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1. Úvod 
Při výběru tématu „strategické plánování podniku“ mé diplomové práce jsem byl 

ovlivněn tím, že již nějakou dobu podnikám a moc dobře si uvědomuji, že dobré strategické 

rozhodování je základním předpokladem dlouhodobého úspěchu. Dělání správné věci špatně 

je lepší než té špatné dobře. 

Již jsem se setkal s celou řadou českých a zahraničních podniků, které byly velmi 

úspěšné, ale pouze krátkodobě. Vždy jsem se snažil pochopit proč. Odpověď byla vesměs 

jednoduchá. Na druhé straně jsem se setkal s organizacemi, které měly za sebou úspěšnou 

dlouholetou tradici, ale i některé z nich byly časem nuceny své podnikání ukončit. Odpověď 

na otázku „proč“ byla komplikovaná a často ani neexistovala. Teprve s odstupem času se po 

několika analýzách zjistily pravé příčiny. Ty měly vždy strategický charakter.  

Každý podnik, ať už malý nebo velký, potřebuje znát své poslání, mít jasně stanovené 

cíle a postupy, jak jich dosáhnout, neboť nelze organizaci řídit, když neznáme směr. Je pozdě, 

když zjistíme, že vývoj podniku se nachází ve slepé uličce. Z toho důvodu by se mělo 

strategickému řízení věnovat více než jenom dostatečně.   

Cílem diplomové práce je důkladná analýza vnitřního i vnějšího okolí podniku 

a všech relevantních informací za účelem formulování strategie a strategického plánu 

podniku, který bude v souladu s vizí a hodnotami podniku. Součástí bude také proces výběru 

strategie, implementace strategického plánu a navržení procesu kontroly. 

K vypracování strategického plánu je potřeba výborné znalosti okolního prostředí 

a daného podniku. Dle mého názoru musí být sám autor primárním zdrojem klíčových 

informací a popsat to, co zatím nikdo nepopsal. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zpracovat 

diplomovou práci ve firmě Zahradnictví Korner, jejíž prostředí dlouhodobě sleduji a aktivně 

se účastním, s průběžně rostoucím podílem, na jejím řízení. 

Diplomová práce je členěna do šesti kapitol. V kapitole teoretických východisek 

budou vymezeny základní pojmy, postupy a analýzy nezbytné pro zpracování praktické části, 

která bude začínat představením podniku. Následně budou zpracovány analýzy, na základě 

kterých bude formulována strategie a navržen strategický plán včetně systému jeho kontroly. 

Prostudováním literatury se pokusím proniknout do problematiky strategického 

plánování co nejvíce. Pro získávání a shromažďování informací jsem si zvolil metodu 

koncentrických kruhů. Ta vychází z nějaké základní informace (např. knihy), která mi pak 

slouží k nalezení další literatury k prohloubení znalostí. Takto získám ucelený přehled o dané 

problematice. 
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2. Teoretická východiska strategického plánování 

2.1. Rozhodnutí zpracovat strategii a zavést systém strat. řízení 
Jako první krok ke zpracování strategie je rozhodnutí top managementu, respektive 

majitelů firmy, že budou tyto práce zahájeny. Toto rozhodnutí by mělo být v každé firmě, 

avšak ve skutečnosti mnoho českých manažerů není dosud o nezbytnosti strategie 

přesvědčeno. Nejčastějšími argumenty jsou „nemám čas na strategii“ nebo „strategii mám 

v hlavě“ což vede paradoxně k tomu, že střední management musí přesvědčovat top 

management, aby ji vytvořil.  

Jakmile se překonají všechna úskalí, je třeba, aby bylo splněno několik základních 

předpokladů. Především nejvýše postavený vedoucí pracovník podniku musí brát 

zpracování a implementaci strategie jako nejdůležitější úkol a musí stát v čele všech prací, 

aktivně se na nich podílet, zvláště pak navrhnout základní rozvojové směry společnosti. Je 

nutné, aby si byl vědom, že jeho další vývoj kariéry závisí na úspěšnosti jím vytvořené 

strategie. 

Druhá podmínka je, že celý top management musí být přesvědčen o nezbytnosti prací 

na strategii, která má nejvyšší prioritu a je základem všech ostatních aktivit. Rozhodně je 

nežádoucí, aby měl manažer představu, že se bude zabývat strategií např. jednou za měsíc po 

dobu čtyř hodin. Každý, kdo chce pracovat v top managementu, musí sdílet strategii firmy. 

Další podmínkou pro úspěšnou realizaci je pochopení specifických rysů 

strategických procesů a principů strategického myšlení. Mnoho manažerů se totiž mylně 

domnívá, že jde o jakousi analogii operativního řízení nebo dlouhodobých plánů z dob 

centrálního plánování. 

Zvláště ve velkých firmách je potřeba vytvořit určité organizační předpoklady. Měl 

by být jmenován správce strategie, který koordinuje všechny činnosti, organizuje zasedání 

strategického týmu, připravuje nutné podklady atd.  

Rozhodujícím faktorem úspěšnosti strategie je personální obsazení strategického 

týmu. Je nezbytné, aby v čele stál nejvyšší manažer firmy a převážnou část jeho pracovního 

času bylo řízení rozvojových a strategických procesů. Pokud je řízení strategického týmu 

delegováno na jinou osobu, je to projev zásadního nepochopení úkolů nejvyššího manažera 

firmy. Členové týmu by měli být všichni top manažeři a další vybraní pracovníci nehledě na 

jejich funkční zařazení ve firmě. Jako kritérium výběru by měla být především aktivita, 
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vysoké pracovní nasazení, tvůrčí myšlení, ochota akceptovat, ale hlavně také iniciovat změny, 

schopnost pracovat v týmu.  

Prakticky mnohdy obtížným detailem je určení termínů porad strategického týmu. 

Měl by být vytvořen plán porad na minimálně rok dopředu s povinnou osobní účastí všech 

členů, kdy „omlouvá jen vlastní smrt“. 

Věcným výstupem tohoto kroku je určení základního směru firmy, aktivity (předmět 

podnikání, hlavní trhy) a dalších východisek, jako je hlavně výše vkládaného kapitálu, možné 

objemy investic, požadované návratnosti vložených prostředků, akceptovatelná míra rizik, 

předpokládaný vývoj tržeb a hlavních ekonomických ukazatelů. (Souček, 2003)  

2.2. Základní pojmy 

2.2.1. Strategie 

Definic strategie nalezneme nepřeberné množství. Strategie je dlouhodobým rámcem, 

který sjednocuje ve firmě její hlavní cíle, priority a aktivity, přizpůsobuje zdroje firmy 

měnícímu se okolí, zejména zákazníkům a uspokojuje očekávání zainteresovaných skupin – 

stockholderů a stakeholderů. Praktičtěji řečeno: Strategie firmy vyjadřuje její misi, vizi, 

strategické cíle a strategické operace, tj. aktivity, zajišťující naplnění mise, vize a splnění 

strategických cílů. (Souček, 2003, str. 25) 

Strategie ve své podstatě popisuje, jakou cestou budou dosaženy firemní cíle.  

Strategickým řízením pak rozumíme proces tvorby a implementace rozvojových 

záměrů majících zásadní význam v budoucím vývoji podniku.  

2.2.2. Strategické plánování 

Abychom mohli dlouhodobě řídit firmu, je velmi důležité strategické plánování. Tím 

jsou periodicky se opakující se činnosti, jimiž podnik reaguje na změny. Celosvětové trhy 

mají intenzivní vývoj, mění se formy distribuce či preference zákazníků, technologický 

pokrok jde mílovými kroky a podnik musí na všechny změny rychle reagovat, jinak nebude 

schopen dlouhodobě fungovat. Výsledkem strategického plánování je pak strategický plán. 

