost. 

Stanovuje, čeho se má dosáhnout a jakým způsobem. Důležitá je redukce možnosti omylů. 

Funkce plánování začíná určením poslání a cílů v budoucnu, tzn. budoucích stavů, kterých se 

má dosáhnout v určitém čase. [10] 

 

Fáze, které probíhají při strategickém plánování, jsou naznačeny v Obr. 2.4. 
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Obr. 2.4  Fáze strategického plánování [1; str. 45] 

 

 

 

 

 

 

 

V diplomové práci bude, jako hlavní pojetí strategického plánování, brána definice autorky 

Machkové, která zdůrazňuje, že při strategickém plánování je nutností propojení 

dlouhodobých cílů s disponibilními zdroji. 

 

2.2.3 Strategické myšlení 

 

Neexistuje jasné  chápání pojmu strategické myšlení. Liedtka zdůrazňuje důležitost přesné 

definice strategického myšlení, aby mohlo dojít k objektivnímu umístění v návaznosti na 

strategické řízení. [14] 

 

Dle Ralpha Staceyho je strategické myšlení uvažováno jako využívání analogií                       

a kvalitativních podobností k tvorbě kreativních novátorských idejí. [14] 

 

Henry Mintzberg vyzdvihuje, že strategické řízení není pouhou alternativní nomenklaturou 

pro vše, co spadá pod strategický management. Je to typický způsob myšlení se specifickými 

charakteristikami. [14] 

 

Principy, které charakterizují strategické myšlení, vycházejí ze specifik strategického řízení, 

jež se vyznačují především následujícími úvahami: 

 

 vývoj mnoha faktorů, které ovlivňují strategii, je nejistý nebo neznámý, 

 opakovatelnost jevů je z převážné většiny výjimečná, převládají kvalitativní zvraty      

a kvantitativní skoky, 

 doba mezi rozhodnutími strategickými a důsledky tohoto jednání na podnik trvají 

často několik let, 
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 ekonomický důsledek a efekt strategických rozhodnutí se zpravidla projevují rozdílně 

v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, 

 je naprostá absence zpětné vazby v ekonomických systémech. [6] 

 

Konkrétními principy strategického myšlení jsou: 

 

 princip variabilnosti – je nutné vypracovat plán v několika variantách, 

 princip permanentnosti – východiskem je fakt, že práce nikdy nekončí, 

 princip celosvětového systémového přístupu – je potřeba brát na vědomí, že celý svět 

je propojen a proto je nutné brát v potaz politické, ekonomické a další související 

fakta, 

 princip tvůrčího přístupu – pro úspěch je potřeba přijít s něčím novým a spolupracovat 

s inovativními skupinami, 

 princip interdisciplinarity – je nutné využívat nových poznatků a využívat je v dalších 

oborech, 

 princip vědomí práce s rizikem – upozorňuje na možnost neúspěchu, 

 princip koncentrace zdrojů – udává nutnost vložení prostředků na splnění určitého 

cíle, 

 princip vědomí práce s časem – poukazuje na potřebu aktivně využívat čas, aby bylo 

dosaženo zisku v rámci úspor času, 

 princip agregovaného myšlení – upozorňuje na potřebu neztrácet čas s detaily, ale 

soustředit se na celistvost věci, 

 princip zpětnovazebního myšlení – pro zajištění úspěchu je nutné u všeho využít 

zpětnovazební smyčky. [6] 

 

Pro zpracování diplomové práce bude příznačný a uplatňovaný systém strategického myšlení, 

které představuje Henry Mintzberg. Strategické myšlení bude bráno jako celistvé plánování, 

tvoření aktivních plánů a využívání intuice pro zavedení určité strategie do aktivní politiky 

podniku. Principy strategického myšlení dle Dedouchové budou v této práci také brány jako 

východisko pro zpracování analytické části a vytvoření návrhů. 
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2.2.4 Strategické řízení 

 

Smyslem strategického řízení je zvýšení výkonnosti podniku. Je potřeba výkonnost podniku 

průběžně sledovat a vyhodnocovat, aby bylo možno provádět správná rozhodnutí. [6] 

 

Pro strategické řízení 

 umožňuje podnikům předvídat měnící se podmínky, 

 udává jasné cíle a směry budoucí činnosti pro zaměstnance, 

 řešení problémů, jež se týkají strategického řízení, zdokonaluje pracovníky, 

 podniky, které uplatňují strategické řízení, jsou více úspěšné. [12] 

 

Proti strategickému řízení 

 strategické cíle bývají často nejasné a velmi obecné, 

 podmínky se mění velice rychle a řídící pracovníci nejsou schopni nic plánovat, a to 

zejména dlouhodobě, 

 existují podniky, jež jsou úspěšné i bez strategického řízení a existuje mnoho jiných 

důvodů úspěšnosti podniku než strategické řízení (štěstí, náhoda apod.). [12] 

 

I přes tyto uvedené klady a zápory se odborníci ve většině shodují v názoru, že úspěch či 

neúspěch v podnikatelské činnosti je především závislý na kvalitě rozhodování strategického 

managementu. [11] 

 

2.2.5 Implementace strategie 

 

Uplatnit strategii v praxi patří mezi nejtěžší úkoly. Po výběru strategie z možných navržených 

variant je potřeba ji uvést do praxe a převést ji do zřetelných organizačních akcí. Kvalitní 

strategie vzniká pouze tehdy, dokáže-li podnik zkombinovat zdroje s činnostmi tak, aby to 

umožnilo účinné plnění vytyčených cílů. Pokud podnik disponuje všemi potřebnými nebo 

alespoň maximem potřebných zdrojů, je rozhodování o směrech rozvoje podniku snadné. 

Umístění dosud neexistujících zdrojů, jež bude podnik muset vytvořit nebo získat z vnějšku, 

je spojeno s odhadem pravděpodobnosti získání zdrojů a nákladů na jejich pořízení, udržení    

a reprodukci. [2] 
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Podnikovými zdroji rozumíme: 

 

 zdroje finanční – peněžní fondy existující, schopnost vytvořit nové peněžní fondy, 

 zdroje lidské – lidské zdroje současné, nutné změny lidských zdrojů, 

 zdroje fyzické – výrobní zařízení, zdroje marketingové, informační technologie, 

 zdroje nehmotné – př. Goodwill, značka, pověst podniku. [2] 

 

Proces implementace strategie vyžaduje rovněž řízení strategických změn. Je důležitá aktivita 

vedení podniku v oblasti řízení procesů změn a mechanismy, jež se používají při řízení těchto 

obratů. Úspěšná implementace strategie je založena na tom, jak je vedení podniku schopno 

vytvořit zázemí v organizaci pro podporu změn. V diplomové práci bude tento pohled, který 

představuje Mallya, preferovaný. [14] 

 

Subkapitola, která se věnovala strategii a procesu zavedení vytvořila teoretické zázemí pro 

objasnění pojmů, které budou zpracovány v analytické a posléze závěrečné části diplomové 

práce. Kroky nutné ke strategickému plánování, jako je tvorba strategie včetně jednotlivých 

metod, jsou uvedeny v kapitole 2.6. 

 

2.3 Konkurenceschopnost podniku a inovace v podniku 

 

Záměr, kterého by mělo být docíleno v této podkapitole, je vymezit pojmy konkurence, 

konkurenceschopnost podniku, inovace a související pojmy. 

 

2.3.1 Konkurence 

 

Jak tvrdí Čichovský „konkurence je otevřenou množinou konkurentů, kteří vytvářejí v daném 

čase a v daném teritoriu konkurenčního prostředí funkční multiplikační polyfaktorový efekt, 

jež je spojen se vzájemnou interakcí silových vektorových polí jednotlivých konkurentů“.       

[5; str.13] 

 

V určitém odvětví existuje přesně definovaný tok hodnot (peněz informací, zboží, lidské síly, 

finančních zdrojů atd.). Tato celková struktura je zachycena v Obr. 2.5. [5] 
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Obr. 2.5  Struktura modelu konkurenčního prostředí v odvětví [5; str. 83] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato subkapitola slouží k objasnění základního pojmu konkurence a navíc je zde ztvárněna 

struktura modelu konkurenčního prostředí v odvětví. 

 

2.3.2 Konkurenceschopnost podniku 

 

Konkurence je velmi důležitý faktor, jež podmiňuje marketingové možnosti firmy. Firmy se 

proto snaží zjišťovat, kdo jsou jejich konkurenty, kdo by se jimi stát mohl, jak je konkurent 

silný, v jaké oblasti je pro danou firmu konkurentem, jaké jsou jeho cíle, plány, strategie, silné         

a slabé stránky, příležitosti a hrozby. [10] 

 

Konkurenceschopnost bývá považována za vyjádření ekonomické převahy jisté národní 

ekonomiky, popřípadě podniku nad konkurencí, a to v rámci hospodářské soutěže (domácí      

i světové). Je potřeba rozlišovat konkurenceschopnost na makroekonomické                              

a mikroekonomické úrovni a také konkurenceschopnost podniku v rámci určitého trhu. Na 

makroekonomické úrovni vyjadřuje konkurenceschopnost výkonnost dané ekonomiky ve 

vztahu k jiné ekonomice. Na mikroekonomické úrovni je pak vyjádřena úrovni vzdělání, 

využitím přírodních surovin či produktivitou. [15] 

 

Cílem každé organizace je vytvoření, získání a udržení si zákazníka. Aby tohoto organizace 

dosáhla, musí vyrobit, vytvořit  a dodat zboží a služby, o které zákazníci mají zájem a chtějí 

je. Počet zákazníků musí být takový, aby bylo výhodné pro ně dodávat. Má-li organizace 

dosahovat při těchto aktivitách zisku, musí dosahovat příjmu, jež převyšuje náklady, je 
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dostatečně vysoký a pravidelný a dokáže přilákat, udržet a rozvíjet kapitál. Organizace si 

musejí udržovat náskok před konkurenčními podniky. Žádná organizace nemůže tyto činnosti 

vyvíjet instinktivně či náhodně. Je potřeba objasnit cíle a strategie k uspokojení plánů a cílů. 

[26] 

 

V diplomové práci bude za cíl brán požadavek, aby pro podnik byla stanovena taková 

strategie, která dopomůže k zaujetí významné pozice na trhu z pohledu jak zákazníků, tak 

konkurence. 

 

2.3.3 Konkurenční výhoda 

 

Lze říci, že konkurenční výhoda tvoří jádro výkonnosti podniku na trzích, kde existuje 

konkurence. Konkurenční výhodu můžeme chápat jako schopnost, která vyrůstá z hodnoty, 

kterou je podnik způsobilý vyprodukovat pro své kupující a jež převyšuje náklady podniku na 

její vyprodukování. Hodnota znamená to, co jsou kupující ochotni zaplatit. Vyšší hodnota 

produktu pramení ze skutečnosti, že podnik nabídne ceny nižší než konkurenti za 

rovnocennou užitnou hodnotu, nebo poskytne speciální výhody, jež mnohem více vynahradí 

vyšší cenu. [19] 

 

Pokud jsou zdroje a schopnosti běžně dosažitelné v okolí konkurentů, nejedná se o základ 

konkurenční výhody. Zdroje a schopnosti jsou důležité pouze tehdy, pokud mají návaznost na 

některý z klíčových faktorů úspěchu v odvětví. Efekt, který plyne z konkurenční výhody, 

nezávisí pouze na zdrojích a schopnostech, ale je významné také to, jakou má konkurenční 

výhoda životnost svého trvání. [22] 

 

Autor Porter je v pojímání konkurenční výhody obecnější a praktičtější, než definice, kterou 

uvádějí Sedláčková a Buchta. V diplomové práci bude preferováno pojetí, jež zdůrazňuje 

Porter. 
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2.3.4 Inovace 

 

Význam slova inovace lze chápat jako obnovu lidské činnosti, myšlení, výroby.                        

J. A. Schumpeter vypracoval teorii systému inovací a pod tento pojem zahrnoval: 

 

 výrobu nového výrobku, nebo výrobku existujícího, nýbrž v nové kvalitě, 

 zavedení nového výrobního procesu do výroby, 

 využití nového doposud neznámého a nevyužívaného zdroje surovin či polotovarů, 

 získání postavení na novém trhu, 

 změny v řízení a organizaci výroby.  [9] 

 

Inovace (dle Synka) jsou vyvrcholením souhrnných činností vědeckých, organizačních, 

finančních, obchodních a technických. Inovacemi bývají označovány pouze takové výsledky 

vědeckých, výzkumných a vývojových činností, které vstoupí do fáze realizace. [25] 

 

Jakubíková tvrdí, že inovace jsou nezbytně důležité pro jakékoliv firmy, které si kladou za cíl 

zvyšovat výkonnost, růst a efektivnost na trhu. [10] 

 

Inovace, pro potřeby této diplomové práce budou pojímány dle definice Schumpetera. 

 

 

2.4 Rozvoj společnosti a zaměstnanců 

 

Na každý podnik působí míra a úroveň rozvoje společnosti a také zaměstnanců, kteří pro daný 

podnik pracují.  

 

2.4.1 Rozvoj společnosti 

 

Rozvoj společnosti představuje tu část strategie, jež je založená na expanzi a komerčním 

riskování. Obsahem návrhu rozvoje společnosti bývají také strukturální změny. U každého 

strategického procesu existují na výběr dva hlavní přístupy. Těmi jsou buď zachování ducha 

stávající strategie společnosti, jež neobsahuje žádné velké expanzní plány, nebo se jedná         
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o proces rozvoje, jež se snaží o vyšší úroveň ctižádosti, jestliže se týkají podílu trhu, 

rozšiřování obsluhovaného trhu či zavádění nových výrobků a služeb. [11] 

 

Otázky, které hrají významnou roli při stanovování dalšího plánu, se soustředí na jednu ze 

dvou funkcí : 

 

 provedení klíčových rozhodnutí, týkajících se budoucího rozvoje současných činností, 

 vytvoření a využití dalších obchodních příležitostí. [11] 

 

Při stanovování obchodních příležitostí může být přínosem výčet následujících skic: 

 

 rejstřík obchodních příležitostí v podniku, 

 potřeby zákazníků, které je potřeba uspokojit, 

 nové geografické oblasti, 

 nový segment zákazníků, 

 nové technologie, 

 nové distribuční sítě.  [11] 

 

Organizace je statický model, který postupem času prochází změnami. Aby organizace uspěla 

v konkurenčním prostředí, je nutné, aby se přizpůsobila externím a interním podnětům            

a aktivně se rozvíjela. Rozvoj podnikání je systematický proces, při kterém jsou nové či 

modifikované praktiky a principy organizačního chování realizovány tak, aby vedly k rostoucí 

efektivitě jednotlivců i celého podniku. Díky organizačnímu rozvoji dochází ke slaďování 

potřeb jednotlivců a organizace a bývají tím minimalizovány problémy, jež se týkají rigidní 

byrokratické organizace. Možnosti snižování problémů jsou uvedeny v Tab. 2.4. [18] 
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Tab. 2.4  Problémy byrokracie a jejich eliminace pomocí organizačního rozvoje [18;     

str. 210] 

 

Problém Symptom Léčba (eliminace) 

Rigidní funkcionální 

hranice 

Konflikty mezi odděleními, 

špatná komunikace 

Team building, rotace 

pracovních pozic, změna 

struktury 

Pevná hierarchie 
Frustrace, nuda, úzce 

zaměřené myšlení 

Vzdělávání, obohacování 

práce, rozvoj kariéry 

Jednosměrný tok informací 

shora dolů 

Nedostatek inovací, malé 

problémy postupně eskalují 

ve velké 

Konzultace procesů, 

management rozvoje 

Rutinní práce, přísná 

kontrola 

Absence, jednotvárnost, 

konflikty s kontrolory 

Obohacování práce, rotace 

práce, vzdělávání kontrolorů 

 

2.4.2 Rozvoj zaměstnanců 

 

Mnoho podniků zapomíná věnovat potřebnou pozornost rozvojovým potřebám svých 

zaměstnanců při usilovném hodnocení, měření a zvyšování podnikové výkonnosti. Tento 

přístup při podnikání ovšem může vyvolat destabilizaci pracovních sil v podniku. [28]   

 

Zaměstnanci, jež disponují vysokou mírou zaměstnatelnosti (na trhu práce jsou tito 

zaměstnanci velice žádání), dávají viditelně najevo, že si poskytovaného vzdělávání a rozvoje 

cení a nechtějí se vzdát příležitosti k uskutečňování takovýchto akcí. Většina společností 

z tohoto důvodu zavádí do systému rozvoje podnikové vzdělávání, aby si zabezpečily vyšší 

pravděpodobnost stálosti a věrnosti nejnadanějších pracovníků. [28]   

 

2.5 Analyzování okolí podniku 

 

Základním prvkem pro formulování strategie podniku, jež vede k dosažení konkurenční 

výhody, je nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Formulace strategie je 

procesem složitým a vyžaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších 

faktorů, jež na podnik působí. Analýza je nejdůležitější součástí vědeckých metod. Cílem 

strategické analýzy je identifikace, analyzování a ohodnocení všech relevantních faktorů,       

o kterých lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. 

[23] 
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Analyzování okolí podniku slouží ke zmapování vnějšího prostředí podniku. Můžeme říci, že 

jsou to faktory, které jsou zkoumány mimo rámec možností ovlivnit je (mezi tyto faktory patří 

národní prostředí, mezinárodní prostředí, podnikatelské odvětví v rámci kterého podnik 

operuje). Dále je také zkoumáno vnitřní prostředí podniku. [14]   

 

Vlivy, které působí na podnik, jsou obecně uvedeny v Obr. 2.6, podrobnější rozdělení je 

naznačeno v Obr. 2.7.  

 

Obr. 2.6 Vlivy působící na podnik [2; str. 43]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podnik působí řada vlivů, které pocházejí jak z makrookolí, dále z mikrookolí a také 

bezprostřední interní faktory. Může být v moci podniku na tyto vlivy působit a ovlivňovat je, 

ale u většiny faktorů, není podnik přizpůsoben k tomu, aby významně diktoval jejich průběh. 