2.2.3. Strategický plán 

Je základním řídícím dokumentem usměrňujícím činnosti jednotlivých organizačních 

jednotek. Představuje cíle, záměry a cestu, jakou by měl podnik jít. Na základě toho jsou 

určeny cíle, strategie a programy jednotlivých organizačních jednotek, které musí odpovídat 

cílům celého podniku. Velice důležité je, aby vše bylo realistické, jinak by byl plán pouhým 

literárním dílem.  
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Strategický plán se zaměřuje jak na strategii, tak na plány v oblasti financí, lidských 

zdrojů, investic atd. Obvykle se uvádí, že je zpracováván na období 3 – 5 let, ale v poslední 

době dochází ke zkracování této doby v důsledku zrychlování změn v okolním prostředí. 

Dané časové rozpětí však mnohdy záleží na konkrétním odvětví, ve kterém společnost 

podniká. 

2.2.4. Vize 

Pojem vize je odvozen z latinského slova „visio“, což v překladu znamená zření či 

proroctví. Jde o představu vývoje a hrubý nástin budoucnosti, čeho by se mělo dosáhnout.  

Základem pro vytvoření vize je znalost minulosti, na kterou aplikujeme současné změny 

a odhad budoucího vývoje. Úkolem vize je zachytávání a reagování na jevy, trendy či změny 

faktorů, které jsou momentálně slabé, na první pohled neviditelné, ale mohou mít na vývoj 

budoucnosti firmy klíčový vliv. Jejich odhalení není výsledkem rozsáhlých a důsledných 

analýz, ale spíše zde sehrává roli intuice, mentální schopnosti, vnímavost a předvídavost 

manažera.  

Vize bývá někdy nazývána firemní filozofií. Všichni zaměstnanci by s ní měli být 

nejenom seznámeni, ale měli by se jí také řídit při každodenních činnostech. Realizace vize 

musí mít podporu vedení a musí motivovat zaměstnance k pozitivní práci. 

Prakticky by se měla formulace vize vejít do jedné či pár vět. Vhodně definovaná vize 

se pak stává důležitým faktorem pro prezentaci podniku vnějším směrem vůči zákazníkům 

a zároveň podstatným motivačním faktorem pro zaměstnance. Znalost podnikové vize dává 

práci smysl a směr. (Lhotský, 2010) 

2.2.5. Poslání 

Z vize vychází poslání podniku, které je soustředěné na současnost, ale zároveň je 

spojené s budoucností – vizí. Bez ní by se po čase znehodnotilo a vize by byla bez poslání 

pouhý výplod fantazie.  

Poslání podniku vyjadřuje přání vedení podniku, jak by měl být chápán veřejností. 

Z toho důvodu je důležité dobře formulovat poslání, protože zdůvodňuje oprávněnost 

existence podniku a prezentuje jeho aktivity. (Lednický, 2006) 

Zpravidla poslání odpovídá na tři otázky: 

Co – jaké potřeby zákazníka společnost uspokojí 

Kdo – jaké jsou zákaznické segmenty organizace, kdo jsou klíčoví stakeholdeři 

Jak – jaké technologie, výrobky, služby, metody jsou používány 
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Při formulaci bychom měli mít na paměti, že by mise měla být jedinečná – originální 

a snadno zapamatovatelná, pokud možno měřitelná a hlavně motivující – jednoduchá, 

srozumitelná a přesvědčivá. (Krymláková, 2009) 

Existují dvě vymezení poslání. Užší pojetí dává mnohem jasnější představu o tom, co 

je v rozsahu působnosti podniku, jaké jsou jeho výrobky či služby, jaké využívá technologie 

atd., čímž pak omezuje prostor pro využití vnějších příležitostí, které poskytuje stále se 

měnící prostředí firmy. 

Na druhé straně širší pojetí vytváří větší prostor pro aktivitu společnosti. Umožňuje jí 

nastínit vlastní působnost ve vícero odvětví a ukázat tak vysokou flexibilitu. 

Šířka pojetí z velké míry závisí na hierarchické úrovni, pro kterou je poslání 

vymezováno. Z toho vyplývá, že čím větší podnik, tím bude na vyšších úrovních využíváno 

více širšího pojetí. 

2.2.6. Hodnoty 

Zdrojem organizačních hodnot bývají základní lidské hodnoty. Ty jsou charakteru 

sdílených přesvědčení a předpokladů k přístupu členů organizace ke svým úkolům ve firmě. 

Prostupují celým výkonem a činnostmi organizace. Jsou jakýmsi tmelem držícím celý podnik 

pohromadě. 

Uznávání a sdílení stejných hodnot zvyšuje pracovní satisfakci zaměstnanců a rozvíjí 

týmovou práci. Dalším efektem může být zvýšení loajality a etické jednání či lepší konsensus 

s hlavními cíly podniku. 

2.2.7. Cíle 

Cíl je žádoucí budoucí stav, kterého se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své 

existence a svých činností. Strategické cíle tvoří podstatu strategií a jsou hlavní náležitostí 

jejich obsahu. V různých podnicích se mohou objevovat různé cíle. Pro někoho to může být 

udržení stanovené úrovně zisku, nákladů, množství produkce, ale pro jiného může být cíl 

maximalizace vyplácení dividend. 

Je důležité si uvědomit, že firmy sledují zpravidla více cílů. V důsledku toho musí být 

mezi nimi určeny hierarchie a priority. Při naplňování cílů je třeba posuzovat i hledisko času, 

kdy některé cíle jsou krátkodobého a jiné dlouhodobého charakteru. (Keřkovský, Vykypěl, 

2006) 
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2.3. Strategické myšlení 
Klíčovým předpokladem kvalifikovaného řízení základních rozvojových procesů 

firem je pochopení a osvojení si zásad strategického myšlení. Rozumíme tím takový způsob 

myšlení, který odpovídá podstatě a specifickým rysům strategických procesů. Musí se 

zde odrazit v přístupu k řešení strategických úkolů i výběru metod jejich řešení při formulaci 

a implementaci. (Souček, 2003) 

V dnešní době stále velmi silně působí styl myšlení odpovídající operativnímu 

a taktickému řízení. Psychologické faktory zde hrají mnohdy velkou roli. Příkladem může být 

vžitý zvyk řešit problémy teprve až kdy je to nezbytné (často pozdě) a jen tehdy, když jsme 

k tomu přímo donuceni. Manažerům, kteří byli zvyklí zabývat se dosud hlavně taktickým 

a operativním řízením činí vážné potíže formulovat a řešit strategické problémy. 