 

Obr. 2.7  Podnikatelské okolí společnosti [14; str. 40]   
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Obecné okolí podniku je tvořeno faktory, které obsahují výše uvedené složky. Oborové okolí 

se vyznačuje vyjednávací silou dodavatelů, odběratelů, konkurentů a hrozbou vstupu nových 

firem do odvětví a vznikem nových substitutů 

 

2.5.1 Analýza makrookolí  

 

Vedoucí zaměstnanci podniku, a také osoby, které jsou tím pověřeny, by měly zkoumat okolí 

firmy, tak aby mohli určovat příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit budoucí vývoj 

podniku. Na začátek analýzy je potřebné si určit, zda stav podnikového okolí umožňuje 

pokračovat v dosavadní strategii tak, aby podnik dosáhl očekávaných výsledků. [14] 

 

SLEPTE analýza 

 

Jedná se o soubor vzájemných souvisejících společenských trendů, rozbor legislativních, 

politických, technických  a ekologických trendů, jež mají vliv na podnik. SLEPTE (může se 

nazývat také PEST, STEP, PESTLE analýza). Postupem této analýzy identifikujeme klíčové 

trendy a vlivy a zajímáme se o to, jaké vnější vlivy na podnik působí. [14] 

 

Společenské trendy 

Tyto trendy je potřeba analyzovat, protože sociální faktory mohou významně ovlivňovat 

poptávku po podnikových výrobcích a také stranu nabídky v podobě nabízené práce. Může se 

tady analyzovat: 

 

 pohled obyvatelstva na svět, ekonomiku, sebe samé, ostatní spoluobčany, podnik, 

životní prostředí, 

 životní úroveň obyvatelstva a životní styl, 

 počet pracovních sil a úroveň vzdělání, 

 změny v rodinných strukturách (uzavírání sňatku v pozdějších letech), 

 rozdílnost a její růst (přesun lidí z EU do ČR), 

 změny kupní síly obyvatel (příjmy, životní náklady), 

 mobilitu pracovních sil, 

 sociální trendy (využívání informačních technologií), 

 struktura volného a pracovního času. [14] 
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Legislativní trendy 

U těchto trendů je ve velké míře zastoupena role státu. Existuje mnoho právních norem           

a vyhlášek, zákonů a omezení pro prostor podnikání. K analyzovaným složkám může patřit: 

 

 státní regulace hospodářství, 

 zákony daňové, antimonopolní, 

 občanských a obchodní zákoník, 

 bezpečnostní a zdravotní zákon, 

 zákon o ochraně životního prostředí, 

 regulace exportu a importu, obchodní bariéry a tarify platné v zahraničí. [14] 

 

Ekonomické trendy 

Míra ekonomického růstu také do velké míry ovlivňuje fungování podniku. Makroekonomičtí 

ukazatelé ovlivňují hrozby a příležitosti, před které je podnik postaven. Analyzujeme: 

 

 sílu centrální banky státu (charakter půjčování a úspor), 

 úroveň daňového zatížení, 

 překážky v exportu a importu, 

 úrokovou míru, inflaci, trend nezaměstnanosti, směnný kurz, 

 příjmy a náklady práce, 

 hospodářské cykly, ekonomický růst, 

 dostupnost energií apod. [14] 

 

Politické trendy 

Tyto trendy významně ovlivňují rozhodování podniku a mohou měnit celou podnikatelskou 

strategii a pozici, na které podnik působí. Analyzujeme faktory: 

 

 podpora zahraničního obchodu, 

 výdaje vlády, politika různých stran ve vládě, ekonomická politika vlády, názor vlády 

na kulturu, 

 účast v obchodních dohodách (př. NAFTA, EU apod.), 

 vztah s ostatními zeměmi apod. [14] 
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Technologické trendy 

Podnik je vždy účastníkem určitého společenského prostředí a nestojí izolovaně. Změny 

v oblasti technologie mohou náhle výrazně změnit situaci v okolí podniku. Schopnost 

předvídání vývoje směrů technického rozvoje může významně podniku napomoci k tomu, aby 

se stal úspěšným. Můžeme analyzovat: 

 

 rychlost změny tempa technologií v dané oblasti podnikání, 

 velikost finančních prostředků investovaných do vědy a výzkumu, 

 velikost prostředků investovaných do průmyslu, ve kterém podnik působí, 

 rychlost morálního zaostávání, 

 výši nákladů na přírodní zdroje apod. [14] 

 

Ekologické trendy 

Ekologie se liší v rámci jednotlivých zemí, je proto nutné tyto odlišnosti brát na vědomí. 

Trendy ekologické: 

 

 změna v klimatických podmínkách, 

 ochrana životního prostředí, 

 energetické obnovitelné zdroje, 

 udržitelný rozvoj, 

 recyklace a zpracování odpadu, 

 dostupnost vodních zdrojů a také jejich využití apod. [14] 

 

K tomu, aby podnik mohl podnikat a být úspěšný v konkurenčním prostředí, je nutné, aby se 

začlenil do dějů a procesů, které se týkají faktorů, jež charakterizují makrookolí podniku. 

Všechny faktory, které uvádí Mallya a jsou spojovány s makrookolím, jsou důležité také pro 

zpracování této práce. Budou postupně zjišťovány a bude na ně poukazováno v analytické 

části. 
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2.5.2 Analýza mezzookolí - Porterův model 5 konkurenčních sil 

 

Model slouží ke zmapování konkurenční pozice firmy v odvětví. Model vychází 

z předpokladu, že strategická konkurenční pozice firmy, jež působí v určitém odvětví, je 

především ovlivňována působením pěti sil (faktorů). Jde o: 

 

 vyjednávací sílu zákazníků (bargaining power of buyers), 

 vyjednávací sílu dodavatelů (bargaining power of suppliers), 

 hrozbu vstupu nových konkurentů (threat of entry), 

 hrozbu substitutů (threat of substitutes), 

 rivalitu firem působících na daném trhu (competititve rivalry within industry). [7] 

 

Každá vnější analýza a tedy také Porterova analýza by měla být zaměřena na vývojové trendy. 

Nejedná se pouze o to, jaká je nebo byla situace ve zkoumaném odvětví, ale také o to, jak se 

v něm bude situace vyvíjet v celém časovém horizontu strategie. [7] 

 

V Obr. 2.8 je naznačen model pěti sil konkurenčního prostředí. 

 

Obr. 2.8  Model pěti sil podle Michaela Portera [2; str. 57] 
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Model šesti sil podle Grovea 

Modifikací Porterova modelu pěti konkurenčních sil je model šesti sil podle Grovea, který 

navíc definuje inflexní bod. K pěti Porterovým konkurenčním silám přidal Andrew S. Grove 

šestou sílu, a to sílu tzv. komplementářů, to znamená podniků, jejichž podnikání je v určité 

části závislé na podnikání podniku našeho a obráceně. Podle Grovea veškeré podniky, jako 

komplementáři, mají totožné cíle. Nové technologické postupy a nové přístupové metody 

mohou způsobit, že některé podniky se dají jinou cestou. [6] 

 

Model Grovea je graficky naznačen v Obr. 2.9. 

 

Obr. 2.9. Model šesti sil podle Grovea  [6; str. 23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model šesti sil podle Grovea byl do diplomové práce zařazen jako ukázka nového přístupu, 

který je modifikací Porterova modelu pěti konkurenčních sil, v analytické části bude využit 

tradiční model Portera. 

 

2.5.3 Analýza interního okolí podniku 

 

Cílem této analýzy je objektivně zhodnotit současné postavení podniku. Identifikujeme 

přednosti podniku a silné stránky a tyto činnosti je nutné podpořit. Každý podnik disponuje 

také určitými slabými stránkami a také ty je třeba nalézt. Hodnotíme veličiny, které jsou 

uvnitř analyzované firmy. K tomu, abychom mohli analyzovat vnitřní stránky podniku, je 

potřeba nalézt faktory: technického rozvoje, marketingové a distribuční faktory, výrobní 

faktory a řízení výroby, faktory podnikových a pracovních zdrojů, faktory finanční                 

a rozpočtové. [7] 
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Finanční analýza  

Definic, které mohou interpretovat podnikové finance, existuje mnoho. Můžeme říci, že 

finance podniku jsou soustavou peněžních vztahů, jež vznikají u tvoření, rozdělování               

a používání peněžních fondů v sektoru podnikatelském. Nebo také lze říci, že podnikové 

finance jsou soustavou peněžních vztahů, do nichž podnik vstupuje při procesu získávání 

finančních zdrojů, při jejich umístění do nepeněžních forem majetku, při produktivním 

využívání takovéhoto majetku a při rozdělování dosažených výsledků hospodaření. [8] 

 

Proces, jak v podniku putují finanční prostředky, z jakých zdrojů (cizích a vlastních) a jak se 

postupně přeměňují v jednotlivé formy, je názorně uveden v Obr. 2.10. 

 

Obr. 2.10  Podnik jako stroj na peníze [8; str. 14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používané rozborové postupy k účetním výkazům 

z hlediska využitelnosti a také z hlediska jiných úrovní analýz. Je tomu tak proto, že analýza 

poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Lze 

rozlišovat různé skupiny poměrových ukazatelů, jejich schéma je naznačeno v Obr. 2.11. [21] 
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Obr. 2.11 Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je primárně  

      čerpáno  [21; str. 47] 

 

 

 

V dalším případě je také možnost poměrové ukazatele členit z hlediska jejich zaměření     

Obr. 2.12. 

 

Obr. 2.12  Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů  

                  [21; str. 48] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  39    

Ukazatele likvidity 

Likvidita určité položky představuje vyjádření vlastnosti dané položky rychle a bez velké 

ztráty na hodnotě přeměnit se na peněžní hotovost. Nedostatek likvidity má za následek to, že 

podnik není schopen využívat ziskových příležitostí, jež se mu při podnikání naskytují. [21] 

 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Pohotové prostředky představují sumu peněz na běžném účtu, na dalších účtech v pokladně, 

volně obchodovatelné cenné papíry, šeky (hotovost). [21] 

 

Okamžitá likvidita   pohotové platební prostředky dluhy  s okamžitou platností        (2.1) 

   

Doporučenou hodnotou pro okamžitou likviditu je hodnota v rozmezí 0,9 - 1,1. Pro ČR je toto 

pásmo často rozšiřováno a to na 0,6 - 1,1 někdy dokonce až na hodnotu 0,2 - 1,1. [21] 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

U tohoto ukazatele vyšší hodnota znamená příznivou situaci pro věřitele. Velký objem 

oběžných aktiv, která jsou vázána ve formě pohotových prostředků, znamená malý nebo 

žádný úrok. [21] 

 

Pohotová likvidita  (oběžná aktiva – zásoby)                        (2.2) 

 

Doporučenou hodnotou je rozmezí 1 - 1,5. 

 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Běžná likvidita znázorňuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku 

nebo taktéž kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. 

Ukazuje to, jak by byl podnik schopen uspokojit závazky svých věřitelů, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím vyšší hodnota, tím je 

pravděpodobnější udržení platební schopnosti podniku. [21] 

 

Běžná likvidita   oběžná aktiva krátkodobé dluhy        (2.3) 

      

Doporučené hodnoty ukazatele v rozmezí 1,5 - 2,5. 
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Ukazatele rentability 

Rentabilita vyjadřuje měřítko pro to, jak je podnik schopen vytvářet nové zdroje, dosahovat 

zisku při použití investovaného kapitálu. U ukazatelů rentability se v čitateli objevuje položka 

odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli druh kapitálu, respektive tržby.  Ukazatel 

rentability je využíván pro hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. [21] 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byl kapitál na podnikatelskou činnost financován. Celkový 

vložený kapitál získáme z výkazu rozvahy na straně aktiv -> celkový vložený kapitál              

= celková aktiva. [21] 

 

                 ý    ž  ý      á         (2.4) 

        

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu představuje výnosnost kapitálu, který vložili do podniku 

akcionáři či jeho vlastníci. [21] 

 

ROE  zisk  vlastní kapitál          (2.5) 

        

Rentabilita tržeb – ziskové rozpětí (ROS) 

Položka tržeb nejčastěji obsahuje tržby, které tvoří provozní výsledek hospodaření, je ovšem 

možno zahrnout také tržby veškeré, zvláště pokud použijeme, namísto provozního výsledku 

hospodaření, čistý zisk. Tento ukazatel vyznačuje schopnost podniku dosahovat zisku při 

dané úrovni tržeb -> kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. [21] 

 

ROS  zisk  tržby           (2.6) 

           

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost představuje situaci, že podnik používá k financování aktiv ve své činnosti cizí 

zdroje, čili dluhy. Používání zásadně pouze vlastního kapitálu jednoznačně přináší snížení 

celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naproti tomu, pokud se používají výhradně cizí 

zdroje, je ve většině případů obtížné jej získat. [21] 
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Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování představuje proporci, v které jsou aktiva podniku financována 

penězi akcionářů. [21] 

 

Koeficient samofinancování  vlastní kapitál celková aktiva      (2.7) 

    

Ukazatel věřitelského rizika 

Čím vyšší je hodnota ukazatel věřitelského rizika, tím vyšší je riziko věřitelů. Je však potřeba 

tento ukazatel posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností podniku a také v závislosti na 

struktuře cizího kapitálu. [21] 

 

Ukazatel věřitelského rizika  cizí kapitál celková aktiva      (2.8) 

      

Suma dvou posledních uvedených ukazatelů by v souhrnu měla dát dohromady součet 1. 

Malé odchylky mohou být způsobeny nezapočtením ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů. 

[21] 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří úroveň schopností podniku využívat investovaných finančních 

prostředků a vázanosti jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

Rozborem těchto ukazatelů dospějeme k odpovědi na to, jak hospodaří podnik s aktivy            

a s jejich jednotlivými složkami a zároveň také zjistíme jaký vliv má tato úroveň hospodaření 

na výnosnost a likviditu. [21] 

 

Obrat celkových aktiv (vázanost celkového vloženého kapitálu) 

Obrat celkových aktiv je nejkomplexnější ukazatel ve skupině ukazatelů aktivity. Vyjadřuje 

poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu (v bilanci z aktiv). [21] 

 

Obrat celkových aktiv  tržby celková aktiva       (2.9) 

       

Finanční analýza bude využita v analytické části práce. Bude použito výše uvedených vzorců, 

které charakterizují ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Výsledky výpočtů 

nastíní, jak si podnik stojí a zda je potřeba se zaměřit na nějakou určitou oblast, která se 

vychyluje od normálních hodnot. 
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SWOT analýza 

Jde o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocování všech závažných stránek existence 

podniku a její aktuální pozice. Jedná se o silný nástroj, který slouží k celkové analýze 

vnitřních i vnějších činitelů a zahrnuje postupy technik strategické analýzy. Jádrem metody je 

klasifikace a ohodnocení jednotlivých činitelů, jež jsou rozděleny do čtyř základních skupin 

(faktory, které vyjadřují silné nebo slabé vnitřní stránky organizace a faktory, které vyjadřují 

příležitosti nebo ohrožení, které na podnik působí zvenčí). [3]   

 

Analýzou vzájemného působení jednotlivých činitelů silných a slabých stránek na jedné 

straně, vůči činitelům příležitostí a ohrožení na straně druhé, může podnik získat nové 

kvalitativní informace, jež informují a charakterizují význam vzájemného střetu činitelů. 

Analýza SWOT tvoří kombinaci dvou analýz, a to analýzu S-W a O-T. Základem analýzy 

SWOT je skutečnost, že podnik dosáhne strategického úspěchu v případě, kdy bude 

maximalizovat přednosti a příležitosti a minimalizovat nedostatky a hrozby. [3] 

 

Jak uvádí Cejthamr „SWOT analýza je pro tvůrce strategických plánů užitečná v několika 

směrech: 

 

 poskytuje managerům logický rámec pro vyhodnocování současné a budoucí pozice 

jejich organizace, 

 podle tohoto hodnocení mohou manageři posoudit strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvýhodnější, 

 může být prováděna periodicky, aby managery informovala o tom, které interní nebo 

externí oblasti nabily nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým 

činnostem, 

 vede ke zlepšení výkonnosti organizace“. [3; str. 42] 

 

Na Obr. 2.13 je znázorněno schéma SWOT analýzy, kde vyjadřuje: 

 

 SO – využití silné stránky na získání výhody, 

 WO – překonání slabiny využitím příležitosti, 

 ST – využití silné stránky na obranu proti hrozbě, 

 WT – minimalizování nákladů a obrana proti hrozbě. [3] 
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Obr. 2.13  Schéma SWOT analýzy [3; str. 42] 

 

 

 

 

 

Analýza silných a slabých stránek S – W 

Při analyzování silných a slabých stránek je nutné každý činitel odstupňovat dle důležitosti     

a dle intenzity jeho vlivu (výkonu). Díky této analýze je zřejmé, že ne všechny silné stránky 

se pro podnik musejí stát výhodou, důvodem toho může být nízká důležitost. Také 

soustředění na eliminaci slabých stránek nemusí přinést očekávaný efekt, pokud náklady na 

snížení převýší konečný užitek, který z toho plyne. [3] 

 

Analýza příležitostí a rizik: O – T 

Analýza O-T umožňuje rozlišení atraktivních příležitostí, jež pro firmu mohou být přínosem. 

Příležitosti musí být pro firmu posuzovány z hlediska atraktivnosti a pravděpodobnosti, že 

bude dosaženo úspěchu. Naproti tomu rizika musejí být zkoumány z hlediska vážnosti             

a pravděpodobnosti vzniku rizikové události. [3] 

 

V Obr. 2.14 máme uvedeny vazby, které naznačují, které informace a z jakých zdrojů vstupují 

do konečné podoby SWOT analýzy. 

  

Obr. 2.14  Využití výsledků komplexní analýzy pro SWOT analýzu [2; str. 155] 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT analýzu je potřebné dělat v každém podniku, aby si vedení společnosti uvědomilo, kde 

se nachází, jaké jsou jejich silné stránky a příležitosti, které by měli udržovat a využívat         



  44    

a naopak, v čem tkví jejich slabé stránky a ohrožení, čili kde je třeba neustrnout a jednat. Na 

základě SWOT analýzy je možné navrhnout typ strategie ofenzivní nebo defenzivní.  

 

Ofenzivní strategie – představuje útok na slabé stránky konkurenčních podniků. Je potřeba 

dobře poznat konkurenci, nedostatky jejich výrobků, slabé stránky a další faktory. Může se 

jednat o působení výrobku proti výrobku, ceny proti ceně či segmentu proti segmentu. [2] 

 

Defenzivní strategie – znamená obranu cenou a kvalitou, patentovou ochranou, exkluzivní 

distribucí. [2] 

 

2.6 Výstupy z analýzy podniku 

 

Provedení analýzy podniku a okolí podniku, ať už se jedná o makrookolí nebo mezzookolí, 

slouží především pro stanovení strategie podniku. 

 

Při posuzování vhodnosti strategie je potřeba hodnotit tři hlediska: 

 

 hledisko racionality, 

 kulturní vhodnosti, 

 vztah strategie a výkonnosti podniku. [6]   

 

Typický příklad, který se využívá při zpracování strategie podniku, je naznačen v Obr. 2.15.  
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Obr. 2.15  Postup hodnocení vhodnosti, proveditelnosti a přijatelnosti variant strategie  

       [6; str. 109]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro podnik je nutné si stanovit vhodnou strategii. Při rozhodování o typu dané strategie 

musejí být zohledněna určitá pravidla. Mezi základní typy strategií patří strategie nákladová    

a strategie odlišnosti. [12] 

 

Další autoři mohou uvádět například strategii po proudu či proti proudu. Pro potřeby této 

diplomové práce budou nejdůležitější konkurenční strategie podle Portera, které jsou popsány 

níže. 
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2.6.1 Konkurenční strategie 

 

Během procesu kdy dochází k analýze pěti konkurenčních sil, jež na podnik působí, můžeme 

vybírat ze tří potenciálních úspěšných přístupů, které slouží k předstižení jiných firem 

v odvětví. [20] 

 

Těmito strategiemi jsou: 

 

 prvenství v celkových nákladech, 

 diferenciace, 

 soustředění pozornosti. [20] 

 

Prvenství v nákladech 

Tato strategie je charakteristická úsilím o dosažení prvenství v celkových nákladech 

v odvětví. Toto prvenství vyžaduje, aby se zavedly energicky výkonné výrobní zařízení, 

důsledně se sledovaly možnosti pro snižování nákladů vlivem zkušeností a dále přísně 

kontrolovat přímé a režijní náklady. Je potřeba se vyhnout zákazníkům, jež přináší minimální 

krytí a snižovat náklady k jejich uspokojování (náklady na reklamu, výzkum a vývoj, prodej, 

služby apod.). V okamžiku, kdy firma dosáhne nízkých nákladů, přináší jí to nadprůměrné 

výnosy v daném odvětví bez ohledu na přítomnost vlivných sil konkurence. Nízké náklady 

tvoří pro firmu ochranu před vlivnými odběrateli a vlivnými dodavateli. [20] 

 

Diferenciace 

Druhá obecná strategie je diferenciace produktu nebo služby, jež podnik nabízí. Jde o to 

vytvořit produkt, který je v celém odvětví brán jako jedinečný. Může se jednat o design nebo 

image značky, technologie, vlastnosti, zákaznický servis, prodejní síť apod. Diferenciace 

produktu vytváří pevnou strategickou pozici proti konkurenci, protože zákazníci jsou věrni 

osvědčené značce a jejich citlivost na ceny je nízká. [20] 
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Soustředění pozornosti 

Princip strategie spočívá v zaměření  se na velmi dobře zvolený objekt. Tento druh strategie 

vychází z předpokladu, že je firma schopna sloužit svému zvolenému strategickému cíli a toto 

je schopna realizovat účinněji než konkurence. Výsledkem zavedení této strategie je, že firma 

buď dosáhne diferenciace, protože slouží svému vytyčenému cíli účinněji než konkurenti, 

nebo vykazuje při této činnosti nižší náklady. Nebo může dojít k situaci, kdy dosáhne obojího. 

[20] 

 

Na Obr. 2.16 jsou znázorněny tři obecné konkurenční strategie a jejich vztah v závislosti na 

strategické výhodě a strategickému cíli. 

 

Obr. 2.16  Tři obecné strategie [20; str. 39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr metodické části byl věnován jednotlivým analytickým částem, které se objeví a budou 

zpracovávány v praktické části diplomové práce. Metody, které budou využity, jsou analýza 

interního prostředí, PESTLE analýza makrookolí, Porterův model pěti konkurenčních sil pro 

analýzu mezzookolí, finanční analýza a v závěru bude vytvořena SWOT analýza, která zahrne 

výsledky všech předchozích analýz.  
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2.7 Shrnutí kapitoly 

 

Konkurenční strategie pro konkrétní podnik spolu s harmonogramem časových a postupových 

kroků budou výsledkem provedení analýz a budou uvedeny v analytické a závěrečné části. 

 

Harmonogram a grafický postup  

Analytická část práce bude zpracována v jednotlivých postupových krocích, které jsou 

graficky uvedeny v Obr. 2.17. 

 

Obr. 2.17 Grafický postup zpracování diplomové práce [vlastní zpracování] 

 

 

 

Kritická analýza 

Jako hlavní podklad pro tuto práci bude sloužit teorie Portera, protože podle autorky je 

vhodná pro stanovení konkrétní strategie pro danou společnost. 

 

Teoreticko-metodická část byla vytvořena pro nastínění základních a souvisejících pojmů, 

pomocí popsané a citované literatury, a s jejím využitím může být postoupeno k vytvoření 

další částí této diplomové práce. 
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3 Analýza současného stavu podniku 

 

Kapitola třetí, bude obsahovat základní údaje o společnosti EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o., 

pro jejíž potřeby bude zpracována tato diplomová práce. Úvod kapitoly se bude skládat 

z údajů o činnosti podniku, charakteristik jednotlivých úseků společnosti a z analýzy vnitřních 

zdrojů společnosti. Další částí bude analýza makrookolí a mezzookolí podniku a bude 

provedena finanční analýza ekonomických ukazatelů. Ze zpracovaných výsledků bude 

vyhotovena SWOT analýza s výčtem jednotlivých charakteristik, jež podnik ovlivňují            

a budou důležité při výběru vhodné strategie. 

 

3.1 Charakteristika podniku 

 

Popisovaným objektem je společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. Její hlavní činností je 

výroba papírových ekologických kelímků a přivařovacích víček. 

 

Následující informace byly získány pomocí obchodního a živnostenského rejstříku a registru 

ekonomických subjektů ČSÚ platné ke dni 23. 6. 2011. 

 

 

3.1.1 Základní údaje 

 

Obchodní firma:   EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. 

Sídlo:     Pivovarská 42, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

Právní forma:    112 – Společnost s ručením omezeným 

Typ podnikatelského subjektu: Právnická osoba tuzemská 

Institucionální sektor:   11002 – Nefinanční podniky soukromé národní 

Datum vzniku:   17. 4. 1992 

IČ:     45196532 

Plátce DPH od:   8. 4. 1993 

DIČ:     CZ45196532 

Základní kapitál:   1 mil. Kč 

Členové statutárního orgánu:  Ing. Jaroslav Hranický 

     RNDr. Bohuslav Šimák 

     Ing. Vratislava Krinesová 

     František Fišer 

Obchodní podíl každého z jednatelů je 25 % (250.000,-- Kč). [42] 
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Živnosti 

Druh živnosti:    Ohlašovací volná 

Obory činností:   Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto  

     materiálů. 

     Výroba elektrických součástek, elektrických zařízení  

a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů  

a elektronických zařízení pracujících na malé napětí. 

Velkoobchod a maloobchod. 

 

Klasifikace ekonomických činností – CZ - NACE 

172200: Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru. 

171200: Výroba papíru a lepenky. 

279000: Výroba ostatních elektrických zařízení. 

471000:  Maloobchod v nespecializovaných prodejnách. 

 

Společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. má sídlo společnosti v Rožnově pod Radhoštěm. 

Příloha III je zakomponována do práce z důvodu přiblížení a popisu daného města a jeho 

kulturních a společenských aktivit. Příloha IV obsahuje historická fota z dřívější doby, a také 

fota ze současnosti s celkovým pohledem na město. Příloha V popisuje a znázorňuje 

grafickou podobu znaku a praporu města. V příloze VI je pak vyznačena poloha města 

Rožnova pod Radhoštěm ve Zlínském kraji, kde společnost sídlí. Mapa ukazuje strategickou 

polohu města na hlavním tahu na Slovensko. V příloze XVI jsou v mapě zakresleny 

strategicky spolupracující společnosti se společností EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. 

Informace jsou platné ke dne 23. 6. 2011. 

 

Logo společnosti 

Společnost si chtěla zabezpečit a zdůraznit významné postavení na trhu. Z tohoto důvodu, 

bylo dne 19. 10. 2000, Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví, logo společnosti 

zapsáno do rejstříku ochranných známek. Logo společnosti je uvedeno jako Obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 Logo společnosti [39] 

 

 

 

 

 

 

 

V přílohách VIII - XII je názorně předveden výrobní sortiment společnosti. Jedná se o výseky 

kelímků a víček v prvotní podobě, celkový výrobní sortiment kelímků ve stočené podobě, 

jednotlivých typů kelímků, které společnost dodává. Jako novinku ve svém sortimentu 

společnost nedávno začala vyrábět klipy pro spojení kelímků do jednotného celku. A další 

novinkou ve výrobním sortimentu jsou také tzv. kelímky na „Cafe to go“. 

 

Společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. byla založena na přelomu let 1992 a 1993 

privatizací části závodu z Olšanských papíren. Hlavní činností společnosti je výroba 

papírových kelímků a víček. Dalším doplňkovým programem je výroba drážkových 

elektroizolací, která je znázorněna na Obr. 3.2.  [39] 

 

Izolace, které společnost vyrábí, jsou určeny do elektrických motorů tepelných tříd F. [38] 

 

Obr. 3.2 Elektrický motor s drážkovou izolací [interní materiály společnosti] 

 

 

 

 

 

 

Roční produkce společnosti činí v průměru okolo 100 mil. ks kelímků a 20 mil. ks víček. 

Společnost má v současné době 52 zaměstnanců. Firma se může pyšnit dlouholetými 

zkušenostmi, dobrou pozicí na trhu, technickým zázemí, širokou nabídkou kartonů, odbornou 

i technickou pomocí pro své zákazníky. Společnost má díky těmto vlastnostem silné            

know-how a společně s obchodní politikou se tyto faktory ukazují jako velká konkurenční 

výhoda. [39] 
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Společnost vlastní Certifikát jakosti ISO 9001:2009 TÜV SÜD, podle jehož pravidel provádí 

svou výrobní činnost a doprovodné aktivity. Certifikát je přiložen v příloze VII. Dále 

společnost začleňuje do své činnost pravidla, která splňují atesty, které jim byly přiděleny,      

a těmi jsou Atest č. 472102730 o vhodnosti výrobku pro styk s potravinou (papírové 

kelímky), Atest č. 472104390 o vhodnosti výrobku pro styk s potravinou (papírová 

přivařovací víčka) a Atest č. 100-023776 ECO PACK o ekologické šetrnosti papírových 

obalů. Atesty vydává Institut pro testování a certifikaci, a. s. 

 

Obaly se mohou využívat pro plnění jogurty a smetanovými krémy, zmrzlinami a mraženými 

výrobky, kávou, čajem a jinými horkými nápoji, studenými nápoji, dále také na plnění 

kořením, cukrovinkami, sušenkami, instantními jídly, pomazánkami, saláty, marmeládami, 

medem, oříšky, chipsy, crackery a mnoha dalšími surovinami. 

 

3.1.2 Výrobní program 

 

Informace a údaje o výrobním programu byly zpracovávány dle interních materiálů 

společnosti. 

 

Materiál 

Základní karton pro výrobu je z jedné nebo obou stran ovrstven polyethylenovým nátěrem, 

jež je ideální pro použití u potravinářských produktů. Polyolefinová vrstva, PE-LD a PE-HD 

poskytuje výbornou ochranu proti vlhkému prostředí. Bývá široce využívána pro balení 

potravin (čokoláda, obilí apod.). Je významná zvláště pro výborné těsnící vlastnosti, výbornou 

potisknutelnost, lepivost a vizuální kvalitu. Na grafu 3.1 je sestaven spider graf, na kterém 

jsou zakresleny bodové hodnoty jednotlivých vlastností základního materiálu. Výhodou 

materiálu je možnost výběru z různých gramáží a kvality základního kartonu. [40] 

 

Graf 3.1 Bariérové vlastnosti kartonu s polyolefinovou vrstvou [40] 
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Materiál pro kelímky 

Kelímky jsou vyráběny z potravinářského kartonu potaženého vrstvou polyethylenu. Pro 

zákazníky z mlékárenského průmyslu bývá použit speciálně vyvinutý mléčný karton 

(DAIRYBOARD). Tento materiál je ideální pro balení jogurtů, dětských krémů, pudingů        

a dalších mléčných výrobků. Skladbu složení kartonu DAIRYBOARD je možno znázornit 

jako na Obr. 3.3. [40] 

 

Obr. 3.3 Složení kartonu DAIRYBOARD [40] 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál – víčka 

Papírová víčka jsou vyráběna z materiálu Walkilid, který byl speciálně vyvinut pro 

přivařování na polyetylenem ovrstvené kelímky z papíru. PET víčka jsou vyráběna ze 

speciální kašírované PET folie. [40] 

 

Ukázky výseků, víček a jednotlivého výrobního a prodejního sortimentu jsou uvedeny 

v přílohách VIII - XII. 

 

Tisk 

Společnost nabízí dvě varianty potisku kelímků a víček, a to flexotisk a ofsetový tisk.            

U ofsetového tisku bývá používán pětibarevný tiskový stroj Heidelberg Speedmaster SM52 

s lakovacím agregátem. Pro flexotisk se používá pětibarevný tiskový stroj Drusula s in-line 

výsekem. Výběr technologie tisku je na zákazníkovi. Při potisku PET víček je možný pouze 

flexotisk. [40] 

 

Ukázka výrobních a tiskových strojů je uvedena v příloze XIII. Společnost má celkem            

5 formovacích strojů, 2 tiskové stroje a 3 vysekávací. 

 

 



  54    

Bioprogram 

Společnost klade důraz na ekologické hledisko. V průběhu posledních dvou let se na trhu 

začaly nabízet kartony, které je možné za určitých podmínek biologicky rozložit. V současné 

době mimo standardní varianty kartonů, může společnost nabídnout variantu materiálu 

Cupforma Bio. Základní papír je ovrstven z jedné, nebo z obou, stran speciálním nátěrem 

Biopolymerů. Takovéto polymery jsou vyrobeny ze surovin, jež pocházejí z přírodních plodin 

nebo ze zdrojů fosilních. Při průmyslovém kompostování se polymery potažený základní 

papír rozkládá na humus a CO2. Na grafu 3.2 je znázorněno bodové ohodnocení, které se týká 

jednotlivých vlastností tohoto kartonu pomocí spider grafu. [37] 

 

Graf 3.2 Bariérové vlastnosti kartonu s biopolymerovou vrstvou [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hranová ochrana 

U některých produktů, zvláště u mléčných, které například pouštějí syrovátku, je nutné přidat 

na kelímek hranovou ochranu. Jde o speciální polyethylenovou pásku, jež zabraňuje úniku 

obsahu v místě bočního švu. Ukázka pásky hranové ochrany je znázorněna na Obr. 3.4. [40] 

 

Obr. 3.4 Páska hranové ochrany [40] 
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Volba typu okraje 

Na výběr je ze dvou druhů: kulatý a plochý, viz. Obr. 3.5. Kulatý okraj se využívá spíše pro 

kelímky na horké a studené nápoje, plochý okraj se využívá u kelímků, na které se navařují 

víčka. [40] 

 

Obr. 3.5 Ukázka typů okrajů [40] 

 

 

 

 

PP lžička 

U některých výrobků, jako jsou zmrzliny a saláty, bývá často doplňkovým sortimentem PP 

lžička. Ta je umístěna do vyvýšeného dna kelímku, viz. Obr. 3.6. Lžičky existují ve 3 délkách 

a v různých barevných provedeních. [40] 

 

Obr. 3.6 PP lžička [40] 

 

 

 

 

 

 

Společnost sídlí u hlavního obchvatu města Rožnov pod Radhoštěm. Skládá se 

z administrativní budovy, čtyř hal, které slouží jako sklady a dvou výrobních hal. Fota, která 

znázorňují areál, jsou uvedeny v příloze XIV. 

 

3.1.3 Organizační řád a popisy funkčních míst 

 

Organizační řád společnosti EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. je závazný pro celou společnost 

a  navazuje na společenskou smlouvu, jež je základním právním dokumentem společnosti. 

Základní odpovědnost za provádění činností podle organizačního řádu mají všichni 

zaměstnanci společnosti. Základním orgánem společnosti je valná hromada společníků. Práva 

a povinnosti tohoto orgánu jsou vymezena Obchodním zákoníkem a společenskou smlouvou. 

[31] 
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Příloha XV obsahuje hierarchické organizační schéma, jímž jsou ve společnosti rozděleny 

funkce, pravomoci a odpovědnost. Ve společnosti jsou stanoveny úrovně řízení na stupních: 

generální ředitel, úseky a oddělení. 