Níže jsou uvedeny principy strategického myšlení, které se vzájemně doplňují 

a překrývají, nelze je tedy chápat odděleně a izolovaně. Teprve jejich aplikace jako celku 

přináší kýžený efekt. (Souček, 2003, str. 33) 

 Princip myšlení ve variantách 

 Princip permanentnosti 

 Princip celosvětového systémového přístupu 

 Princip interdisciplinárního myšlení 

 Princip tvůrčího myšlení 

 Princip syntézy exaktního a intuitivního myšlení 

 Princip myšlení v čase 

 Princip zpětnovazebního myšlení 

 Princip agregovaného myšlení 

 Princip orientace na špičkové výsledky 

 Princip koncentrace 

 Princip etiky myšlení 

 Princip vědomí práce s rizikem 

2.4. Strategie a strategické řízení 
Strategické řízení konané top managementem, případně vlastníky firmy, v sobě 

zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy a jejími 

dlouhodobými cíli, disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, ve kterém se 

nachází. Podobně jako u nižších úrovní řízení – taktické a operativní, lze i strategické řízení 
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charakterizovat jako kombinaci základních manažerských činností – plánování, organizování, 

vedení, kontrola, jejichž proporce jsou naznačeny níže. (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

Obr. č. 2.1:  Struktura základních manažerských funkcí pro jednotlivé úrovně řízení 

 

Strategická rozhodování většinou provází neopakovatelné unikátní jevy a situace, čímž 

se velmi liší od rozhodování taktického nebo operativního. Jsou vesměs považována za špatně 

strukturovaná, jejich řešení jsou založena především na intuici a nelze je formalizovat. 

Podstatná část informačních podkladů je často z neformálních zdrojů, kdy formální zdroje 

nemusí být dostupné vůbec, nebo jsou zcestné. Řešení strategických rozhodování jsou často 

utajována a přístupy k řešení strategických problémů bývají osobním know-how top 

manažerů. 

Ideální model strategického řízení firmy neexistuje. Odborníci se ale vesměs shodují 

na tom, že by mělo být uskutečňováno v určitých, logicky na sebe navazujících krocích. Mělo 

by se chápat jako nikdy nekončící proces počínající vymezením poslání firmy a jejich cílů, 

strategickou analýzou a končící formulací možných variant řešení, výběrem a implementací 

optimální strategie a kontrolou včetně korekce v průběhu realizace. Velmi důležité je 

poznamenat, že ve skutečnosti mohou být všechny fáze následujícího schématu 

v interaktivních vztazích. Jednotlivé činnosti mohou probíhat simultánně a každá z nich může 

být ovlivňována ostatními a naopak. (např. při výběru strategie se musí brát v potaz 

i možnosti implementace) Prakticky je pak strategické řízení kontinuální proces současně 

probíhajících činností. (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

Stra- 
tegické 
řízení 

Taktické 
řízení 

Operativní 
řízení 

 Plánování   Organizování     Vedení   Kontrola 
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Obr. č. 2.2: Strategické řízení jako nepřetržitý proces 

 

Dodržování hierarchie firemních strategií je důležité zvláště ve velkých podnicích, 

kde musí jednotlivé úrovně na sebe navazovat. Při jejich vytváření by se mělo postupovat 

směrem „top-down“ (shora dolů), přičemž při postupném zpracování vyšších strategických 

cílů na nižší se uplatňuje zpětná vazba, postup „bottom-up“. 

Corporate strategie (firemní) v sobě obsahuje základní podnikatelská rozhodnutí. Tím 

je např. v jaké zemi a v jakém odvětví hodlá společnost podnikat, jak míní alokovat 

disponibilní kapitálové prostředky, jak bude podnikání řídit, který záměr bude preferován 

a který naopak zanechán. 

Business strategie (obchodní) by měla navazovat na firemní strategii. Pro každou 

vymezenou SBU by měla být definována vlastní business strategie, která určuje strategické 

cíle a formy konkurenčního boje pro určité trhy nebo SBU. 

Obsahově by měla specifikovat strategické cíle pro prvky rozšířeného marketingového 

mixu, avšak v případě potřeby mívají business strategie i jiný obsah, nebo upravený (např. 

přidání dalších P jako Profit – zohlednění strategických finančních cílů SBU, nebo 

Productivity – strategické cíle pro výkonnost a efektivitu procesů). (Keřkovský, Vykypěl, 

2006) 

 Product (soubor výrobků a služeb dané SBU) 

 Price (cenová politika) 

Poslání a cíle          Strategický management   Externí a interní 
firmy        prostředí 
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 Place (vymezení trhu) 

 Promotion (distribuční kanály) 

 People (lidské zdroje) 

 Process (zásobovací, výrobní, distribuční atd.) 

 Planning (plánování, řízení, organizace a firemní kultura) 

Functional strategie (funkční) jsou Business strategie rozpracované do jednotlivých 

oblastí strategického řízení, například pro oblast výroby, financí, marketingu, výzkumu 

a vývoje atd.  

Horizontální strategie se vytváří hlavně za účelem potlačení partikulárních zájmů 

jednotlivých SBUs, které by mohly přispívat k neplnění vyšších firemních cílů. Mimo to je 

také možné při jednotném postupu SBUs využít případných pozitivních efektů v oblasti 

logistiky, marketingu atd.  

2.5. Tvorba a zavádění strategie 
V dnešním globálním, super-konkurenčním světě je úspěch firmy založen na tom, jaké 

má firma specifické přednosti. Jsou to osobité vlastnosti, kterými se podnik odlišuje od 

ostatních v daném odvětví a jimiž zajišťuje svou existenci v celosvětové konkurenci. Čím víc 

je strategie podniku odlišná od těch konkurenčních, čím více originálnějších myšlenek v sobě 

ukrývá, tím se naskýtá větší šance na úspěch, samozřejmě za předpokladu, že danou 

originalitu akceptují a ocení zákazníci.  

Zpracování strategie má značně tvůrčí charakter. Prakticky neexistuje žádný návod, 

kterým bychom v případě jeho dodržení vytvořili vždy stoprocentně funkční strategii. Každá 

strategie je svým unikátem a ani kdybychom převzali úspěšnou strategii jednoho podniku, 

aplikovali ji na druhý, tak zde není jistota, že nastane kýžený úspěch. 

Jednotlivé následující dílčí části jsou okruhy činností vedoucí až k implementaci 

strategie a její kontrole. Mnozí se domnívají, že postup je striktně dán a dokud není 

dokončena předešlá etapa, nelze pokračovat dál. Skutečnost je však taková, že byť se vesměs 

začíná v daném pořadí, tak dochází k vzájemnému navazování a prolínání, kdy po ukončení 

některých etap je třeba se vrátit zpět k předchozím a někdy i zcela počátečním.  

Reálná fakta by měla být základním kamenem pro formulování strategie. K tomu 

slouží analýzy zaměřené na podstatné jevy ovlivňující strategická rozhodování: analýza 

vnějšího prostředí, analýza vnitřního prostředí a analýza očekávání rozhodujících 

stakeholders. Vyvrcholením je pak SWOT analýza, která nám přehledně zobrazí a zvýrazní 

nejdůležitější vlivy, které jsou východiskem pro formulování cílů a strategie. 
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2.5.1. Analýza vnějšího prostředí 

Účelem této analýzy je zmonitorování okolí firmy tak, abychom v konečné fázi byli 

schopni identifikovat příležitosti a hrozby, které pro podnik představují jednotlivé faktory. 

Měli bychom se zaměřit především na odhalení vývojových trendů vnějšího prostředí, které 

mohou podnik v budoucnu významnějším způsobem ovlivňovat. Analýza by měla probíhat ve 

třech základních, na sebe navazujících krocích: (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 Analýza dosavadní strategie a nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za 

kterých byla zformulována 

 Identifikace současného stavu a předpověď vývoje okolí – zde je nutno zjistit jaké 

jsou předpoklady a předpovědi dalšího vývoje firemního okolí, zda je možno 

v budoucnu očekávat výrazné změny postavení firmy v jejím okolí 

 Ocenění (ohodnocení) významu identifikovaných změn pro následný rozvoj 

podniku, určení nových příležitostí a hrozeb 

Velmi oblíbené je využívání analýz SLEPT, SLEPTE, PEST nebo STEEP. Ve své 

podstatě jde vždy o jedno a to samé, kdy se zkoumají společenské, právní, ekonomické, 

politické a technologické faktory.  

Různí autoři prezentují a člení faktory v mnoha podobách. Byť je jedním 

z nejpoužívanějších členění okolí podle Houldena, tak ve své práci budu využívat jiné, a to 

dle Jaucha a Gluecka, které je doplněné o aspekt zahraničního okolí firmy. (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006) 
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Obr. č. 2.3: Členění okolí firmy dle Jaucha a Gluecka 

 

Základním stavebním kamenem jsou informace. Pro strategické rozhodování jsou 

prakticky většinou nestrukturované a ty nejdůležitější často pocházejí z neformálních zdrojů. 

V zásadě lze zdroje firemních strategických informací rozdělit následujícím způsobem: 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 Verbální informace o okolí – poskytované masmedii, zaměstnanci, stakeholdery 

 Písemné veřejně dostupné informace – z novin, publikací, časopisů, výročních 

zpráv, strategických studií, výzkumných zpráv atd. 

 Internet – svým způsobem největší zdroj informací jak placených tak i neplacených, 

avšak problém nastává s jejich věrohodností a spolehlivostí. Další problém při 

získávání informací z internetu je dovednost nalézání právě těch relevantních dat. 

 Průmyslová špionáž – je v poslední době čím dál častější. Z toho důvodu rostou 

výdaje na ochranu obchodních tajemství, výrobních procesů atd. 

 Strategické studie, průzkumy a prognózy – bývají pro mnoho podniků základním 

kritériem rozhodování a z toho důvodu platí značné částky za to, aby se dozvěděly 

o sociálních postojích k ekonomice, vládě, svým výrobkům, vývoji poptávky atd. 

 Strategické informační systémy (SIS) – mívají je vybudovány vesměs velké 

podniky. Jedná se o informační systém, kde se shromažďují a vyhodnocují strategické 

Vnější okolí 
podniku 

Obecné okolí 

Socioekonomický 
sektor 

Ekonomické 
faktory 

Ekologické a 
klimatické faktory 

Sociální faktory 

Technologický 
sektor Vládní sektor 

Oborové okolí 

Zákazníci 

Identifikace 
kupujících 

Demografické 
faktory 

Geografické 
faktory 

Dodavatelé Konkurenti 

Zahraniční okolí 



 
 

17 

informace. Databáze je obvykle tvořena informačními vstupy od zákazníků, 

dodavatelů, konkurentů a vnitřních jednotek podniku. 

 Speciální databázové systémy strategických informací – například databáze PIMS 

(Profit Impact of Market Strategy) 

a) Analýza obecného okolí podniku 

Socioekonomický sektor 

Ekonomické faktory 

Jedním z nejsilnějších faktorů vůbec je právě současný a budoucí stav 

ekonomiky. Stratégové musí z tohoto hlediska analyzovat především tyto 

faktory: 

 Stádium hospodářského cyklu ekonomiku – zda je celá ekonomika nebo pouze 

její odvětví či trh ve stádiu deprese, recese, oživení nebo konjunktury 

 Politická situace a její vliv na vývoj ekonomiky 

 Fiskální politika – daňové zatížení, výdaje z rozpočtu 

 Monetární politika – základní úrokové sazby, nabídka peněz, kurz měny 

 Míra inflace 

 Hospodářská politika vlády – např. regulace, ochrana investic  

 Platební bilance, deficit zahraničního obchodu, míra zadlužení 

 Situace na kapitálovém trhu 

V rámci strategické analýzy jde o jejich identifikaci a následné určení 

způsobu a síly působení na vývoj dané organizace. Zvlášť důležité je uvědomit 

si fungování magického čtyřúhelníku, který je tvořen: 

 Ekonomickým růstem 

 Inflací 

 Nezaměstnaností 

 Vnější rovnováhou 

Uvedené makroekonomické veličiny spolu úzce souvisí a navzájem se 

ovlivňují. Zlepšení jedné zpravidla vede ke zhoršení druhé. Příkladem by mohl 

být ekonomický růst oživený dovozem, který ohrožuje vnější rovnováhu. 

Působení faktorů na jednotlivé podniky může být různé. Pro některý to 

může znamenat ohrožení, pro jiný příležitost. 
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Ekologické a klimatické faktory 

Pro někoho nesmysl, pro jiného klíčový faktor. Pokud podnik vyrábí 

například příbory, bude se zajímat především o ekologické faktory – 

technologie výroby, rozmisťování výrobních jednotek, vyčerpávání přírodních 

zdrojů atd. Jde li ale o firmu vyrábějící lyže, tak prodejnost jejich výrobků 

bude silně záviset na tom, jaké bude zimní období. O důležitosti vlivu 

klimatického faktoru na strategické řízení svědčí i skutečnost, že některé firmy 

byly nuceny diverzifikovat své výrobky nebo dokonce zaměstnávat 

meteorology.  

Sociální faktory 

Sociální faktory mohou ovlivňovat jak poptávku po zboží a službách, 

tak i nabídku – pracovní motivaci, loajalitu, podnikavost atd. Mezi 

nejdůležitější faktory v této oblasti lze zmínit: 

 Společensko-politický systém a klima ve společnosti 

 Životní styl 

 Hodnotová stupnice a postoje zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, konkurentů 

 Životní úroveň 

 Zdravotní stav a struktura populace 

 Kvalifikační struktura populace 

Technologický sektor 

Pro mnoho podniků jsou vynálezy a inovace důležitým zdrojem zisku, ale v některých 

případech i likvidačních ztrát. Investování do vědy a výzkumu s sebou nese velké peněžní 

výdaje po dlouhou dobu s vysokým rizikem. V dnešní době se to však stává nezbytností. 

I když se podaří vymyslet a následně i vyrobit zcela originální a skvělý výrobek, není jisté, že 

ho budou zákazníci kupovat. 

Z pohledu konkurence se technologický pokrok stává smrtícím kladivem. Ve světě 

elektroniky je toto asi nejvíce znatelné. Svým způsobem ještě nedávno se obraz zaznamenával 

na kinofilmové pásky. Poté přišly kazety, DVD a dnes si můžeme natočit video ve špičkové 

kvalitě na Blue Ray disky. 

Vládní sektor 

To, jak moc může aktivita vlády a jiných orgánů či institucí podílejících se ať už 

přímo nebo nepřímo na řízení státu ovlivňovat fungování ekonomiky, lze pozorovat právě 
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v současnosti. Stát je i v rozvinutých tržních ekonomikách významným zaměstnavatelem 

a zároveň i spotřebitelem, kdy na straně první zaměstnává spoustu úředníků a členů orgánů 

státní správy a na straně druhé poptává výrobky a služby. 

Stát realizací hospodářské politiky (např. podpora malých firem, exportu, výzkumu 

a vývoje) zasahuje do ekonomiky nemalým způsobem. To pak představuje pro některé 

podniky hrozby, ale pro jiné příležitosti. Rovněž má velký vliv na kvalitu pracovní síly ve 

smyslu odpovědnosti za zdravotnickou, sociální a školskou oblast. 

b) Analýza oborového okolí podniku 

Strategie a cíle firmy jsou značně ovlivňovány atraktivností oboru, na kterém podnik 

působí, a jeho celkovou situací. Tato analýza se též označuje analýzou odvětví. 