 

Generální ředitel 

Generální ředitel společnosti je výkonným orgánem společnosti a zastupuje ji navenek. Svou 

funkcí je nadřízen všem zaměstnancům, rozhoduje o obchodní realizaci, podílí se na tvorbě 

firemních strategií, plánuje a zajišťuje zdroje pro společnost. [33] 

 

Osobní oddělení 

Základní úlohou oddělení je zajišťovat personální agendu společnosti.  Zpracovává měsíční      

a roční mzdové účetní závěrky a zpracovává a vyhotovuje mzdová hlášení. [33] 

 

Ekonomický úsek 

Odpovídá za formální kontrolu externích i interních účetních dokladů, včetně zpracování        

a zúčtování, zpracovává měsíční a roční účetní závěrky, vyhotovuje daňová hlášení                 

a spolupracuje s finančním úřadem. [33] 

 

Výrobní úsek 

Je odpovědný za výrobu a tisk kelímků, víček a drážkových izolací v přesných termínech, 

které vyžaduje úsek prodeje, a v dané kvalitě. Zajišťuje částečně obchodní činnost, týkající se 

drážkových izolací. [33] 

 

Technický úsek 

Je zodpovědný za údržbu a opravy výrobních strojů, budov a volných prostranství. [33] 

 

Úsek marketingu a oddělení prodeje 

Zodpovídá za komplexní realizaci dodávek kelímků, víček a drážkových izolací. Zajišťuje 

chod činností všech svých obchodních případů. Marketingoví pracovníci navazují kontakty    

u nových firem a vedou řádně svou evidenci obchodních případů. [33] 
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Oddělení nákupu 

Zajišťuje nákupy všech potřebných materiálů a surovin v požadovaných termínech, množství 

a kvalitě, jež jsou nutné k provozu společnosti. Zúčtovává a vede evidence drobných nákupů    

a je zodpovědný za výcviky zaměstnanců. [33] 

 

Plán výcviku zaměstnanců je listina, která je vypracována pro každý účetní rok, zpracovává ji 

vedoucí oddělení nákupu a schvaluje generální ředitel společnosti. Obsahuje presenční listiny 

všech proškolených pracovníků, kterým to ukládají povinnosti vyplývající z pracovní 

smlouvy, termíny, kdy má ke školení dojít a firmy, které školení provádějí. Plán je vytvářen 

formou dodatků a je stanoven na určitou dobu účinnosti. [32] 

 

3.1.4 Obchodní činnost 

 

Funkce obchodní činnosti je uvedena ve směrnici, která stanovuje zásady pro obchodní 

činnost se zákazníky. Úkolem obchodní činnosti je prověřovat možnost splnění požadavků, 

jež na společnost mají zákazníci, a to před uzavřením smlouvy, a zajistit uzavření smlouvy 

takovým způsobem, aby požadavky zákazníka byly splněny. Obchodní činnost se skládá 

z marketingové činnosti, příjmu, evidence a přezkoumání poptávky, zpracování nabídky, 

uzavření kupní smlouvy, změny kupní smlouvy, zadání zakázky do výroby a expedice 

zakázky. [29] 

 

Náplní marketingové činnosti je zajištění rozvoje společnosti, hledání nových obchodních 

partnerů a udržování dobrých vztahů se zákazníky stávajícími. Příjem poptávky musí ve 

společnosti proběhnout písemně, dále se provede evidence do knihy došlé pošty                      

a složky poptávek a předá se k dalšímu zpracování a přezkoumání. Nabídku zpracovává 

ředitel marketingu nebo vedoucí oddělení prodeje a následně nabídku odešle. K uzavření 

kupní smlouvy dochází ve všech případech písemně, a to buď jako reakce na obdrženou 

nabídku, nebo jako objednávka na základě opakovaných případů. Změny smlouvy, ke kterým 

dochází z důvodů požadavků na straně společnosti nebo u zákazníka, bývají řešeny formou 

dodatku ke smlouvě. Zadání zakázky do výroby se zadává na základě uzavřených kupních 

smluv a zadává ji ředitel marketingu prostřednictví technického ředitele. Expedici zakázky 

připravují pracovníci výroby. Každá krabice musí být opatřena identifikačním štítkem a každá 

paleta expedičním lístkem. Štítky a lístky podepisuje pracovník, jež výrobky vyráběl               
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a kontroloval. Expedici zakázek zajišťuje vedoucí oddělení prodeje, který vystavuje dodací 

list a fakturu. [29] 

 

3.1.5 Odpovědnostní řád 

 

Seznam všech odpovědností k činnostem a úkolům, které ve společnosti probíhají, jsou 

zařazeny v odpovědnostním řádu, který je sestaven jako tabulka odpovědností. Je zde 

zapracován seznam činností a oprávnění k nakládání s dlouhodobým majetkem, zásobami, 

výrobou, odbytem, obecnými záležitostmi, mzdami, pokladnou a bankou, dále kdo tyto 

činnosti schvaluje, odpovídá a zúčtovává. Tento odpovědnostní a podpisový řád obdrží každý 

zaměstnanec, který je v řádu uveden. K těmto osobám patří také osoby, které vydávají            

a přijímají majetek. Všechny dokumenty, jež dojdou do společnosti, musí být opatřeny 

datumovkou. Všechny účetní doklady musí být zapsány do deníku a označeny svým 

unikátním pořadovým číslem. [30] 

 

3.1.6 Pracovní a mzdové podmínky 

 

Pracovní doba a mzdové podmínky jsou stanoveny vnitřními předpisy společnosti. Ve 

společnosti je zaveden provoz v jednosměnném, dvousměnném, třísměnném a nepřetržitém 

provozu. Pracovní doba pro nepřetržitý provoz je určena dle harmonogramu rozvržení 

pracovních směn dle přílohy XXI, kde jsou stanoveny 3 skupiny, kdy každá skupina se skládá 

z 1 seřizovače a 3 dělnic, a tyto skupiny se dle harmonogramu střídají v provozu. Evidence 

pracovní doby je zajištěna pomocí automatizovaného docházkového systému, který eviduje 

příchody a odchody zaměstnanců pomocí čipových karet. Výše mzdy pracovníka bývá 

stanovena v Dohodě o výši mzdy. Pracovníci mají nárok na 20 dnů dovolené, u nepřetržitého 

provozu činí délka dovolené 14 dnů.  [34] 

 

Jako první, v následující analytické části, bude provedena podrobná interní analýza podniku, 

která bude obsahovat rozbor organizační struktury podniku a strategických cílů jednotlivých 

úseků, dále vývoj počtu prodaných kelímků a vývoj zaměstnanců a s tím souvisejících 

nákladů. Dále bude provedena analýza nejdůležitějších makro a mezzo ukazatelů, které se 

významnou měrou podílejí na vývoji a stavu podniku. Poté bude následovat finanční analýza 

a v závěru analytické části bude provedena SWOT analýza podniku. 
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3.2 Interní analýza podniku 

 

Celkovou pozici společnosti lze shrnout jako významnou z hlediska postavení na českém 

trhu, avšak v současné době dochází k nárůstu konkurenčních společností v ostatních státech, 

převážně pak ve státech s levnou pracovní silou. V návaznosti na tuto aktuální situaci je 

prováděna tato analýza interního prostředí společnosti, posléze také analýza makrookolí, 

mezzookolí, analýza finanční a SWOT, z toho důvodu, aby mohla být stanovena vhodná 

podniková strategie. Zjištěním vhodného typu strategie a jejího zavedení do pracovních 

procesů a firemního rozhodování managementu, může být dosaženo zlepšení podnikových 

výsledků. Jednotlivé dílčí opatření, které bude zvolená strategie obsahovat, budou 

představovat reálné kroky k naplnění uvažovaných cílů. 

 

Organizační struktura 

V příloze XV, uvedená organizační struktura, představuje liniově štábní typ (dle Cejthamrovy 

typologie organizačních struktur), výhodou této metody je efektivní komunikace mezi 

jednotlivými úseky, odděleními a vedením podniku. Organizační struktura vykazuje jasně 

definované pravomoci a odpovědnosti, které vyplývají z interního organizačního řádu 

společnosti. Organizační struktura je tvořena čtyřmi úseky (marketingový, výrobní, technický, 

nákupní), které jsou přímo podřízeny generálnímu řediteli.  

 

Strategie jednotlivých úseků 

V návaznosti na přijatou politiku kvality, kterou společnost zastává, vydává každý rok za 

účelem rozvoje systému managementu společnosti a pro zabezpečení dalšího rozvoje 

společnosti, neustálým zlepšováním procesů, cíle jakosti. V následující Tab. 3. 1 je 

znázorněna strategie na rok 2010 s přesně definovanými odpovědnými osobami a termínem 

splnění. Obdobná Tab. 3.2 je pak pro rok 2011. 
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Tab. 3.1 Strategie pro rok 2010 [vlastní zpracování dle interních údajů] 

Cíl 
2010 

Odpovědná osoba Termín 

Dosáhnout v průměru měsíční výroby 10 mil. kusů 

kelímků 

Generální ředitel     

Ředitel marketingu 

Výrobní ředitel 

31.12.2010 

Dosáhnout v průměru měsíční výroby 2,5  mil. kusů 

víček 

Generální ředitel     

Ředitel marketingu 

Výrobní ředitel 

31.12.2010 

Nepřesáhnout 1% ztrát z reklamací k objemu výroby při 

výrobě kelímků a  víček 

Výrobní ředitel    

Zaměstnanci výroby I 
31.12.2010 

Nepřesáhnout 0,5 % ztrát z vnitřních neshod k objemu 

výroby  při  výrobě kelímků a víček 

Výrobní ředitel    

Zaměstnanci výroby I 
31.12.2010 

Nepřesáhnout 1 % ztrát z reklamací k objemu ve výrobě 

drážkových izolací 

Výrobní ředitel    

Zaměstnanci výroby II 
31.12.2010 

Při interních auditech nedosáhnout žádné neshody, která 

by signalizovala vážné selhání systému managementu 

jakosti 

Všichni zaměstnanci 31.12.2010 

 

V rozhodném termínu se provede přezkoumání výsledků cílů jakosti. Pro rok 2010 bylo 

zjištěno, že plánovaná výše zisku byla splněna. Plán výroby kelímků a víček byl lehce 

překročen a nebyly řešeny reklamace zákazníků. Nebylo přesáhnuto 1 % ztrát z reklamací 

k objemu výroby. Ztráty z vnitřních neshod k objemu výroby činí 0,446 %.  

 

Tab. 3.2 Strategie pro rok 2011 [vlastní zpracování dle interních údajů] 

Cíl 
2011 

Odpovědná osoba Termín 

Dosáhnout v průměru měsíční výroby 7 mil. kusů 

kelímků 

Generální ředitel     

Ředitel marketingu 

Výrobní ředitel 

31.12.2011 

Dosáhnout v průměru měsíční výroby 2  mil. kusů víček 

Generální ředitel     

Ředitel marketingu 

Výrobní ředitel 

31.12.2011 

Nepřesáhnout 1% ztrát z reklamací k objemu výroby při 

výrobě kelímků a  víček 

Výrobní ředitel    

Zaměstnanci výroby I 
31.12.2011 

Nepřesáhnout 0,5 % ztrát z vnitřních neshod k objemu 

výroby  při  výrobě kelímků a víček 

Výrobní ředitel    

Zaměstnanci výroby I 
31.12.2011 

Nepřesáhnout 1 % ztrát z reklamací k objemu ve výrobě 

drážkových izolací 

Výrobní ředitel    

Zaměstnanci výroby II 
31.12.2011 

Při interních auditech nedosáhnout žádné neshody, která 

by signalizovala vážné selhání systému managementu 

jakosti. 

Všichni zaměstnanci 31.12.2011 



  61    

Dále společnost vypracovává každoročně přesné cíle jakosti, kterých chce v průběhu roku 

dosáhnout. Pro rok 2010 to byly následující cíle: 

 

Při pokračujícím růstu prodeje: 

 zajistit novou kvalifikovanou pracovní sílu a její vyškolení, 

 zajistit vylupovací jednotku pro vysekávací automat KAMA. 

 

Implementovat do nabídky nové typy bariérových laků, schopných odolat přísnějším 

fyzikálním podmínkám, co se týče laků pro přivařovací víčka a matného laku pro projekt 

F1000, ve spolupráci s firmou Huhtamaki. 

 

Podle možností a požadavků postupně přenést flexotisk výseků kelímků a víček pro stávající 

zákazníky ze stroje Drusula na ofsetový stroj SPEEDMASTER. 

 

Cíle jakosti pro rok 2011: 

Při pokračující stagnaci růstu prodeje: 

 zaměřit se na nové potencionální zákazníky a trhy, 

 využití výrobních možností nového strojního zařízení k rozšíření produktové řady. 

 

Implementovat do nabídky nové typy víčkového materiálu, na jejichž vývoji se podílí i firma 

Huhtamaki. Implementovat do nabídky nový typ laků, především matný lak. 

 

Najít využití pro flexotiskový stroj Drusula, zejména pro potisk velkých sérií kelímků na 

kávu. Prorazit na trh s novým kelímkem na kávu o objemu 250ml. 

 

Prodej 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je prodej ekologických papírových kelímků. V grafu 

3.3 jsou uvedeny celkové počty prodaných kelímků v mil. kusech pro léta 2001 - 2010. 

V uvedeném grafu je možno vidět vývoj prodeje, který po roce 2002 dosti razantně klesl, 

avšak po takovémto skoku se postupně začaly prodeje kelímků opět zvedat, až se v roce 2009 

dostaly nad úroveň 120 milion kusů. Aktuálně pro rok 2011 činil  prodej kelímků 100 mil. ks 

a 20 mil. ks víček. 
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Graf 3.3 Prodej kelímků v mil. ks [vlastní zpracování dle interních údajů] 

 

 

 

V grafu 3.4 je naznačena skladba rozložení jednotlivých druhů prodávaných kelímků dle typu, 

pro jaké účely jsou používány. Jak lze vidět, největší podíl na prodejích mají kelímky, které se 

používají pro plnění dětskými krémy a pudingy, další druhy jsou na stejné úrovni prodeje,        

a to méně jak 10 %.  

 

Graf 3.4 Prodej dle finálních výrobků [vlastní zpracování dle interních údajů] 

 

 

 

 

Naopak v grafu 3.5 je zpracován koláčový graf celkového prodeje kelímků dle jednotlivých 

největších zákazníků společnosti. Z grafu je možno vyčíst, že nejvíce se na tržbách podniku 
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podíleli společnosti Pribina a Madeta, Bohušovice a v menším objemu prodeje Alimpex a 

další.  

 

Graf 3.5 Prodej dle zákazníků [vlastní zpracování dle interních údajů] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje v grafech 3.4 a 3.5 jsou zpracovány dle údajů z roku 2010, protože za rok 2011 ještě 

nejsou k dispozici. 

 

Zaměstnanci 

V letech 2005 – 2011 se počet zaměstnanců měnil pouze v nevýrazných mírách. V Tab. 3.3 je 

vidět lehký nárůst počtu zaměstnanců až na současný počet 52, z toho 10 technicko-

hospodářských pracovníků. V grafu 3.6 je znázorněn vývoj celkového počtu zaměstnanců 

v období od roku 2005 do 2011. 

 

Tab. 3.3 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2005-2011 [vlastní zpracování dle interních 

údajů] 

Rok 
Počet zaměstnanců 

celkem 

Z toho 

THP 

Meziroční nárůst      

(v %) 

2005 46 10 X 

2006 48 10 104,35 

2007 46 10 100,96 

2008 51 10 110,87 

2009 51 10 100,00 

2010 54 10 105,88 

2011 52 10 96,30 

30% 

22% 12% 

10% 

9% 

5% 
3% 

9% 

Prodej dle zákazníků 

Pribina 

Madeta 

Bohušovice 

Alimpex 

Tami + Agrotami 

Laksyma 

Senoble 



  64    

Graf 3.6 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2005-2011 [vlastní zpracování dle interních 

údajů] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost uveřejňuje v účetních závěrkách za jednotlivé roky výši mzdových nákladů,           

a s tím souvisejících nákladů na zákonné sociální pojištění, stravování a ochranné pracovní 

pomůcky. Přehled těchto nákladů je uveden v Tab. 3.4 a poté graficky ztvárněn v grafu 3.7. 

Z uvedených dat je možno vyčíst, že jak mzdové náklady, tak náklady zákonného sociálního 

pojištění a ostatní sociální náklady v průběhu let stoupají. Tento nárůst může být zapříčiněn 

vyvíjející se ekonomickou situací. 

 

Tab. 3.4 Vývoj jednotlivých nákladů na zaměstnance v letech 2007-2010 v tis. Kč [vlastní 

zpracování dle interních údajů] 

 

Položka / Rok 2007 2008 2009 2010 

Mzdové náklady 12 435 12 346 13 388 13 666 

Zákonné sociální pojištění 4 318 4 278 4 317 4 612 

Sociální náklady (stravování, ochranné pracovní 

pomůcky) 440 449 572 629 
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Graf 3.7 Vývoj jednotlivých nákladů na zaměstnance v letech 2007-2010 v tis. Kč [vlastní 

zpracování dle interních údajů] 
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3.3 Analýza makrookolí podniku – SLEPTE analýza 

 

Jednou z nejdůležitějších činností, kterou je potřeba při stanovování strategie provést, je 

analýza makrookolí podniku. Tato analýza zahrnuje rozbor jednotlivých činitelů, jež mají na 

organizaci vliv. 

 

Společenské okolí 

Společenské okolí může pro společnost vytvářet řadu pozitivních i negativních situací. 

Hlavním pozitivním jevem pro společnost je skutečnost, že vyrábí kelímky, které jsou 

ekologicky šetrné vůči životnímu prostředí, což působí na veřejnost značně pozitivně.  

 

Hlavními faktory, které působí v oblasti společenského okolí, jsou ukazatele demografického 

vývoje v Tab. 3.5. je zcela zřejmý vývoj výše mezd, které od roku 2005 rostou. Na tento 

pohyb působí na jedné straně zvyšování životní úrovně obyvatel a na straně druhé zvyšující se 

míra inflace. Dle ukazatele čisté míry reprodukce je vidět pomalý nárůst, nicméně v České 

republice dochází k situaci, kdy se zvyšuje věk matek, které zakládají rodiny, tím pádem 

dochází ke snížení reprodukce a stárnutí obyvatelstva. Dalším důkazem je zvyšující se věk 

dožití, jak mužů, tak žen, a v návaznosti na to roste také počet obyvatelstva v poproduktivním 

věku. Úhrnná míra rozvodovosti se ve sledovaném období pohybuje okolo 50 %. 

 

Tab. 3.5 Ukazatele demografického vývoje [vlastní zpracování dle 35] 

 

Ukazatele demografického 

vývoje 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Q 

2011 

2. Q 

2011 

Nominální mzda v ČR (v KČ) 18 344 19 546 20 957 22 592 23 344 23 797 23 160 23 984 

Čistá míra reprodukce 0,62 0,64 0,70 0,72 0,73 0,72 . . 

Průměrný věk matek 28,6 28,9 29,1 29,3 29,4 29,6 . . 

Naděje dožití muži 72,9 73,4 73,7 74,0 74,2 74,4 . . 

Naděje dožití ženy 79,1 79,7 79,9 80,1 80,1 80,6 . . 

Průměrný věk při první sňatku 

(muži) 30,8 31,0 31,2 31,4 32,0 32,2 . . 

Průměrný věk při první sňatku 

(ženy) 28,1 28,4 28,6 28,8 29,2 29,4 . . 

Úhrnná rozvodovost (v %) 47,3 48,7 48,7 49,6 46,8 50,0 . . 

 

Za zamyšlení samozřejmě také stojí otázka pracovní síly, která je k dispozici v České 

republice, převážně pak ve Zlínském kraji. Aktivní politiku nezaměstnanosti zajišťují úřady 
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práce, které se snaží postoupit společnosti kvalitní zaměstnance, jimž jsou schopni zajistit 

rekvalifikační kurzy. Konkrétně ve Zlínském kraji byla míra nezaměstnanosti, ve třetím 

čtvrtletí 2011, poměrně vysoká, a to 8,9 %. Tato skutečnost může být zapříčiněna, v úzké 

míře, politikou sociálních dávek, která v určitých případech dostatečně nemotivuje občany, 

aby si hledali zaměstnání. 

 

Významnou míru pro společenské okolí představuje také úroveň vzdělání obyvatelstva. 

Konkrétně ve Zlínském kraji se nachází řada odborných učilišť a škol, kdy společnost může 

zaměstnance, na výrobní pozice, hledat z řad absolvovaných studentů. A také jsou v okolí 

Vysoké školy, konkrétně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, kdy absolventi těchto,     

i dalších vzdálenějších škol, mohou nabídnout společnosti své odborné znalosti a dovednosti, 

které získali studiem. 

 

Legislativní okolí 

Společnost je zavázána svou činnost vyvíjet s ohledem na podmínky, které jsou dány ze 

zákona. K těmto zákonům patří: 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb.  – Zákoník práce, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 499/2004 Sb. – o archivnictví a spisové službě, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 526/1990 Sb. – o cenách, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 455/1991 Sb. – o živnostenském podnikání, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v aktuálním znění, 

 Zákon č. 59/1998 Sb. – o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 

v aktuálním znění, 

 Zákon č. 634/1992 Sb. – o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 20/1966 Sb. – o péči o zdraví lidu, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 477/2001Sb. – o obalech, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 505/1990 Sb. – o metrologii, v aktuálním znění, 

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1990s526
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2001s102
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2001s477
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 Zákon 185/2001 Sb. – o odpadech, v aktuálním znění, 

 Zákon 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění, 

 Zákon č. 110/2007 Sb. – o potravinách a tabákových výrobcích, v aktuálním znění.  

 

Dále je podnik ovlivňován ve své činnosti řadou vyhlášek a nařízení, mezi tato je možno 

zařadit: 

 

 495/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících                

a dezinfekčních prostředků, v aktuálním znění, 

 11/2002 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, v aktuálním znění, 

 178/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, v aktuálním znění, 

 201/2010 Sb. – Nařízení vlády o evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

v aktuálním znění, 

 246/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

v aktuálním znění, 

 381/2001 Sb. – Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, v aktuálním znění, 

 383/2001 Sb. – Vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 

s odpady, v aktuálním znění, 

 345/2002 Sb. – Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví 

měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, v aktuálním 

znění, 

 262/2000 Sb. – Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje 

jednotnost a správnost měřidel a měření, v aktuálním znění, 

 Vyhláška 38/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických 

požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, v aktuálním znění, 

 Vyhláška 147/1998 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení 

kritických bodů v technologii výroby, v aktuálním znění. 
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Společnost má, v návaznosti na jednotlivé zákony a vyhlášky, do svého systému řízení 

zavedeny následující certifikáty a atesty: 

 

 Certifikát jakosti ISO 9001:2009, 

 Certifikáty hygieny, 

 Atest č. 472102730 o vhodnosti pro potravinové obaly (kelímky), 

 Atest č. 472104390 o vhodnosti pro potravinové obaly, 

 Atest č. 100-023776 ECO PACK ekologicky šetrné obaly. 

 

Mimo již zmíněné certifikáty a atesty, které společnost vlastní, společnost do svého řízení 

zahrnuje i řadu dalších norem, kterými jsou například bezpečnostní předpisy pro obráběcí 

stroje na kovy, předpisy pro kladení silových elektrických vedení, používání elektrických 

trubek a lišt, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních a další.  

 

Ekonomické okolí 

Důležitými údaji, pro tento segment podnikání, je vývoj národního hospodářství. Právě tyto 

následující ukazatele budou mít významný vliv na budoucí stav podniku a hlavně možnosti 

jeho dalšího vývoje. Pro danou společnost je velmi významný vliv konkurence, která začíná 

být dosti progresivní, a společnost EKOBAL ROŽNOV,  spol. s r. o. bude muset do své 

celkové strategie zavést významné strategické plány, aby byla schopna čelit konkurenci          

a celkovému vývoji trhu.  

 

Nejdůležitější makroekonomické ukazatele reálné ekonomiky jsou uvedeny v Tab. 3.6. 

Výrazným reprezentantem této problematiky je hrubý domácí produkt. Vývoj hrubého 

domácího produktu je až do roku 2008 rostoucí, avšak následuje pokles. Jako nejnovější 

informaci je možno uvést, že hrubý domácí produkt, který se očistí o cenové, sezónní             

a kalendářní vlivy, se ve 2. čtvrtletí roku 2011 zvýšil dle předběžných odhadů meziročně            

o 2,4 %, resp. o 0,2 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Za zdroj tohoto růstu je možné 

považovat zahraniční obchod. Dalším důležitým ukazatelem je míra inflace a obecná míra 

nezaměstnanosti. Aktuálně pro rok 2011 vzrostla celková zaměstnanost meziročně o 0,7 %, 

vzhledem k 1. čtvrtletí 2011 nedošlo ke změnám.  [36] 
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Významné výkyvy jsou vidět v roce 2008, kdy došlo v důsledku razantního zvýšení míry 

inflace ke snížení obecné míry nezaměstnanosti, celá tato situace mohla být zapříčiněna 

ekonomickým pádem, za nímž stojí řada faktorů, od pohybu migrantů a emigrantů až po 

celkovou hospodářskou situaci České republiky. 

 

Tab. 3.6 Makroekonomické ukazatele reálné ekonomiky [vlastní zpracování dle 35] 

 

Makroekonomické reálné 

ukazatele 
jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý domácí produkt (HDP) mld. Kč 3 116,1 3 352,6 3 662,6 3 848,4 3 739,2 3 775,2 

HDP / 1 obyvatele 
Kč / 1 

obyv. 304 478 326 553 354 808 368 986 356 405 358 957 

Hrubý disponibilní důchod mld. Kč 2 969,0 3 163,8 3 377,5 3 643,9 3 462,2 3 490,2 

Míra inflace % 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 

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

 

Společnost obchoduje se zahraničím, a proto je potřeba brát v potaz také vývoj české koruny 

vůči zahraničním měnám. V Tab. 3.7 je naznačen vývoj měn v letech 2005 – 2010. Analýzou 

průměru měny v jednotlivých letech je vidět, že průběh vývoje byl až do roku 2008 ve 

znamení posilování české měny a od roku 2008 pomalu dochází k oslabení české měny. Tento 

fakt může mít vliv na poptávku zahraničních subjektů po výrobcích dané společnosti. Proto je 

nutné brát tento fakt v potaz při formulování podnikové strategie. 

 

Tab. 3.7 Makroekonomické ukazatele měnové ekonomiky [vlastní zpracování dle 35] 

 

Makroekonomické měnové 

ukazatele 
jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CZK / EUR průměr 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 

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

 

Celá síť podnikatelských subjektů v rámci České republiky je ovlivněna hospodařením státu. 

V Tab. 3. 8 je znázorněn vývoj vládního deficitu a dluhu státu. Je zde vidět zcela jasný trend, 

který se projevuje nárůstem salda státního rozpočtu. 
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Tab. 3.8 Makroekonomické ukazatele fiskální ekonomiky [vlastní zpracování dle 35] 

 

Makroekonomické fiskální 

ukazatele 
jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vládní deficit (přebytek) mld. Kč -101,3 -79,7 -26,9 -85,9 -218,6 -182,7 

Saldo státního rozpočtu  mld. Kč -56,3 -97,6 -66,4 -19,4 -192,4 -156,4 

Vládní dluh mld. Kč 885,4 948,1 1 023,4 1 104,3 1 285,7 1 417,7 

Státní dluh mld. Kč 23,2 24,9 25,2 27,1 32,5 36,6 

 

Dalším významným faktorem, který působil v oblasti ekonomického okolí v nedaleké době, 

byla prodělaná ekonomická krize. Tato krize byla vyvolána finanční situací v USA, kdy došlo 

k významnému poklesu finanční likvidity a vzrostla míra zadluženosti. V globálním pohledu 

bylo potřeba podpořit tuto platební neschopnost finančními injekcemi ze strany státu. Česká 

republika zaznamenala tuto krizi, v počátečních fázích, v menších měřítkách, protože v době 

dopadu krize se ekonomika státu angažovala pouze v malé míře na financování zahraničních 

aktivit. Na další vývoj finanční krize doplatilo několik malých a středních podniků, v určitých 

případech také velké podniky, které ztratili svou úroveň likvidity a v určitých případech 

dokonce museli vyhlásit bankrot. 

 

Právní okolí 

Velice zajímavé pro tuto oblast jsou programy pro rozvoj, které iniciuje CzechInvest, jedná se 

o rozdělení vždy určité části peněz, která je dána k dispozici pro určitý okruh podnikatelů. Pro 

společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. jsou rozhodující programy pro malé a střední 

podniky. Je možno zmínit například program určený pro malé a střední podnikatele, kteří 

působí v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Tento program je pod záštitou operačního 

programu Podnikání a inovace. Tento program může být považován za velmi přínosný a může 

dopomoci podnikům k nákupu nových výrobních zařízení a zlepšení výsledků podnikání.  

 

Jako další stojí za zmínku program nazývaný Města pro život, který je garantován odborníky 

na výzkum, a spočívá v porovnání podnikatelského potenciálu 205 měst v České republice     

a 22 městských částí Prahy. Partnery tohoto výzkumu jsou skupina Vodafone a společnost 

Eurovia CS. Jako odborný garant této akce vystupuje Hospodářská komora ČR a Státní fond 

životního prostředí ČR. Pro informaci, za rok 2008 byl městem pro život zvolen Humpolec, 

za rok 2009 Klatovy a za rok 2010 to byl Písek.  
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Dalším velkým programem, který v České republice probíhá, je Město pro byznys. Jedná se     

o unikátní výzkum, který vyhodnocuje také 205 obcí s rozšířenou působností ve 13 krajích 

(Praha je vyhodnocována samostatně). Kritérií pro hodnocení je celkem 50 a jsou rozděleny 

do šesti oblastí (aktuální rozvoj podnikatelského prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné 

správy, podmínky trhu práce, cenové podmínky a průzkum mezi více jak 10 tisíci 

podnikateli). V roce 2011 proběhl již čtvrtý ročník tohoto výzkumu a sběr dat probíhá 

každoročně od února až do června. Při vyhodnocení se přihlíží na výši daně z nemovitosti, 

cen vodného a stočného, průměrných mezd, kapacity mateřských škol, míru kriminality          

a dalších ukazatelů. V prvním a třetím roce výzkumu se na 1. místě objevila za Zlínský kraj 

Bystřice pod Hostýnem a v roce 2009 byl na 1. místě Uherský Brod. [43] 

 

Technologické okolí 

Trendy v oblasti technologií podléhají v dnešní době turbulentnímu vývoji a je nutné neustále 

provozovat inovativní politiku. Pro společnost je důležité, aby na změny v oblasti technologií 

reagovalo co možná nejrychleji, ale hlavně dříve než konkurence, to je totiž faktor, který ji 

zajistí získání důležité konkurenční výhody. 

 

Společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. investuje pravidelně peněžní prostředky do 

obnovy technologického parku a úzce spolupracuje s nadnárodním koncernem Huhtamaki, 

který společnosti poskytuje určitý okruh technologického vybavení pro zajištění výroby.  

 

Také je důležité, aby všichni zaměstnanci dané organizace byli zapojeni do politiky 

rozšiřování kvality a využívání moderních technologií. Proto každý zaměstnanec, který do 

společnosti nastoupí, je seznámen se směrnicemi a pokyny společnosti a se systémem jakosti 

dle ČSN EN ISO 9001:2009. 

 

Ekologické okolí 

Společnost vlastní atest o ekologické šetrnosti vyráběných obalů a má vlastní protokol 

Rozhodnutí hlavního hygienika. K tomu, aby toto rozhodnutí získala, musí splňovat náročné 

podmínky, které předurčují, co musí splňovat výrobky, které jsou určeny pro styk 

s potravinou. Atest o ekologické šetrnosti je vydáván soukromou společností, jíž je Institut 

pro testování a certifikaci, a. s. Tento Atest je udělován na dobu trvání 3 let. Společnost 

věnuje velkou pozornost životnímu prostředí, kelímky a víčka splňují podmínky, které 

udávají atesty o ekologické šetrnosti.  
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Shrnutí analýzy makrookolí společnosti 

 

Komplexní analýza makrookolí společnosti pomocí SLEPTE analýzy představila hlavní 

ukazatele, kteří se podílejí na hospodářských výsledcích společnosti. V prvé řadě na 

společnosti působí společenské faktory, kterými jsou hlavně pracovní síla na trhu práce          

a pohled zákazníků a spolupracujících společností na podnikatelskou činnost dané 

společnosti. Důležitými ovlivňovateli hospodaření společnosti jsou legislativní tvůrci, podle 

nichž musí společnost upravovat své podnikatelské funkce. Další v řadě faktorů, jež ovlivňují 

společnost jsou ekonomické, převážně pak vývoj hrubého domácího produktu, míry inflace          

a dalších ekonomických činitelů. Dále stojí za zmínku popsané právní aspekty, technologické 

okolnosti a ekologické faktory. 

 

3.4 Analýza mezzookolí podniku – Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

 

Vyjednávací síla zákazníků  

Zákazníci představují pro každou společnost klíčovou hybnou sílu. Zákazníci mohou pro 

společnost znamenat ohrožení v případě, kdy si začnou diktovat podmínky, které se budou 

týkat snižování cen, zkracování dodacích lhůt a změn dodacích podmínek. Naopak příležitostí 

pro zlepšení hospodářských výsledků budou zákazníci, kteří neznají podnikatelské prostředí    

a budou ochotni vyjednávat v otázkách servisu a budou nakloněni řešením, které bude 

společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. nabízet ve svůj prospěch. 

 

Z 80 % jsou zákazníky firmy mlékárenského průmyslu. Převážné množství zákazníků 

společnosti tvoří drobné tuzemské podniky. Dalšími zákazníky jsou drobné zahraniční 

biofarmy, pro něž je odbyt realizován přes zahraniční prostředníky. Zákazníci kladou vysoký 

důraz na spolehlivost dodávek, přesné dodržení dodacích termínů a nízké ceny. Svým 

zákazníkům nabízí společnost řadu doprovodných služeb, kterými je například nastavení 

plnících zařízení. Zákazníci společnosti začínají v posledních letech zvyšovat své nároky na 

lepší ochranu vnitřní hrany kelímků (k tomuto řešení společnost používá speciální hranovací 

stroj, který zajistí nepropustnost obalu po jeho naplnění). Dále se také mění nároky zákazníků 

na stále nové inovace mlékárenských produktů a nové rozměry kelímků. 

 

Příloha XVI zobrazuje teritoriální rozmístění strategických zákazníků společnosti. 
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Zákazníci z České republiky 

Pribina Přibyslav, Alimpex Praha, Euroice Hradec Králové, Nowaco Opava, Hügli Food 

Zásmuky,Tipafrost Třebíč. 

 

Nedávno společnost musela čelit značným problémům, které ji byly, mimo jiné, způsobeny  

odchodem některých zákazníků, kterými byly Mlékárna Bohušovce nad Ohří, Madeta             

a Laksyma Nedakonice. 

 

Zákazníci ze Slovenské republiky 

Agrotami Nitra, Frost Prešov, Humenská mlékárna, Liptovská mlékárna Liptovský Mikuláš, 

Milex Nové Město nad Váhom, Can Žilina, Tami Kežmarok, Nika Povážská Bystrica, 

Levmilk Levice, Senoble Zvolen. 

 

K dalším velkým zahraničním zákazníkům společnosti patří Huhtamaki Siemianowice, 

Huhtamaki Nules a Huhtamaki Alf. Dále společnost prodává také například do Maďarska, 

Švýcarska a Francie, ale tento obchod probíhá přes zprostředkovatele na Slovensku, kdy se 

výrobky dodají nejdříve na Slovensko a poté se předávají dále. 

  

Ztráta, kterou podnik utrpěl při odchodu některých z českých zákazníků, se z části 

vykompenzovala příchodem nových zákazníků, a to MILSY a. s., Bánovce nad Bebravou       

a Delikomat. V současné době společnost usiluje o uzavření několika velkých kontraktů 

s potencionálními zákazníky. Všechny tyto aktivity jsou zatím ve fází přípravy a vyjednávání. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Vztahy společnosti s jejími dodavateli jsou založeny na dlouhodobých smlouvách. Avšak 

skutečnost, že společnost spolupracuje převážně s velkými dodavatelskými subjekty, má za 

následek velkou vyjednávací sílu dodavatelů, která se může projevit v razantním diktování 

podmínek při vývoji cen. V současné době jsou podmínky spolupráce určovány dohodou 

mezi stranami, avšak mohlo by dojít k takovéto situaci, kdy by velcí zahraniční dodavatelé 

začali zvyšovat ceny ve svůj prospěch a zároveň upravovat kvalitu zboží, čemuž by se 

společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. stěží přizpůsobovala.  

 

Společnost nakupuje veškeré materiály a provozní látky, které jsou nutné při výrobě produkce 

společnosti, protože nemá možnosti a prostředky vyrobit si je sama. Navíc z důvodu, že 
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všechny materiály, které jsou využívány při výrobě, jsou díky ekologickému zaměření 

specifické, má společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. velmi malou možnost při výběru 

alternativních dodavatelů a je nutno vždy zvážit rozdíl mezi náklady, které by přicházely 

v úvahu při změně dodavatelů, převážně strategických surovin, a náklady, které přináší 

případné navyšování cen stávajících dodavatelů.  