Sektor zákazníků 

Stratégy by mělo v první řadě zajímat, kdo jsou jejich zákazníci, jaké mají potřeby 

a co očekávají. Od toho se totiž odvíjí to, jaké by měly být naše výrobky nebo služby. Mezi 

základní faktory řadíme: 

 Identifikace kupujících a faktory, které ovlivňují jejich rozhodování při nákupu 

 Demografické faktory – např. změny v populaci, posuny věku, rozložení 

příjmů 

 Geografické faktory – např. umístění prodejen 

Sektor dodavatelů 

V sektoru dodavatelů je nutno analyzovat především faktory: 

 Dostupnost a náklady na materiál, energii a polotovary 

 Dostupnost a náklady na kapitál 

 Dostupnost a náklady pracovní síly 

 Relativní sílu dodavatele 

 Spolehlivost dodavatele 

Sektor konkurentů 

Jako jedny z prvních otázek, na které by měly být při analýze konkurence hledány 

odpovědi, by měly být: 

 Jaká je současná pozice firmy vůči konkurentům – měřeno ekonomickými, ale 

i jinými ukazateli jako je např. image nebo vztahy s rozhodujícími 

stakeholdery 
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 Jak se mění a vyvíjí konkurence 

 V jaké životní fázi jsou rozhodující výrobky našeho odvětví 

 Jaká je rentabilita odvětví vůči jiným odvětvím 

 Zda vstupuje do odvětví nová konkurence, nebo vystupuje 

Existuje přísloví „Přátele si drž blízko a nepřátele ještě blíž“. Čím je konkurence 

v odvětví větší, tím více bychom měli sledovat její kroky. Je třeba neustále analyzovat, zda: 

 Konkurence zvyšuje svůj tržní podíl 

 Jak to dělá (pomocí cen, podpory, atd.) 

 Vyvíjí nový výrobek 

 Zvětšuje náklady na reklamu 

 Mění se management nebo třeba i celá struktura řízení 

 Získávají hlavní konkurenti své strategické partnery nebo zahraniční investice 

Porterův model konkurenčního prostředí 

Užitečným a velmi častým nástrojem pro analýzu oborového okolí je Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí, který vychází z předpokladu, že strategická 

pozice podniku je především určována působením pěti faktorů: 

 Vyjednávací silou zákazníků 

 Vyjednávací silou dodavatelů 

 Rivalitou mezi stávajícími konkurenty 

 Hrozbou vstupu nových konkurentů 

 Hrozbou substitutů 

Někdy se ještě přidává jako šestá síla vláda. Dalším faktem je, že byť Porter ve svém 

modelu zmiňuje substituty, tak opomíjí komplementy, které mohou stejně tak silně ovlivnit 

situaci na trhu. 

c) Analýza zahraničního okolí podniku 

V současné době mnoho podniků operuje na mezinárodních trzích a myslí v dimenzích 

celosvětové konkurence. Zahraniční okolí je speciálním případem obecného a oborového 

okolí firmy, které zahrnuje všechny faktory, které zde byly zmíněny.  
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2.5.2. Další analytické metody uplatnitelné ve vnější analýze 

a) BCG matice 

Díky svému rámcovému a syntetickému pohledu na portfolio trhů a výrobků je BCG 

matice velmi praktická. Jsou uvažována dvě kritéria – růst trhu a relativní tržní podíl na 

daném trhu. Obecně se uznává, že při více jak desetiprocentním růstu tržeb jde o trh 

dynamický. Hranicí pro malý a velký relativní tržní podíl je koeficient 1. Matice se skládá ze 

čtyř kvadrantů, které mají své specifické charakteristiky a doporučení. Velikost kruhu 

vypovídá o velikosti obratu. 

Obr. č. 2.4: BCG matice 

 

 „Hvězdy“ jsou výrobky, u kterých je vysoký růst trhu i relativní tržní podíl, což pro 

udržení této pozice vyžaduje vynakládání dalších peněžních prostředků. Výhodou je, že právě 

tyto výrobky jsou jejich zdrojem. 

„Dojné krávy“ se vyznačují nízkým růstem trhu, avšak vysokým relativním podílem 

na trhu. V této situaci se doporučuje již prodej výrazně finančně nepodporovat, ale pokud 

možno v co největší míře „sklízet úrodu“.  

„Otazníky“ (někdy nazývané „problémové děti“) jsou charakteristické svým 

potenciálem, ale aby ho bylo možno využít, je třeba vynaložit nemalých finančních 

prostředků za účelem zvýšení tržního podílu. 

„Bídní psi“ se nazývá pole s nízkým tržním růstem i podílem. U těchto výrobků nemá 

smysl investovat. Je to poslední fáze před upuštěním od výroby daného výrobku.  
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b) GE matice atraktivity oboru 

Kritéria matice jsou atraktivita oboru a konkurenční pozice podniku v daném oboru. 

Velikost kruhu může značit velikost trhu a výseč relativní tržní podíl. Předpokládaný vývoj 

může být označen směrem a délkou orientovaných úseček. 

Pro samotnou konstrukci je třeba nejprve pomocí expertních odhadů kvantifikovat 

důležitost a sílu jednotlivých faktorů atraktivity (např. růst trhu, konkurence, náklady 

surovin, umístění) a faktorů pozice (např. tržní podíl, kvalita, cena, náklady, hospodárnost, 

fin. zdroje, úroveň managementu). Přepočtem se následně určí souřadnice v matici. 

Obr. č. 2.5: GE matice 

 

2.5.3. Analýza vnitřního prostředí 

Na základě analýzy vnějšího okolí disponuje podnik důležitými informacemi o trhu, 

kde chce podnikat. Aby však mohla být vytvořena konkrétní potřebná strategie, je třeba 

analyzovat i vnitřní prostředí. Abychom identifikovali silné a slabé stránky podniku, musíme 

analyzovat ještě tyto vnitřní faktory: 

 Faktory vědecko-technického rozvoje 

 Marketingové a distribuční faktory 

 Faktory výroby a řízení výroby 

 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

 Faktory finanční a rozpočtové 
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a) Faktory vědecko-technického rozvoje 

Vědecko-technický rozvoj zpravidla hodně přispívá k vytváření konkurenčních výhod 

firmy a to především díky vytvoření nového nebo vylepšením stávajícího produktu či 

zlepšením výroby, takže i k možnostem získání nákladových výhod vylepšujících cenovou 

politiku firmy. 

Proces vědecko-technického rozvoje má zpravidla čtyři stádia, viz následující 

obrázek. 

Obr. č. 2.6: Stádia vědecko-technického rozvoje 

 

Obecně se rozlišují tři základní přístupy a to: 

 Ofenzivní inovátorství – velká aktivita v oblasti vědecko-technického rozvoje, 

většinou menší výzkumné firmy 

 Defenzivní následování – většinou velké podniky, které usilují především o urychlení 

vývojové fáze 

 Defenzivní imitace – čekání téměř až na stádium komercionalizace 

V rámci analýzy vnitřního prostředí podniku se v této oblasti doporučují vzít v potaz 

hlavně následující faktory: (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 Schopnost a způsobilost základního výzkumu uvnitř podniku 

 Schopnost v oblasti výzkumu a vývoje výrobků 

 Shopnost sladění vyvíjených výrobků s požadavky zákazníků 

 Možnost zlepšování v užití starých, případně nových materiálů 

 Vybavenost laboratoří a testovacích zařízení 

 Úroveň a zkušenosti vědeckého a technického personálu 

 Pracovní prostředí a jeho vhodnost pro kreativitu a inovace 

 Řízení procesu vědecko-technického rozvoje uvnitř podniku 

 Schopnost provádět efektivní technologické předpovědi a správně předjímat vývoj 

v oboru 

V praxi se často vyskytuje názor, že pokud firma nebo SBU nerealizuje sama výzkum 

a vývoj, není nutno analýzu faktorů R & D zpracovávat, což není pravda. Každá firma či SBU 
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by měla mít vytvořen potenciál a kapacity, který ji umožní výsledky z vědecko-technického 

rozvoje absorbovat a využívat ve strategii. 

b) Marketingové a distribuční faktory 

Důležitost marketingových faktorů je pro různé podniky velmi rozdílná. Pro firmy 

prodávající své výrobky pouze pár zákazníkům, kteří vždy detailně specifikují své požadavky 

na produkt, budou tyto faktory skoro zanedbatelné, ale pro firmu vyrábějící spotřební zboží 

s vysokým podílem na trhu to bude právě naopak. U nich pak i značná část zdrojů směřuje do 

marketingu.  

Během 70. let bylo klíčovým marketingovým úspěchem prodávat masově, od čehož se 

odvíjel i tzv. mass marketing (hromadný marketing). Podniky často spoléhali hlavně na 

loajalitu zákazníků k jejich značce. Během 80. let však tyto podniky začaly mít problémy 

v důsledku recese, posunu životního stylu, zesílení mezinárodní konkurence, rychlých 

technologických změn a změn vládní regulace. To způsobilo, že typické marketingové 

přístupy začínaly být příčinou zaostávání firem. Řešením se stávaly nové přístupy, které 

budovaly své konkurenční výhody z hlediska rychle rostoucího fragmentovaného trhu.  

V oblasti marketingu a distribuce je třeba analyzovat následující faktory: (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006) 

 Konkurenční struktura trhu, celkový a relativní podíl podniku na trhu (nebo jeho 

klíčových segmentech) 

 Hospodárnost a efektivita systému průzkumu trhu 

 Účinnost cenové strategie pro výrobky a služby 

 Hospodárnost a účinnost prodejní síly 

 Vztahy s klíčovými zákazníky 

 Fáze životního cyklu hlavních výrobků, komplexnost sortimentu a služeb 

 Kvalita výrobků a služeb (tzv. „product – servis mix“) 

 Síla vedoucího postavení u hlavních výrobků 

 Hospodárnost a kvalita balení výrobků 

 Účinnost reklamy 

 Hospodárnost a účinnost marketingových podpůrných aktivit jiných než reklamních 

 Hospodárnost a účinnost servisu po nákupu 

 Hospodárnost a účinnost kanálů distribuce a geografického pokrytí 

 Patentová ochrana 

 Pocity zákazníků o podniku a o jeho výrobcích a službách 
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V úrovni funkčních strategií je pak důležité správně vytvořit tzv. marketingový mix – 

Product, Price, Place, Promotion (produkt, cena, místo a distribuce, propagace).  

c) Faktory výroby a řízení výroby 

Při této analýze by měly být zkoumány především tyto faktory: (Keřkovský, Vykypěl, 

2006) 

 Úroveň výrobních nákladů, jejich porovnání s konkurencí 

 Dostatečnost výrobní kapacity z hlediska uspokojení tržní poptávky 

 Flexibilita výroby z hlediska požadavků zákazníka 

 Spolehlivost a stabilita výrobních systémů 

 Hospodárnost a účinnost využití výrobního zařízení 

 Hospodárnost a využití energií, surovin a polotovarů 

 Dostupnost energií, surovin a polotovarů, výrobních zařízení a nářadí 

 Umístění vnitropodnikových jednotek 

 Hospodárnost a účinnost systému řízení zásob 

 Hospodárnost a účinnost procesů řízení výroby včetně řízení kvality 

 Hospodárnost a účinnost technické obsluhy výroby 

Dnes velmi je důležitým faktorem flexibilita. Kdysi převládal názor prosazující 

efektivnost prostřednictvím ekonomiky velkého rozsahu, díky čemuž se dosahovalo snížení 

jednotkových nákladů. Dnes se však díky mezinárodní konkurenci a technologickým změnám 

zkracujícím životní cyklus výrobků začíná hovořit spíše o neekonomice velkého rozsahu. 

Přebyrokratizované, těžkopádné podniky se začínají nahrazovat novými menšími, které se 

snaží být více flexibilní a odstraňují přebytečnou administrativu. To však neznamená, že stále 

neexistují firmy zakládající konkurenční výhody na využití ekonomiky velkého rozsahu. 

d) Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Velmi mnoho podniků klade na níže uvedené faktory velký důraz a dosti je i rozvíjí. 

Mezi ně můžeme zařadit firmy jako je General Electric, IBM, Škoda nebo Komerční banka. 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 Image a prestiž podniku 

 Účinnost organizační struktury, pracovní klima a kultura podniku, jejich soulad 

s firemní strategií 

 Velikost podniku v rámci oboru, včetně posouzení velikosti výstupů z hlediska optima 

výrobních nákladů 
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 Účinnost struktury a práce štábních útvarů 

 Zkušenosti a motivace řídících pracovníků a jejich schopnost pracovat jako tým 

 Kvalita zaměstnanců 

 Vztahy s odbory 

 Hospodárnost a účinnost personální a sociální politiky 

 Účinnost systému strategického řízení 

 Účinnost informačního systému 

e) Faktory finanční a rozpočtové 

Úloha těchto faktorů v procesu strategického řízení je velmi významná, neboť se 

zabývá oblastmi, jako je prognózování kapitálové struktury firmy, zajišťování a alokace 

finančních zdrojů, pohybu peněz atd. Smyslem analýzy finančních a rozpočtových faktorů je 

především řešení dvou okruhů: (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 Posouzení „finančního zdraví“ firmy – zhodnocení současného stavu, respektive 

východisek formulace nové strategie, z finančních hledisek 

 Posouzení reálnosti uvažovaného strategického rozvoje z finančních hledisek, 

popřípadě jaké zdroje by bylo nutné zajistit pro realizaci dané strategie 

Ukazatele finanční analýzy 

V praxi se setkáme s mnoha různými ukazateli a možnými děleními. Jako základní 

zdroje informací nám slouží rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow. Mezi základní metody 

patří horizontální analýza porovnávající stejné položky z různých časových období 

a vertikální analýza zjišťující procentní strukturu jednotlivých položek. Rozdílovým 

ukazatelem je Čistý pracovní kapitál. ČPK může být vyjádřen jako přebytek krátkodobých 

aktiv nad krátkodobými závazky nebo jako přebytek dlouhodobých zdrojů (vlastní kapitál 

a dlouhodobé závazky) nad dlouhodobými aktivy. (Dluhošová, 2008) 

Mezi základní poměrové ukazatele řadíme ukazatele rentability, likvidity, finanční 

stability, solventnosti, aktivity a ukazatele kapitálového trhu. (Grünwald, Holečková, 2007) 

Rentabilita celkového kapitálu (rentabilita aktiv, návratnost jmění, Return On 

Assets) 
aktiva
ziskROA = . Výnosnost celkového kapitálu je považována za stěžejní měřítko 

finanční výkonnosti. Poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání 

bez ohledu na původ finančních zdrojů. 
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Rentabilita dlouhodobého kapitálu (výnosnost zapojeného kapitálu, Return On 

Capital Employed) 
KZA

ziskROCE
−

= . Tento ukazatel vypovídá o efektivnosti využití 

dlouhodobého investovaného kapitálu. 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně, current ratio) 
KBÚKZá

OABL
+

=  ukazuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky s krátkodobými bankovními úvěry. 