 

K surovinám, které podnik nakupuje, patří folie, kartony, lepidla a další. Tyto materiály 

společnost nakupuje od tuzemských i zahraničních dodavatelů. K hlavním dodavatelům 

společnosti patří Stora Enso, která dodává nejdůležitější surovinu pro výrobní činnost podniku 

– karton na výrobu kelímků a víček. Společnost Stora Enso má sídlo ve Švédsku/Finsku, tato 

skutečnost se projevuje ve zvýšené ceně za materiál, avšak kvalita surovin je na vysoké 

úrovni. Dalším velkým dodavatelem je Iggesund, který sídlí ve Švédsku, také ceny tohoto 

dodavatele jsou ve srovnání s jinými možnými dodavateli vyšší. Důležitým dodavatelem folií 

je společnost Synflex. Dalšími drobnějšími dodavatelskými subjekty jsou společnosti Ronas, 

Ponast, Polyplast, Meros, Pekom, Mtc, Kimberly Clark, Vigona, Henkel, Vuki a další.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Vznik nových podniků v tomto oboru činnosti je málo pravděpodobný, hlavně z důvodu 

velkých počátečních investic. Okruh firem, které vyrábějí obalové produkty, je dosti rozšířen, 

avšak takových, které se zaměřují na ekologickou šetrnost obalů, je malé množství. 

Ekologický faktor hraje významnou roli ve výši nákladů, které by potenciální nové subjekty 

museli investovat do činnosti, pokud by se rozhodli začít podnikat s těmito produkty. 

V současnosti je společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. jediným výrobcem tohoto 

druhu potravinových obalů v regionu. Rádius, který je společnost schopna svou činností 

pokrýt, je dosti široký, takže není pravděpodobné, že by se v následujícím období objevily 

nové firmy, které by se tomuto podnikání chtěly začít věnovat, protože by v daném regionu,    

a také přilehlých oblastech, nenašly uplatnění. Také by pro potenciální konkurenty by bylo 

nevýhodné pustit se do souboje o přebrání zákazníků společnosti EKOBAL ROŽNOV, spol. 

s r. o., která už má dlouholetou tradici na trhu a zavedené jméno. 

 

Hrozba substitutů  

Konkurující produkty představují pro společnost obalové produkty, protože tyto produkty 

jsou hlavním výrobním sortimentem společnosti. V současné době je hrozba substitutů 

produkována společnostmi, které vystupují jako konkurenční subjekty. Jedná se tedy               
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o obalové výrobky pro jogurty, pudingy, krémy, nově také obaly na teplé a studené nápoje, 

polévky a další. Významnou roli v boji o získání zákazníka může sehrávat cena, kterou budou 

konkurenční podniky nabízet, avšak zavedené jméno společnosti je velkou výhodou. Noví 

konkurenti, a s tím související nové konkurenční výrobky, jsou v současné době jen málo 

pravděpodobné. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu  

Rostoucí konkurenční prostředí a stále náročnější a přísnější hygienické normy společnosti 

vytváření obtížně podmínky. V současné době se na trhu v této oblasti podnikání nachází jen 

malé množství firem, jež lze považovat za konkurenci. V nejužším pojetí konkurenčních 

podniků je hlavním konkurentem společnost Jepa – Pramen Jepa, v. o. s., dále také Greiner 

Packaging Slušovice s. r. o., Pap Sušice a. s. a Seda group je možno považovat za významné 

konkurenty. Jako další je možno uvést společnost Huhtamaki, která pro podnik vystupuje také 

na straně zákazníka. Specifickou firmou je společnost Paccor, která byla pro firmu zprvu 

zákazníkem, ale v průběhu doby se stala konkurencí, protože začala vyrábět v převážné části 

food service a potravinové obaly. Významnou konkurenční sílu pro podnik představují 

zahraniční konkurenti, převážně pak podniky z Asie. 

 

Shrnutí analýzy mezzookolí společnosti 

 

Provedením analýzy mezzookolí společnosti bylo provedeno zkoumání tzv. pěti 

vyjednávacích sil. Jak je zde uvedeno, významnou vyjednávací pozici mají pro společnost 

dodavatelské firmy, protože společnost není schopna si materiál obstarávat vlastní činností     

a je proto zcela závislá na dodavatelských subjektech. Často dochází k případům, kdy 

dodávky materiálů chodí se zpožděním, což znamená pro společnost značné komplikace. Tuto 

situaci společnost řeší držením zásob na období v průměru půl roku. Dalšími důležitými 

subjekty, se značně silnou vyjednávací pozicí, jsou zákazníci společnosti, kteří usilují             

o možnost vyjednat si lepší platební podmínky a případně vyhledávají nové společnosti, které 

by mohly uspokojit jejich požadavky na výrobu obalových materiálů. Konkurenční podniky 

představují jistá omezení pro společnost v ohledu přebírání současných zákazníků, avšak         

s tímto faktorem se společnost snaží vyrovnávat budováním dobrých a stálých vztahů se 

zákazníky. S konkurenčními podniky jsou úzce spojeny také substituty produktů. Značnou 

výhodu v této oblasti má společnost ve skutečnosti, že nabízí produkty, které jsou ekologicky 
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šetrné k přírodnímu okolí. Vstup nových konkurenčních firem v současné době je brán jako 

málo pravděpodobný. 

 

3.5 Finanční analýza 

 

Společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. vyrábí ekologické papírové obaly od roku 1992. 

Tehdy svou činností navázala na produkci bývalých papírenských závodů. Prodej 

vyprodukovaných výrobků se po dobu činnosti podniku zvyšuje. Tržby společnosti jsou však 

ovlivněny konjunkturálním makroekonomickým vývojem. V období, kdy dochází 

k ekonomické stagnaci, se objevují značné poklesy prodejů. S nárůstem konkurence lze také 

zaznamenat snížení tržeb.  

 

Společnost by se při každém svém rozhodnutí měla rozhodovat také v závislosti na hodnotách 

finančních ukazatelů. Analýza vychází z veřejně dostupných údajů, převážně z auditovaných 

vnitropodnikových účetních výkazů jako rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Jednotlivé výkazy 

jsou obsahem příloh XVII - XX, které jsou také veřejně dostupné na internetových stránkách 

justice. 

 

3.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Majetková struktura 

Z hlediska vývoje majetkové části podniku je možno pozorovat výrazný nárůst ve stavu 

dlouhodobého hmotného majetku mezi lety 2008 a 2009, protože společnost vynaložila 

značné investice do nového strojního vybavení. Svého maxima ve sledovaném období 

dosahuje v roce 2009, kdy je jeho výše 42,6 mil. Kč, od tohoto roku vlivem opotřebování 

majetku pozvolna klesá. Další velký pohyb je zaznamenán v oblasti vývoje zásob, které 

v jednotlivých letech narůstají ve značném rozsahu. Společnost se snaží usměrňovat výši 

krátkodobých pohledávek, aby se tato položka přelévala do výkazu ve formě finančního 

majetku společnosti, také z tohoto důvodu se jejich výše v jednotlivých letech snižuje. Vývoj 

krátkodobého finančního majetku je kolísavý, hlavně mezi lety 2008 a 2009, kdy se výše 

krátkodobého finančního majetku snížila a dosáhla svého minima tj. 20,7 mil. Kč, ve 

sledovaném období, a to, z malé části, díky již zmíněného nákupu investičního majetku. Výše 

jednotlivých položek aktiv společnosti je uvedena v následující Tab. 3.9. 
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Tab. 3.9 Majetková struktura společnosti v tis. Kč [vlastní zpracování dle interních údajů] 

 

Položka / Rok 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 100 275 109 063 116 845 

Dlouhodobý majetek 25 351 42 647 42 352 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 25 351 42 647 42 352 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 74 787 65 684 73 616 

Zásoby 11 535 13 042 15 130 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 35 599 31 973 27 228 

Krátkodobý finanční majetek 27 653 20 669 31 258 

Časové rozlišení 137 732 877 

 

Finanční struktura 

Z vývoje finanční struktury společnosti v Tab. 3.10 je možno vyčíst výrazné navyšování 

vlastního kapitálu společnosti, které je zapříčiněno hlavně výsledkem hospodaření 

společnosti, nikoliv samotným navyšováním základního kapitálu, který po řadu let necháván 

vedením podniku na stejné úrovni. Zároveň je znatelný pokles výše cizích zdrojů, a to 

především vlivem splácení úvěrů. Společnost jako hlavní zdroj financování využívá vlastního 

kapitálu. 

 

Tab. 3.10 Finanční struktura společnosti v tis. Kč [vlastní zpracování dle interních údajů] 

 

Položka / Rok 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 100 275 109 063 116 845 

Vlastní kapitál 87 267 97 072 105 087 

Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Rezervní fondy, fondy ze zisku 500 500 500 

Výsledek hospodaření min. let 59 494 72 238 82 043 

Výsledek hospodaření běžného úč. období 26 273 23 334 21 544 

Cizí zdroje 12 591 11 991 11 758 

Rezervy 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1 976 2 538 2 760 

Krátkodobé závazky 10 615 9 031 8 706 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 422 292 

Časové rozlišení 417 0 0 
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Pro srovnání vývoje majetkové a finanční struktury společnosti je uveden graf 3.8, který 

naznačuje rozdílné stavy a vývojové trendy nejdůležitějších položek strany aktiv a pasiv. 

Z grafu je patrné, že stálá aktiva společnosti, a navíc také velká část oběžných aktiv, jsou 

kryta dlouhodobými zdroji, dokonce vlastními zdroji.  

 

Graf 3.8 Srovnání struktury aktiv a pasiv společnosti v tis. Kč [vlastní zpracování dle 

interních údajů] 

 

 

 

3.5.2 Analýza tokových ukazatelů 
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Z důvodu, že je společnost čistě výrobní organizací, výkony podniku představují téměř 

veškeré výnosy. V rozmezí uvedených let je možno sledovat nevýrazné výkyvy, kdy snížení 

výnosů mezi léty 2009 a 2010 je vyvoláno převážně zvyšující se konkurencí a ztrátou malého 

objemu zákazníků. Naopak značného poklesu tržeb dochází u položky tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu, kdy společnost realizovala v minulých letech aktivity, 

prodeje staršího dlouhodobého majetku, avšak nyní obhospodařuje nové zařízení, které 

nehodlá v nejbližší době zpeněžit. Společnost nemá žádné tržby z prodeje zboží. Struktura 

výnosů společnosti je uvedena v Tab. 3.11. 
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Tab. 3.11 Struktura výnosů společnosti v tis. Kč [vlastní zpracování dle interních údajů] 

 

Položka / Rok 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 

Výkony 115 789 117 085 116 219 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálů 7 051 4 157 465 

Ostatní provozní výnosy 1 426 1 163 976 

Výnosové úroky 510 131 128 

Ostatní finanční výnosy 1 940 1 386 779 

Převod finančních výnosů 0 0 0 

Mimořádné výnosy 0 0 0 

 

Náklady 

Při analýze nákladové struktury společnosti je možno zaznamenat nevýrazných pohybů 

výkonové spotřeby (v roce 2009 dosáhla výkonová spotřeba nejnižší hodnoty 64,1 mil. Kč), 

avšak značné pohyby výše odpisů dlouhodobého majetku, kdy odpisy prudce narostly mezi 

lety 2009 a 2010, vlivem zmiňované investice do strojového parku. K malému navýšení 

nákladů dochází ve struktuře osobních náklady. Radikálně se v průběhu let snižuje výše 

ostatních provozních nákladů, avšak protipoložka ostatní provozní výnosy se také snižuje, 

čímž nepůsobí tato dvojice protichůdně. To může společnosti působit menší problémy. 

Nákladová struktura je uvedena v Tab. 3.12. 

 

Tab. 3.12 Struktura nákladů společnosti v tis. Kč [vlastní zpracování dle interních údajů] 

 

Položka / Rok  2008 2009 2010 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 

Výkonová spotřeba 62 631 64 111 64 929 

Osobní náklady 17 190 18 278 18 872 

Daně a poplatky 114 114 102 

Odpisy DNM a DHM 5 475 4 652 6 143 

Ostatní provozní náklady 1 488 864 171 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku 
6 580 3 845 536 

Tvorba rezerv a opravných položek -934 -469 7 

Nákladové úroky 0 2 40 

Ostatní finanční náklady 1 137 3 382 1 175 

Převod finančních nákladů 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 

Daň z příjmu za běžnou činnost 6 762 5 809 5 048 
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Pomocí rozboru struktury jednotlivých výsledků hospodaření společnosti, je možno 

vysledovat, snižující se provozní výsledek hospodaření, který může být následkem většího 

poklesu výkonových tržeb při slabším klesání výkonových nákladů. Zároveň se na tomto 

faktu může podílet vývoj osobních a mzdových nákladů, který v průběhu let roste. Taktéž 

dochází k poklesu finančního výsledku hospodaření, který dokonce nabývá záporných hodnot, 

svého minima dosáhl v roce 2009, a to vlivem zmíněné investice do strojového parku 

společnosti. Také vlivem tohoto faktoru se v letech snižuje výsledek hospodaření za běžnou 

činnost, což následně působí také na snižující se celkový výsledek hospodaření za účetní 

období. Své nejvyšší hodnoty, ve sledovaném období, dosáhl čistý zisk v roce 2008 a to výše 

26, 3 mil. Kč.  Struktura jednotlivých složek výsledků hospodaření společnosti je uvedena 

v Tab. 3.13. 

 

Tab. 3.13 Struktura výsledků hospodaření společnosti v tis. Kč [vlastní zpracování dle 

interních údajů] 

 

Položka / Rok 2008 2009 2010 

Provozní výsledek hospodaření 31 722 31 010 26 900 

Finanční výsledek hospodaření 1 313 -1 867 -308 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 26 273 23 334 21 544 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

Výsledek hospodaření před zdaněním 33 035 29 143 26 592 

Výsledek hospodaření za účetní období 26 273 23 334 21 544 

 

Grafický vývoj jednotlivých položek výsledku hospodaření je zpracován v grafu 3.9. 

 

Graf 3.9 Časový vývoj položek výsledku hospodaření v tis. Kč [vlastní zpracování dle 

interních údajů] 
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3.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Pomocí analýzy poměrových ukazatelů v Tab. 3.14 je možno zjistit přehledný obraz                    

o jednotlivých finančních charakteristikách společnosti. 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity slouží k vyjádření schopnosti společnosti hradit včas a v plné výši své 

závazky. Ukazatele v jednotlivých letech naznačují kolísavý vývoj. Ukazatel okamžité 

likvidity se v průběhu tří let snížil a opětovně zase zvýšil, takovýto vývoj se dostavil  také       

u ukazatelů pohotové a běžné likvidity. Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity převyšují 

doporučené hodnoty (jejich doporučené rozmezí je uvedeno v teoretické kapitole 2.5.3), což 

znamená, že společnost drží vysokou hotovost a je schopna bezodkladně platit všechny své 

závazky.  

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability mají vyjádřit výnosnost vloženého kapitálu. Hodnoty ukazatelů 

rentability signalizují vysokou ziskovost společnosti, která však postupem času od roku 2009 

začínám pomalu klesat. Ukazatel celkového vloženého kapitálu vykazuje v roce 2008 hodnotu 

26,20 % a postupně klesá až na hodnotu 18,44 % v roce 2010, je možno tedy tvrdit, že 

společnosti se snížila celková výnosnost jejího celkového vloženého kapitálu. Tento vývoj je 

znatelný také u ukazatele rentability vlastního kapitálu, který byl v roce 2008 na hladině   

30,11 % a poklesl na úroveň 20,50 % v roce 2010. Obdobně to tedy znamená, že také 

rentabilita kapitálu, který vložili vlastníci společnosti do podniku, se postupně zpomalila. 

Stejnou tendenci vývoje má také ukazatel rentability tržeb. Tento celkový fakt je zapříčiněn 

komplexní hospodářskou recesí a vyvrcholením celosvětové hospodářské krize. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Úlohou těchto ukazatelů je vyjádřit, do jaké míry společnosti při svém financování využívají 

dluhy. Při analýze ukazatelů zadluženosti je možno tvrdit, že konkrétní společnost dává 

přednost samofinancování, tj. svůj dlouhodobý majetek je schopna si pokrýt svými 

dlouhodobými zdroji. Koeficient samofinancování dosahuje hodnot okolo 0,9. Převážnou část 

podnikatelské činnosti si společnost zajišťuje z vlastních zdrojů. Společnost dává přednost 

stabilitě před výnosem, což naznačuje fakt, že je podnik silně překapitalizován. Společnost 

nemá zájem na tom, využívat k financování svých aktiv dluhy. 
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Ukazatele aktivity 

Úkolem těchto ukazatelů je vyjádřit schopnost společnosti efektivně hospodařit se svými 

aktivy. U ukazatelů aktivity byl jako nejdůležitější zástupce zvolen ukazatel obratu celkových 

aktiv. Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát se obrátí celková aktiva za jeden sledovaný rok. 

Výsledná hodnota tohoto ukazatele je okolo 1, v jednotlivých letech se tato hodnota snižuje, 

znamená to tedy, že celková aktiva společnosti se v průběhu jednoho roku obrátí v průměru 

právě jedenkrát.  

 

Tab. 3.14 Jednotlivé poměrové ukazatele [vlastní zpracování dle interních údajů] 

 

Ukazatel / Rok vzorec jednotka 2008 2009 2010 

Ukazatele likvidity           

Okamžitá likvidita  (2.1) Index 2,61 2,29 3,59 

Pohotová likvidita  (2.2) Index 5,96 5,83 6,72 

Běžná likvidita  (2.3) Index 7,05 7,27 8,46 

Ukazatele rentability           

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

(ROA)  (2.4) % 26,20 21,39 18,44 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  (2.5) % 30,11 24,04 20,50 

Rentabilita tržeb – ziskové rozpětí (ROS) (2.6) % 22,69 19,93 18,54 

Ukazatele zadluženosti           

Koeficient samofinancování (2.7) Index 0,87 0,89 0,90 

Ukazatel věřitelského rizika (2.8) Index 0,13 0,11 0,10 

Ukazatele aktivity           

Obrat celkových aktiv z výkonů (2.9) Počet 1,15 1,07 0,99 

Obrat celkových aktiv  z celkových tržeb (2.9) Počet 1,23 1,11 1,00 

 

Vývoje hodnot ukazatelů likvidity a rentability, kterých bylo dosaženo pomocí výpočtů 

v tabulce 3.14 v jednotlivých letech, jsou uvedeny v grafech 3.10 a 3.11. 
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Graf 3.10 Časový vývoj ukazatelů likvidity v letech 2008-2010 [vlastní zpracování dle 

interních údajů] 

 

 

 

Graf 3.11 Časový vývoj ukazatelů rentability v letech 2008-2010 [vlastní zpracování dle 

interních údajů] 
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3.6 SWOT analýza 

 

Tato analýza slouží k celkovému ohodnocení podniku dle výsledků, kterých se dospělo 

během jednotlivých fází analýz. Výsledky SWOT analýzy mohou sloužit vedení společnosti 

k dalšímu rozhodování a ohodnocení svých silných a slabých stránek, využití příležitosti na 

trhu a ubránění se vůči ohrožení.  

 

Při sestavování SWOT analýzy bude použito bodování: 

 ohodnocení v rozmezí 1 – 4, přičemž 1 – nízký vliv, 2 – střední vliv, 3 – nadprůměrný 

vliv, 4 – vysoký vliv, 

 váhy v rozmezí 0 – 1, kde 0 bude považována jako málo významný faktor a 1 za velmi 

významný faktor. 

 

Tab. 3.15 Analýza silných stránek společnosti [vlastní zpracování] 

 

Silné stránky 
Ohodnocení 

(1-4) 

Váha              

(0 - 1) 
Celkem 

Dlouholeté zkušenosti 3 0,6 1,8 

Dobré technické zázemí 4 0,7 2,8 

Obal poskytuje vynikající ochranu 

produktu 3 0,6 1,8 

Recyklovatelnost obalů 4 0,5 2 

Certifikované produkty 4 0,9 3,6 

Kvalifikovaná pracovní síla 3 0,5 1,5 

Strategicky umístěná firma pro export 2 0,5 1 

Kontrolní činnosti nad řízením podniku 3 0,6 1,8 

Aktivní přístup k zákazníkům 4 0,7 2,8 

Dostatečné množství finančních 

prostředků 4 0,7 2,8 

Celkem     21,9 

 

Dle uvedených dílčích analýz byly do analýzy silných stránek společnosti v Tab. 3.15 

zahrnuty faktory, které ovlivňují podnikání dané společnosti a její úspěšnost. Důležitým 

faktorem je současné technické zázemí společnosti, vlastnictví certifikátů pro výrobu, 

ekologická šetrnost obalů a zákaznický servis. Důležitou skutečností je také to, že společnost 

je na trhu už řadu let a za tuto dobu si vybodovala známou a pevnou pozici. 
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Všechny uvedené silné stránky budou pro společnost vytvářet rámec předností společnosti, 

kterými bude schopna si udržet významnou konkurenční pozici na trhu, a tyto faktory mohou 

být zdrojem konkurenční výhody. Celkové ohodnocení silných stránek s přihlédnutím k jejich 

významu je 21,9. 

 

Tab. 3.16 Analýza slabých stránek společnosti [vlastní zpracování] 

 

Slabé stránky 
Ohodnocení 

(1-4) 

Váha              

(0 - 1) 
Celkem 

Omezená výrobní kapacita 3 0,7 2,1 

Úzká výrobní specializace 2 0,6 1,2 

Výběr dodavatelů výrazně omezen 3 0,8 2,4 

Málo průbojná obchodní politika 4 0,9 3,6 

Motivační a odměňovací systém je na nízké úrovni 2 0,6 1,2 

Problémy při dodávkách papíru ze zahraničí 3 0,5 1,5 

Překapitalizování společnosti 2 0,5 1 

Neochota vedení společnosti k inovačním 

projektům 3 0,6 1,8 

Osamostatnění zákazníků společnosti 3 0,7 2,1 

Drahé dodávky materiálů potřebných pro výrobu 4 0,9 3,6 

Celkem     20,5 

 

Analýzou slabých stránek v Tab. 3.16 byl proveden rozbor vnitřních nedostatků společnosti, 

kterým je potřeba věnovat pozornost. Zvláště důležitými faktory, na kterých by bylo potřeba 

zapracovat je vylepšení marketingové strategie společnosti a zlepšení vyjednávací schopnosti 

s dodavateli materiálů. Celkové ohodnocení slabých stránek je 20,5 s přihlédnutím na dané 

váhy. 

 

Výsledek analýzy vnitřního okolí: S – W: 21,9 – 20,5 = 1, 4 

 

Z výpočtu analýzy vnitřního okolí, kdy dochází k odečítání slabých stránek od silných 

stránek, vyšla skutečnost, že společnost dosahuje kladné hodnoty, tj. silné stránky společnosti 

převyšují slabé stránky. 
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Nyní bude provedena analýza vnějšího okolí.  

 

Tab. 3.17 Analýza příležitostí společnosti [vlastní zpracování] 

 

Příležitosti 
Ohodnocení 

(1-4) 

Váha              

(0 - 1) 
Celkem 

Vývoj nových produktů 3 0,9 2,7 

Využití rostoucí poptávky po kelímcích „Cafe to go“ 3 0,8 2,4 

Proniknutí na nové trhu (EU, Asie, Rusko) 3 0,7 2,1 

Využití čerpání dotací pro malé a střední podniky 4 0,5 2 

Podpora ze strany vlády a EU pro ekologické 

výrobky 3 0,5 1,5 

Pořízení nových technologií – možnost rozšíření 

výroby 3 0,8 2,4 

Zaměstnání osob se ZPS – nižší odvody 2 0,4 0,8 

Pokles daní a odvodů firem – snížení nákladů 2 0,4 0,8 

Celkem     14,7 

 

Velkou příležitostí společnosti by bylo využití čerpání dotací pro malé a střední podnikání. 

Díky těmto prostředkům by společnost mohla rozšířit strojový park, zdokonalit výrobu            

a přistoupit aktivně k inovacím produktů. Analýza příležitostí společnosti v Tab. 3.17, 

s ohledem na váhu, vykázala celkovou hodnotu 14,7. 

 

Tab. 3.18 Analýza ohrožení společnosti [vlastní zpracování] 

 

Ohrožení 
Ohodnocení 

(1-4) 

Váha              

(0 - 1) 
Celkem 

Příliv levných výrobků ze zahraničí (substitutů) 4 0,7 2,8 

Zpřísňující se hygienické požadavky 3 0,8 2,4 

Pokles spotřeby mlékárenských výrobků 3 0,7 2,1 

Problémová finanční situace spolupracujících firem 2 0,6 1,2 

Rostoucí cena ropy 2 0,6 1,2 

Sílící konkurence v oboru 3 0,8 2,4 

Finanční problémy spojené s financováním vlastními 

zdroji 2 0,5 1 

Odchod významných zákazníků 3 0,6 1,8 

Celkem     14,9 

 

Největší ohrožení pro společnost představuje příliv nových substitutů, zvyšování vyjednávací 

síly konkurence, odchod stávajících zákazníků a pokles poptávky po výrobcích společnosti. 
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Celá tato skupina faktorů tvoří velké ohrožující skutečnosti, na které se společnost musí 

připravit a provádět politiku, kterou omezí dopady jejich působení. Celková hodnota analýzy 

ohrožení společnosti v Tab. 3.18 vykazuje výši 14,9. 

 

Výsledek analýzy vnějšího okolí: O – T: 14,7 – 14,9 = - 0, 2 

 

Odečtením ohrožení od příležitostí společnosti, které na ni působí z vnějšího prostředí, vyšla 

záporná hodnota. Výsledné vypočtené hodnoty analýz vnitřního a vnějšího okolí určují pozici 

vhodné strategie společnosti ve IV. kvadrantu SWOT diagramu v grafu 3.12. Skutečnost, že 

ohrožení společnosti převládá nad jejími příležitostmi, nepůsobí na podnik příznivě. Dle této 

analýzy vychází pro společnost jako nejvhodnější strategie diferenciační. 

 

Graf 3.12 Diagram SWOT analýzy [vlastní zpracování] 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí SWOT analýzy 

 

SWOT analýza slouží k vyhodnocení jednotlivých faktorů, které ovlivňují společnost 

působení jak uvnitř dané společnosti, tak také zvenčí. Hlavními vnitřními faktory, které 

ovlivňují kladně společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. jsou akreditované produkty 

díky certifikacím, aktivní přístup k zákazníkům a na druhé straně stojí neprůbojná obchodní 

politika, vysoká vyjednávací síla dodavatelských subjektů a omezená výrobní kapacita. 

Vnějšími faktory, které je potřeba zmínit jsou možnost využití nových segmentů a průbojná 

politika na trhu nových kelímků na kafe, naproti tomu se společnost musí obrnit proti 

působení nepříznivých faktorů, jež omezují její možnost upevňování dobré pozice na trhu. 
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4  Interpretace výsledků, návrhy a doporučení 

 

Následující kapitola bude obsahovat vyhodnocení dílčích analýz a v závěru budou vytvořeny 

návrhy a doporučení pro budoucí strategii společnosti. Obsahem kapitoly bude také srovnání 

možných variant vytvoření strategií, která by pro společnost přicházely v úvahu                      

a vyhodnocení té nejlepší možné varianty, která by měla přinést nejvyšší užitky, a to jak 

v oblasti zisků, zlepšení vyjednávací pozice ke všem spolupracujícím subjektům a získání      

a využití konkurenční výhody.  

 

4.1    Vyhodnocení interní analýzy 

 

Společnost provádí pravidelně interní analýzy, které mají prozkoumat, jestli dochází 

k požadovanému plnění úkolů a zásad, které společnosti ukládají požadavky jednotlivých 

norem, které se zavázala vykonávat. Také dochází ke zkoumání plnění požadavků, které jsou 

kladeny na dodavatele. Zkoumáním velikosti zásob bylo zjištěno, že společnost si drží zásoby 

ve výši 1,5 – 2 měsíční spotřeby, což společnosti zaručí plynulou výrobu i v případě, kdy 

může dojít k výpadkům dodávek, které mohou být očekávány z důvodů problémů s dopravou 

od zahraničních dodavatelů. Dále dle grafu 3.3 je vidět výše prodeje kelímků, která za rok 

přesáhla 100 mil. kusů. A na grafu 3.5 je znázorněno, že největším odběratelem byla 

mlékárna Pribina, dále ji následovala mlékárna Madeta a Bohušovická mlékárna. Velký 

nárůst prodeje byl zaznamenán u nových odběratelů, kterými jsou mlékárny Agro Tami Nitra 

a Senoble Zvolen. Dalším zkoumáním bylo zjištěno, že bylo dosaženo požadované výše zisku 

a plán výroby kelímků a víček byl dokonce lehce překročen. Kladným znamením pro 

společnost byla skutečnost, že v roce 2010 nedošlo k žádnému řešení reklamačních 

požadavků. Společnost má zájem na neustálém zlepšování, to dokládá také skutečnost, že se 

snaží o zefektivnění výroby, a to jak v časových, tak také kvalitativních parametrech, jako 

novinku společnost nainstalovala UV germicidní lampy do výrobních strojů, které zajistí 

bakteriální čistotu povrchu kelímků. Společnost také sjednala dohodu s mlékárnou Pribina, že 

bude pravidelně provádět odběry na mikrobiologický rozbor, a to čtyřikrát ročně. To vše 

z důvodu zlepšení čistoty prostředí a odhalování rizikových faktorů. Dále společnost provádí 

politiku výcviku zaměstnanců, a to od řidičů vysokozdvižných vozíků a nákladních vozidel, 

přes ekonoma, svářeče až po obsluhu tiskových a vysekávacích strojů. Také se pravidelně 

provádí přeškolení z hygienických interních předpisů. Školení zabezpečují externí firmy.  
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4.2    Vyhodnocení podle SLEPTE analýzy 

 

Všechny uvedené faktory mají pro společnost významný vliv, protože právě změny jak 

legislativních, ekonomických, ekologických, společenských, právních, sociálních tak               

i technologických faktorů mají a budou mít významný dopad na úspěšnost podnikání 

společnosti. Při vyhodnocení výsledků dle SLEPTE analýzy by pro společnost EKOBAL 

ROŽNOV, spol. s r. o. dle společenských faktorů bylo přínosné, aby využívali aktivní politiky 

zaměstnanosti a v případě hledání nových zaměstnanců využívali kvalifikované pracovní síly, 

aby si zabezpečili správný chod podniku. Faktorem, který v této oblasti také hraje významnou 

roli, je výše minimální mzdy, která se pro rok 2011 stanovuje na úrovni 8000 Kč. Výše této 

minimální mzdy má motivační úlohu pro zaměstnance současné i potenciální. Legislativní 

faktory, které na společnost působí, jsou pevně zakotveny do podnikových činností. Tuto 

oblast má společnost dobře zvládnutu a v tomto duchu je potřeba pokračovat i nadále. 

Ekonomické faktory jsou pro podnik využitelné při plánování výroby na další období. Bude 

potřeba předvídat budoucí vývoj míry jak inflace, tak růstu HDP. Z pohledu politických 

faktorů by pro společnost mohlo být přínosem využití dotací, které nabízí Evropská Unie pro 

podporu malého a středního podnikání. Tyto dotace by mohla společnost využít na 

financování nových výrobních strojů, informačních technologií a také by bylo vhodné 

financovat do svých zaměstnanců a zkvalitnit politiku motivace a odměňování. Z pohledu 

technologií si podnik stojí na dobré konkurenční pozici, protože strojový park je na dosti 

technologicky vyspělé úrovně, další rozvoj technologií stojí za zvážení v případě snahy           

o získání dotací. Společnost na ekologické okolí působí kladným dojmem, protože veškerou 

svou činnost se snaží směřovat na ekologickou výrobu svých produktů. V tomto, ekologicky 

šetrném pojetí, ji také vnímají zákazníci. 

 

 

4.3    Vyhodnocení podle Porterovy analýzy 

 

Podstatným faktorem, který v této analýze vystupuje, je rivalita konkurenčních podniků. 

Velkou hrozbu do budoucnosti představuje vstup podnikatelů z Asie. Konkurence, která na 

podnik EKOBAL ROŽNOV, spol. s r.o. z jeho podnikatelského okolí působí, si nachází nové 

cesty, jak oslovit stávající zákazníky společnosti, a to převážně cestou nízkých cen. S tím je 

úzce spojena také průbojnost konkurenčních produktů, kde konkurenční subjekty začaly 

vyrábět obdobné obaly a ty nabízí na trhu. Pro společnost by bylo vhodné propracovat 
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marketingovou strategii a získávat nové zákazníky a budovat podvědomí, u zákazníků 

stávajících a také potenciálních, o své značce. Dle rozboru dodavatelských firem je vidět 

značná vyjednávací síla zahraničních dodavatelů, kteří si mohou diktovat podmínky, 

charakterizující dodávaného zboží, což je pro společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. 

nepříjemná situace. Navíc u dodávek těchto materiálů dochází k častým výkyvům, které jsou 

způsobeny komplikovanou dopravou, kdy hlavně v zimních obdobích dochází při lodních 

přepravách k prodlení s dodávkou díky zamrzání dopravních koridorů. Bylo by vhodné 

začlenit do vyjednávací strategie s dodavateli smluvní podmínky, které se budou týkat 

takovýchto výpadků v dopravě a možnost snížení cen, protože takovéto problémy společnost 

značně omezují. Zákaznický segment společnosti je docela stabilní, i když v nedávné době 

musela společnost čelit problémům, které ji přinesla ztráta několika odběratelských firem. 

V současné době se společnost dostává opět do stabilizované polohy a usiluje o uzavření 

nových kontraktů. Společnost prodává své výrobky i do zahraničí, jak bylo uvedeno. Zatím 

stále nedosažitelným trhem je Polsko, kde velkou nedostatečnou je schopnost vyjednat 

platební podmínky a také Rakousko, které nyní neprojevuje zájem o výrobky společnosti 

EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. Velkou příležitostí společnosti je proniknutí na německé      

a rumunské trhy s produkcí kelímků na kafe pro benzínové pumpy. Tomuto záměru se ovšem 

staví do cesty zdražování dopravních nákladů, které hrají významnou roli. Tento problém by 

mohlo vyřešit dodání většího množství v jedné dodávce, avšak s tímto návrhem ve většině 

případů zákazníci nesouhlasí, protože nechtějí držet zbytečně mnoho zásob na skladě.  

 

Mnohdy hraje také významnou roli při uzavírání kontraktů protekcionismus, kdy manažeři 

různých společností dávají přednost zboží, které pochází z České republiky nebo Slovenska, 

přičemž zboží z Polska je levnější. Také lze poukázat na související příklad, kdy společnost 

v držení německých společníků dává přednost dodávkám od německých firem i přesto, že 

společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. jim nabídla nižší ceny. 

 

4.4    Vyhodnocení podle výsledků finanční analýzy 

 

Z výsledků finanční analýzy bylo dosáhnuto závěru, že v současné době společnost využívá 

převážně vlastních zdrojů financování pro účely obnovy kapitálové struktury. Tyto vlastní 

zdroje financování jsou ale dražší než zdroje cizí. Náklady na kapitál zvyšuje skutečnost, že 

společnost nevyužívá úročený cizí kapitál. Velkou část oběžných aktiv společnost kryje 

dlouhodobými zdroji. Činnost společnosti je tím pádem bezpečná, ale plyne z toho závěr, že 
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je také dosti drahá. Překapitalizování podniku má za následek nehospodárné fungování, 

jelikož dlouhodobé zdroje jsou mnohem dražší než zdroje krátkodobé. Společnost by se měla 

více zaměřit na řízení financování podniku, jež je úzce spjato s financováním investičních 

projektů. Aktuální výsledky jednotlivých ukazatelů naznačují, že společnost je výrazně 

překapitalizovaná, výnosnost celkového a také vlastního kapitálu se postupně snižuje. 

Z těchto důvodů je potřeba, aby vedení podniku pouvažovalo nad změnami v oblasti 

finančního řízení. Pro společnost by bylo pozitivní, kdyby využila financování z cizích 

zdrojů, poněvadž by to pro ni bylo levnější. Tento způsob financování by snížil náklady na 

kapitál podniku a vložený kapitál by se mnohem lépe hodnotil. Finanční situace společnosti je 

dle ukazatelů zadluženosti na velmi dobré úrovni. Navíc je společnost také vysoce zisková, 

avšak nepřistupuje aktivně k investování svého kapitálu, a tím pádem kapitál leží ve 

společnosti, nebo si jej společníci rozdělí mezi sebou. Přínosným závěrem pro tuto situaci je 

skutečnost, že podnik je na stabilní úrovni, což se projevuje v nízké rizikovosti podnikání. 