Vzhledem k delší přeměně všech oběžných aktiv je tento ukazatel považován za budoucí 

solventnost firmy. Doporučená hodnota je více jak 1,5.  

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 
KBÚKZá

KFMKPPL
+
+

=  je jedním 

z nejdůležitějších ukazatelů. Ve vyspělých fungujících ekonomikách lze pokládat krátkodobé 

pohledávky u dobrých firem za relativně jisté budoucí hotové peníze. Hodnota by neměla 

klesnout pod 1,0. 

Krytí dlouhodobého majetku (ukazatel finanční stability) 
DM
DZKDM =  odpovídá 

zlatému bilančnímu pravidlu – dlouhodobý majetek financujeme dlouhodobými zdroji 

(vlastními či cizími) a krátkodobý majetek krátkodobými zdroji.  

Krytí dluhové služby (ukazatel solventnosti)  
roce daném vsplátky úroky

úrokyodpisyEATKDS
+

++
=  

dává do poměru peněžní toky přicházející do podniku s toky odcházejícími. Čím je hodnota 

vyšší, tím je solventnost vyšší. 

Doba obratu aktiv 
365/tržby

A  udává, za jak dlouho proběhne jeho proměna ve 

dnech. Za aktiva můžeme navíc dosadit jen např. oběžná aktiva, zásoby, kr. závazky atd. 

P/E neboli Price – Earnings Ratio je podíl tržní ceny akcie čistým ziskem na jednu 

akcii. Hodnota P/E udává počet let potřebných ke splacení ceny akcie pomocí jejího výnosu. 

Na jeho hodnotu má obrovský vliv faktor očekávání, díky čemuž se stává velmi zajímavým 

ukazatelem. 

Analýza rozdělování finančních zdrojů 

Velmi užitečným nástrojem při analýze finančních faktorů za delší časové období je 

matice funkčních oblastí a rozdělování finančních zdrojů. Jedná se o matici 

zaznamenávající činnosti, do kterých společnost vkládá finanční zdroje, na co se v rámci 

těchto oblastí využívají a na řešení jakých problémů je zaměřeno majoritní úsilí. Zachycené 



 
 

28 

údaje o množství alokovaných finančních prostředků pro jednotlivé funkční oblasti tvoří pak 

časové řady, které může podnik analyzovat z hlediska časového vývoje.  

f) Analýza vnitřního prostředí firmy metodou „7S“ 

Jedná se o užitečnou pomůcku strategické analýzy od poradenské firmy McKinsey, 

podle které je třeba strategické řízení, organizaci, firemní kulturu a další silné faktory vnímat 

a analyzovat jako celek ve vzájemných vztazích a působeních – systémově. V tomto pojetí je 

pak třeba každou společnost vidět jako množinu sedmi základních faktorů, které se vzájemně 

ovlivňují a v celkovém efektu rozhodují o úspěšnosti naplnění strategie. Klíčovým efektem je 

pak harmonický soulad mezi těmito faktory. (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 Strategy – strategie 

 Structure – struktura 

 Systems – systémy řízení 

 Style – styl manažerské práce 

 Staff – spolupracovníci 

 Skills – schopnosti 

 Shared values – sdílené hodnoty 

2.5.4. Analýza očekávání rozhodujících stakeholders 

Aby mohla být strategie úspěšná, nesmí být v rozporu se zájmy rozhodujících 

stakeholders. Mezi ně patří především vlastníci a zaměstnanci (s odbory), dále pak zákazníci, 

dodavatelé, konkurenti a státní/místní správa. Pokud by management v rozhodování nebral 

v potaz cíle a zájmy těchto skupin, mohlo by se stát, že jinak dobrá strategie by byla 

neúspěšná. Velmi užitečné je pak například bodovacím způsobem ohodnotit jednotlivé síly 

stakeholders a uspořádat výsledky do přehledné tabulky. 

2.5.5. SWOT analýza 

Zastřešením strategické analýzy je diagnóza příležitostí, hrozeb, silných a slabých 

stránek. V této fázi je třeba je odhadnout a ohodnotit, určit hlavní konkurenční výhody a 

klíčové faktory úspěchu. 

Fakta pro SWOT analýzu lze získat z již uskutečněných dílčích analýz nebo 

porovnáním s konkurenty (benchmarking), metodou interview či řízenou diskuzí expertů 

(brainstormingem). 

Při zpracovávání SWOT je třeba respektovat následující zásady: 
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 Relevantnost – analýza by měla být zpracovávána s ohledem na účel (např. SWOT 

zpracovanou pro formulaci corporate strategie nelze použít mechanicky pro formulaci 

funkční strategie) 

 Zaměřenost na podstatná fakta a jevy – po jejich prvotní identifikaci je třeba 

provést v rozumné míře redukci 

 Časová korelace – pokud je SWOT součástí strategické analýzy, tak by se měly 

identifikovat pouze strategická (systematická, dlouhodobá) fakta. Jinými slovy 

momentální rozepře mezi managementem firmy nepatří do strategické analýzy, avšak 

dlouhodobá fluktuace zaměstnanců, která se nedá vyřešit v krátkém období, 

strategickou slabinou je. 

 Objektivita – někdy problematickým požadavkem, avšak v případě zpracování 

pomocí skupinové diskuze (například formou brainstormingu) je tato zásada většinou 

splněna bez obtíží 

 Ohodnocení – síla vlivu jednotlivých faktorů by měla být ohodnocena např. 

bodovacím systémem 

 Označení – výhodné je jednotlivá fakta jednoznačně označit 

SWOT analýzu je vhodné umístit na úplný závěr jakožto sumu nejdůležitějších závěrů 

učiněných v dílčích analýzách (vnitřních a vnějších). Prakticky je pak mechanicky 

kopírováním přenášíme do tabulky a pouze se rozhodujeme do kterého kvadrantu. Silné 

stránky se slabinami většinou získáváme z výsledků interních analýz a příležitosti 

s ohroženími z vnějších analýz. Není to však pravidlem. 

Z podstaty SWOT vyplývá základní logika strategického návrhu, kdy by se měl návrh 

strategie zaměřovat na eliminaci slabin s hrozbami využitím silných stránek se strategickými 

příležitostmi. Každá hrozba se slabinou by pak měla mít pár, který je eliminuje. (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006) 

2.5.6. Stanovení cílů 

Cíle tvoří samou podstatu strategií, a proto je třeba jejich tvorbě věnovat velkou píli. 

V podniku jich může existovat mnoho. Dají se dělit do různých skupin, avšak co je 

nejdůležitější, mají svoji hierarchii a prioritu. Vhodné je při jejich definování postupovat ve 

třech krocích, kdy si nejprve určíme obecné cíle, následně specifické cíle (pro jednotlivé 

úrovně řízení či oblasti činnosti) a nakonec stanovíme priority. 
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Při stanovování cílů je důležité, aby byly tzv. SMART, což v překladu znamená 

„chytrý“. Jednotlivá písmena pak znamenají (existuje však mnoho výkladů), že cíl by měl 

být: 

 Specific – konkrétní, neměl by být všeobecný, neurčitý, zmatený 

 Measurable – měřitelný, zvláště pro kontrolu plnění 

 Acceptable – akceptovaný i těmi, kdo jej budou plnit 

 Realistic – dosažitelný, aby nebyl demotivující a jen pouhou větou na papíře 

 Time-bound – časově ohraničený, aby mohlo být zkontrolováno jeho splnění 

Strategické cíle jsou základním zdrojem standardů pro hodnocení činnosti podniku. 