 

4.5    Vyhodnocení podle SWOT analýzy 

 

Silná pozice společnosti, které dosáhla působením jejich silných stránek, je lehce snížena 

převládající ohroženími, které na společnost působí z vnějšího prostředí. Klíčovými faktory, 

které stojí za úspěšností společnosti, jsou dlouholeté zkušenosti s vedením podnikatelských 

činností, certifikované produkty, aktivní přístup k zákazníkům, kteří díky tomuto rádi se 

společností obchodují, ochota investovat do nových technologií, strategické umístění 

společnosti, která se nachází na jednom z hlavních tahů také na Slovensko, promyšlené 

nakládání s finančními prostředky, i když je možné pozorovat značné překapitalizování 

společnosti. Velkým pozitivem pro podnik je výroba ekologických obalů a jejich 

recyklovatelnost, protože v dnešní době je pro mnoho zákazníků rozhodujícím faktorem 

konečný dopad na životní prostředí. Naopak postavení této společnosti sráží úzká míra 

výrobního sortimentu, neprůbojná marketingová strategie a problémy s dodavateli 

strategických surovin, kdy se společnost nemůže spolehnout na přesnost dodávek. 
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4.6    Návrhy a doporučení 

 

Následující podkapitola bude nastolovat jednotlivé možné návrhy, pomocí nichž by 

společnost EKOBAL ROŽNOV, spol. s r. o. mohla získat významné postavení na trhu           

a zajistit si konkurenční výhodu oproti ostatním podnikům. Poté bude následovat srovnání 

vybrané strategie s dalšími podnikovými strategiemi, jež by bylo možné navrhnout a následně 

bude přistoupeno k výběru té nejvhodnější.  

 

Pomocí dílčích analýz bylo zjištěno, převážně pak dle celkové SWOT  analýzy, že společnost 

by měla uskutečňovat diferenciační strategii, pomocí níž by plně využívala své silné stránky  

a příležitosti a vybudovala si silné postavení na trhu pomocí vytvoření a upevnění 

konkurenční výhody.  

 

Nyní jsou uvedeny hlavní kroky, které by společnost při zavádění diferenciační strategie do 

podnikové praxe měla uskutečnit, a to v horizontu následujících 2 - 3 let. Jedná se tedy            

o SMART cíle krátkodobé až střednědobé.  

 

4.6.1  Oblast motivace a odměňování 

 

Společnost by měla podporovat své zaměstnance a vyvíjet uspokojivou motivační                    

a odměňovací politiku Společnost by měla usilovat o udržení schopných a kvalifikovaných 

zaměstnanců, kteří tvoří silné jádro společnosti a působí jako značná konkurenční výhoda. 

Jako krok diferenciační strategie by bylo vhodné, kdyby společnost přispívala  zaměstnancům 

na penzijní a životní připojištění. A dále je také potřebné upevňovat vztahy uvnitř organizace, 

vhodný nástrojem by bylo pořádání firemních akcí. 

 

4.6.2  Koordinace financování společnosti 

 

Pro společnost by bylo výhodné, kdyby začala lépe koordinovat financování společnosti. 

Vypočtené ukazatele totiž naznačují výrazné překapitalizování společnosti, výnosnost 

vlastního i celkového kapitálu se postupně snižuje a také ukazatele aktivity naznačují, že obrat 

aktiv se snižuje. Z toho plyne závěr, že by bylo potřeba optimalizovat majetkovou                    

a kapitálovou strukturu, aby bylo dosaženo maximalizace výnosových faktorů. 
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4.6.3  Analyzování ekonomických záměrů 

 

Dále bude pro společnost velmi důležité, aby vyhotovovala důkladné analýzy o ekonomické 

efektivnosti záměrů, které bude chtít v budoucnu realizovat. Je potřeba vyhodnotit jak 

výnosnost projektu, tak celkové náklady, které plynou z pořízení projektu a také rizikovou 

přirážku, která představuje neznámý vývoj úspěchu realizace daného projektu. 

 

4.6.4  Politika snižování rizik 

 

Pro společnost bude důležité, aby realizovala politiku snižování rizik, která mohou ovlivnit 

chod společnosti. V tomto případě se jedná o vyjednání přijatelných obchodních podmínek 

s dodavateli, vyhledávání nových odběratelů, zajišťování dobrých vztahů se současnými 

odběrateli apod.  

 

4.6.5  Zlepšení marketingového řízení 

 

Úspěch každé společnosti závisí na provedené marketingové propagaci poskytovaných 

produktů a služeb. Pro společnost zavedení diferenciační strategie v oblasti marketingu 

znamená, kvalitně a průběžně aktualizovat internetové stránky a vložit finance do 

propagačních materiálů a předmětů. Bylo by vhodné umístění reklamy do odborného 

časopisu, které odebírají potencionální zákazníci a vyhotovení propagačních prospektů, 

kterými by se potencionální zákazníci obesílali. Bylo by také přínosem, aby obchodní 

manažeři uplatňovali politiku obdarování zákazníků propagačními a dárkovými předměty, 

prostřednictvím níž by si budovali dobré vztahy se současnými zákazníci. Pro společnost by 

takováto akce znamenala vynaložení značných finančních prostředků, ale v následujícím 

období by to pro společnost mělo pozitivní dopad v podobě přílivu nových zákazníků. 

 

4.6.6  Vývoj nových možností pro použití výrobků 

 

Společnost je důležitým producentem obalových produktů na českém trhu. Avšak i přes tuto 

skutečnost by bylo vhodné rozšířit nabídku produktů a budovat ještě pevnější postavení na 

trhu, vzhledem k sílícím vyjednávacím schopnostem konkurence, popřípadě vstupu nových 

konkurentů do odvětví. Aby došlo ke splnění tohoto cíle, je potřeba, aby dle zásad 

diferenciační strategie, byly poskytované produkty výjimečné v určitých vlastnostech. Bylo 
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by tedy vhodné, aby společnost poskytovala vysoce kvalitní produkty a kvalitní doprovodné 

služby.  

 

4.6.7  Nápojové kelímky na kávu 

 

Velice podporovaným projektem by měla být produkce kelímku na kávu, pro které by 

společnost měla vypracovat kvalitní propagaci. Společnost sice bude muset vynaložit určité 

náklady na propagaci nových produktů, avšak v časovém horizontu do 2 let by společnost 

měla dosáhnout zvýšení zisku a nárůstů zákazníků, kterými by mohli být nejrůznější 

maloobchodní prodejci, kteří poskytují kávu jako doplňkový sortiment, restauratéři, obchodní 

řetězce apod. Novými inovacemi ve výrobním procesu by si společnost mohla zabezpečit 

vyšší konkurenceschopnost a výraznější image společnosti.  

 

4.6.8 Nápojové kelímky na venkovní občerstvení 

 

Jako možný dobře zamířený tah, by mohlo být doporučeno vydat se také na cestu produkce            

a distribuce kelímků pro venkovní použití. Vzhledem k velkým počtům akcí, které se pořádají 

na fotbalových a hokejových stadionech (př. fotbalové zápasy, hokejové zápasy, koncerty, 

Colours of Ostrava apod.). Na obdobných akcích se velké míře využívají nápojové kelímky 

z plastu. Bylo by přínosné poukázat na možnost využívání ekologických papírových kelímků, 

které by byly šetrnější k přírodě (recyklovatelnost). Pořadatelé akcí a také uživatelé by se 

mohli nad takovýmto úmyslem nadchnout, protože se zlepší pohled na nadměrnou produkci 

odpadů při hromadných sešlostech. Tento plán bude vyžadovat marketingový průzkum a poté 

rozsáhlou marketingovou propagaci tohoto produktu.  

 

4.6.9 Vývoj kelímků pro kosmetické a zdravotnické účely 

 

Jako absolutní inovace od základu, by mohl být zaveden vývoj, výroba a následně distribuce 

obalových produktů, které by se využívaly jako nádobky na kosmetické a zdravotnické krémy 

či nádobky na léky, které jsou připravovány v lékárnách. Vzhledem k trendu aktuální doby, 

kdy se poukazuje na nutnost zbytečně nezatěžovat přírodu odpady, je zřejmé, že návrh zavést 

namísto klasických umělohmotných obalů obaly papírové, by byla adekvátní. Právě takové 

odvětví, jako je kosmetika a zdravotnictví, by mělo jít příkladem. Dále bylo by možné nabízet 

papírové kelímky do zubařských ordinací k vyplachování úst pro pacienty. 
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Tab. 4.1 Metodika SMART pro jednotlivé cíle [vlastní zpracování] 

 

Dílčí cíl S M A R T 

Oblast 

motivace a 

odměňování 

Zlepšit 

pracovní 

podmínky 

Anketa mezi 

zaměstnanci 

Sladěno 

s motivační 

politikou 

Spokojenost 

zaměstnanců 
1 rok 

Financování 

společnosti 
Optimalizace 

Sledování 

pomocí fin. 

ukazatelů 

Výhodné pro 

finanční řízení 

Lepší 

finanční 

výsledky 

2 roky 

Řízení rizik 
Přijatelná 

rizika 

Hodnocení 

managementem 

Důležité pro 

rozhodování  

Optimalizace 

rizikovosti 
1 rok 

Nápojové 

kelímky na 

kávu 

Prodej a 

reklama 

kelímků na 

kávu 

Sledování 

prodejů 

Marketingový 

a produktový 

tah 

Zvýšení 

prodejů a 

zisku 

Aktuálně 

Nápojové 

kelímky na 

venkovní 

občerstvení 

Vývoj a 

prodej 

kelímků na 

nápoje 

Propagace a 

ohlasy 

zákazníků 

Aktivní přístup 

marketingu a 

inovace 

Oživení 

inovační 

politiky a 

povzbuzení 

výsledků 

2 roky 

 

Obaly na 

kosmetické a 

zdravotnické 

produkty 

Vývoj a 

prodej 

obalových 

produktů 

Propagace a 

ohlasy 

zákazníků 

Aktivní přístup 

marketingu a 

inovace 

Oživení 

inovační 

politiky a 

povzbuzení 

výsledků 

3 roky 

 

Na vyšší úrovni je možno postupovat také dle metodiky SMARTER, kde oproti 

předcházejícím uvedeným kritériím je obsaženo ještě kritérium E – hodnocení či pozitivní 

vliv na okolí a R – průběžné hodnocení či odměnění. Vzhledem k zaměření společnosti, které 

je produkovat ekologicky šetrné výrobky, by všechny výše uvedené dílčí cíle splňovaly 

podmínku kritéria, které určuje pozitivní vliv na okolí, jelikož všechny podnikatelské aktivity 

jsou spojeny s tímto faktorem.  
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Podniknutí těchto uvedených kroků během následujících 2-3 let by společnosti mělo přinést 

navýšení tržeb, s tím spojený zisk společnosti. Tento efekt by měl nastoupit v období 3-5 let. 

 

Diferenciační strategie bude zajišťovat společnosti významné postavení na trhu současných 

konkurentů a zároveň bude tvořit určité bariéry pro vstup nových konkurenčních subjektů. 

V neposlední řadě využíváním svých silných stránek a příležitostí, může společnost 

dosáhnout zvýšení velikosti prodejů, zvýšení zisku, udržení kvalifikovaných zaměstnanců            

a získání nových zákazníků, s nimiž bude uzavírat potřebné kontrakty. 

 

Dle jiné metodiky stanovení podnikové strategie, než metody SWOT, by bylo možné 

uvažovat pro firmu o strategii cenové, kdy lze uvažovat o poskytování produktů za vyšší 

cenu, s čímž by byla také spojena nadprůměrná kvalita produktů. V současné době je tato 

strategie ale spíše nerealizovatelná, vzhledem k požadavkům trhu. 

 

Dalším možným návrhem pro zavedení strategie by mohla být strategie smetánková, k jejíž 

realizaci by společnost dospěla produkcí výrobků, které v současné době nejsou produkovány 

a poskytovány žádnou jinou společností. S ohledem na variantu výroby zcela nových 

produktu by zavedení této strategie bylo neekonomicky finančně náročné. 

 

Jako další možná strategie, se nabízí strategie nákladová, jíž by společnost realizovala  

pomocí snížení výrobních a dalších nákladů, čímž by se snížily celkové náklady                       

a v návaznosti na to, by se mohla snížit také cena poskytovaných produktů. Mohlo by být 

dosaženo vyšších prodejů, a v návaznosti na tuto skutečnost by rostly také výnosy, potažmo 

tržby. Zavedení této strategie by ovšem obnášelo investice do nových strojů, které by byly 

energeticky úspornější a zavedení složitějších výrobních procesů. V celkovém pohledu by 

náklady zavedení strategie byly příliš vysoké. 

 

Jak již bylo popsáno, vyhotovením diagramu SWOT analýzy bylo dospěno k závěru, že 

společnost by se měla zaměřit na diferenciační strategii, což také potvrdilo uvedené porovnání 

jednotlivých podnikových strategií. Velmi důležité budou pro společnost činnosti, kterými 

sníží působení ohrožení a naopak využije příležitosti, kterými jsou například získání dotací    

a vložení financí do technického a výrobního programu. 
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5  Závěr 

 

Problematika rozvoje podnikání je značně ovlivněna nynější dobou a pro podniky je důležité, 

aby se snažili o to, aktivně se zapojit do rozvíjení své oblasti podnikání. Zároveň je vhodné 

také pouvažovat o podnikání v dalších oblastech, ale hlavně je nutné plně využívat svých 

dovedností, zkušeností a možností trhu. Je důležité, aby podnik využíval rozvoje podnikání,         

a tím pádem působit konkurenceschopně a dosahoval svých stanovených cílů. 

 

Smyslem diplomové práce bylo analyzování samotné společnosti a jejího okolí pro potřeby 

zpracování plánu rozvoje společnosti a navrhnout podnikovou strategii.  

 

Práce se skládá z úvodu, tří stěžejních kapitol a závěru. V úvodu je objasněn důvod volby 

tématu diplomové práce a je stanoven cíl práce. První kapitola obsahuje teoretické poznatky             

a základní pojmy, které se váží k danému tématu a dopomohly k vytvoření diplomové práce             

a na něž navazuje praktická část práce. Teoretické podklady z odborné literatury byly dále 

využity ke zpracování praktické části, jež se skládala z představení konkrétní společnosti, 

informací o výrobním programu a struktuře uvnitř podniku. Nejobsáhlejší část analytické části 

se skládá z jednotlivých analýz, které byly provedeny na základě pozorování a zjišťování 

potřebných informací, které se týkají podniku samotného. Na základě těchto informací byla 

vypracována analýza interního okolí, která ukazuje organizační strukturu společnosti, vývoj 

prodejů v jednotlivých letech, skladbu odběratelů společnosti a skladbu nejprodávanějších 

výrobků společnosti. Dále byla vypracována SLEPTE analýza, která předkládá poznatky          

o makrookolí podniku, které také významnou měrou působí na podnik, poté Porterova 

analýza, jež zohledňuje mezzookolí společnosti a v neposlední řadě SWOT analýza, která 

zohledňuje dosažené výsledky předchozích dílčích analýz. Vyhodnocení jednotlivých analýz 

je uvedeno v další kapitole, která se mimo tohoto skládá i z navržení dílčích SMART cílů, 

které je potřeba uskutečnit pro zavedení zvolené strategie do chodu organizace. Jako výchozí 

byla zvolena strategie diferenciační, pomocí níž bude společnost plně využívat svých silných 

stránek a využije příležitostí, které vyplývají z vnějšího okolí. Závěr obsahuje stručné shrnutí 

struktury diplomové práce a konečné poznatky. 

 

Stěžejní analýzou vypracovanou v praktické části byla SWOT analýza, pomocí níž bylo 

dospěno k názoru, že společnost by pro svou činnost měla zavést diferenciační strategii. 
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Zavedení diferenciační strategie by pro podnik znamenalo produkovat a nabízet inovované 

výrobky a poskytovat unikátní služby. Návrhy jak přispět k zavedení strategie, byly popsány 

dle kroků, které splňují pravidla SMART metodiky. 

 

Cílem práce bylo určit nejlepší generickou strategii, dle Portera, která bude pro společnost 

vhodná a navrhnout kroky, kterými by strategie měla být implementována do řízení 

společnosti. 

 

Jako velmi pozitivní je autorkou považována politika vedení společnosti, která usiluje             

o neustálé zlepšování systému jakosti, snaží se vyhledávat zdroje a prostředky pro údržbu                

a rozvoj a své zaměstnance vede k realizování systému jakosti dle nutných příruček, směrnic              

a zároveň společnost zaměstnancům zajišťuje potřebná školení. 

 

Společnost by se měla začít zajímat o programy, které nabízí Ministerstvo průmyslu                

a obchodu, jež mohou pomoci malým a středním podnikatelům k tomu, aby se na trhu stali 

úspěšnějšími a konkurenceschopnými. Tato pomoc může působit povzbudivě a zároveň může 

nastartovat akci vedení podniku k dalšímu rozvoji.  

 

Protože pocházím z Rožnova pod Radhoštěm, kde také sídlí společnost ROŽNOV POD 

RADHOŠTĚM, spol. s r. o., zajímala jsem se o výsledky výzkumu Města pro byznys za 

Zlínský kraj a konkrétně město Rožnov pod Radhoštěm se postupně umístilo na 13., 7. a 10 

místě. 

 

Jako přínos této diplomové práce může být považován jednak provedený nezávislý pohled 

nezúčastněné osoby na dění okolo podniku, aplikace teoretických poznatků na konkrétní 

společnost a také využití vyhotovených návrhů a doporučení. 

 

Na závěr této diplomové práce je možno potvrdit, že cíl, který byl stanoven v úvodu práce, 

byl bezezbytku splněn. Návrhy a doporučení, které zazněly v poslední kapitole, a které 

vycházejí z vyhodnocení jednotlivých analýz okolí společnosti, jsou plně dány k využití do 

praktického fungování společnosti a jsou naformulovány tak, aby jejich uplatnění dopomohlo 

k získání významného postavení společnosti na trhu. 
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