Bez jejich správného definování by podnik nebyl schopen změřit svůj úspěch, případně 

neúspěch. Svým způsobem vymezují postavení podniku ve svém okolí a současně jej tam 

i začleňují. Nemalou měrou pak pomáhají distribuovat pravomoci a odpovědnosti v řídící 

hierarchii.  

Při stanovování cílů je nutno brát v potaz nejrůznější faktory. Mezi ty nejdůležitější 

řadíme: 

 Vliv prostředí, ve kterém podnik působí 

 Očekávání důležitých „stakeholders“ 

 Objem disponibilních výrobních faktorů 

 Interní vztahy 

 Vlastnosti/schopnosti stratégů 

 Minulý vývoj podniku 

2.5.7. Formulace strategie 

Každá strategie by měla být zformulována na základě pečlivě provedených analýz. Pro 

různé úrovně se budou samozřejmě lišit. Vyplatí se však též respektovat osvědčené zásady: 

 Společnost by měla být ve srovnání s konkurenty lepší, mít věrné a spokojené 

zákazníky, pracovníky, vlastníky a management 

 Respektovat omezení nebo cíle vnějšího prostředí (např. legislativy či normy EU) 

 Respektovat vývojové trendy jako např. internacionalizaci a globalizaci, 

intelektualizaci, informatizaci, intenzifikaci, ekologizaci 

 Mít spolehlivé, statné partnery a zároveň být spolehlivým a statným partnerem 

 Být v bezpečné pozici – usilovat o získání např. monopolu, oligopolu, monopolistické 

konkurence 
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 Mít trvalejší výhody (např. dobrou polohu, klimatické faktory, přístup ke zdrojům) 

 Respektovat moderní trendy managementu (např. nákupy založené na principu 

rozptýlení mezi co nejvíce zaměnitelných dodavatelů nahradit partnerstvím 

s dodavatelem v rámci hodnototvorného řetězce) 

 Chovat se ekologicky a eticky 

 Přizpůsobit návrh strategie životním cyklům výrobků a trhů 

 Využít logiky portfoliových analýz 

Návrh strategie by měl zajistit stabilní vývoj podniku (nebo SBU), to znamená, aby 

byl systém schopen odolat nečekaným výpadkům dodávek vstupů, chybám pracovníků, 

výkyvům trhu atd. 

Důležitým aspektem při tvorbě strategie je variantnost řešení. Je výhodné vytvořit 

několik alternativ, které vytvoří rámec možného vývoje. Není neobvyklé, že během realizace 

dávno vybrané strategie se změní okolní podmínky tak, že ještě při včasném zareagování je 

možno změnou strategie dosáhnout uspokojivějších výsledků.  

2.5.8. Hodnocení a výběr strategie 

Kritickým bodem při hodnocení a výběru strategií je objektivní a exaktní přístup. Při 

rozhodování je nutné mít na paměti, že strategie se týká dlouhého období a daná rozhodnutí 

mají zásadní vliv na celkovou schopnost budoucí existence podniku. Zvláště při nákupu 

nových zařízení je třeba si uvědomit, že to s sebou nese velké peněžní výdaje, nemožnost 

investovat prostředky jinam a výrobní zařízení je mnohdy pak neprodejné, a stává se 

utopenými náklady. (Dedouchová, 2001) 

Hodnocení variant probíhá na základě tří základních kritérií: 

 Vhodnost (suitability) 

 Přijatelnost (acceptability) 

 Proveditelnost (feasibility) 
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a) Vhodnost 

Posouzení vhodnosti je základním kritériem výběru. Jedná se o to, zda navrhovaná 

varianta řešení odpovídá situaci identifikované strategickými analýzami a zároveň se zabývá 

přínosem strategie z hlediska zlepšení, nebo udržení konkurenční pozice podniku na trhu. 

Zpravidla se při hodnocení vhodnosti kladou otázky typu: 

 Využívá strategie maximálně silných stránek a příležitostí? 

 Jak moc je schopna zlepšit nebo úplně odstranit slabé stránky firmy? 

 Zapadá do celkové hierarchie podnikových cílů? 

Při hodnocení vhodnosti je praktické vzít v potaz mimo jiné: 

 Hledisko racionality (např. pomocí metod analýzy portfoliové, životního cyklu 

konkurenčního prostředí, hodnototvorného řetězce)  

 Kulturní vhodnost 

 Vztah strategie a výkonnost podniku 

b) Přijatelnost 

Kritérium přijatelnosti je značně provázáno s lidským očekáváním. Velmi obtížné je 

pak stanovit, pro jakou zájmovou skupinu má být strategie přijatelná – zda to mají být 

vlastníci či zaměstnanci, obce nebo zákazníci, atd. Při hodnocení si obvykle klademe otázky: 

 Co bude znamenat finanční výkonnost z pohledu ziskovosti? 

 Jaká nastane změna u finančního rizika? 

 Jaký bude mít dopad rozhodnutí na kapitálovou strukturu? 

 Dojde k zásadním změnám ve funkcích (oddělení, skupiny, jednotlivců)? 

 Bude třeba změnit vztahy se zájmovými skupinami? 

 Bude bezprostřední okolí akceptovat strategii?  

Při hodnocení přijatelnosti je praktické učinit mimo jiné analýzy: 

 Ziskovosti, nákladovosti, tvorby hodnoty pro akcionáře atd. 

 Rizik 

 Citlivosti 

 Očekávání zájmových skupin 
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c) Proveditelnost 

V případě správně formulovaných strategií by měly být všechny varianty proveditelné, 

avšak otázkou je za jakou cenu. Existuje mnoho přístupů kombinujících hodnocení 

přijatelnosti a proveditelnosti.  

Při hodnocení proveditelnosti je praktické učinit mimo jiné analýzy: 

 Toku kapitálu 

 Bodu zvratu 

 Využití zdrojů 

2.5.9. Realizace strategie 

Dobrý strategický plán je pouze předpokladem úspěchu. Aby však došlo ke kýženému 

efektu, je třeba výborné implementace. Bez ní by byla strategie pouze kusem papíru. Má-li 

být realizace efektivní, je třeba, aby byly k tomu dobré podmínky. Musí být jasno, za které 

činnosti má kdo odpovědnost, jaké má kdo kompetence a pravomoci. Ve větších a řádně 

fungujících firmách jsou vydávány směrnice o strategickém řízení, kde jsou dané aspekty 

řádně vymezeny. Zda má být role top managementu jen formulovat strategii, kontrolovat 

plnění a korigovat, nebo jestli se má účastnit s podřízenými spolupracovníky na její realizaci, 

není jednotný názor. Shoda však je v názoru, že správné zapracování do formy navazujících 

plánů, programů a rozpočtů může být jen tehdy, pokud jsou jasně definovány cíle, 

předpoklady a podmínky vyplývající z vybrané strategie a jsou s nimi seznámeni všichni 

účastníci plánování. 

2.5.10. Strategická kontrola 

Proces kontroly je nezbytná součást strategického plánování. Jedná se o činnost, kde 

se snažíme zjistit, zda se očekávání shodují s realitou, respektive zda se vyskytují odchylky 

od plánu. Poskytuje nám zpětnou vazbu, která by mohla být základním výchozím zdrojem 

informací pro budoucí plánování. 

Součástí kontroly není pouze pasivní sběr informací, ale skrývá v sobě také aktivity 

vedoucí k odstranění negativních odchylek. V průběhu realizace strategie mohou nastat 

i případy, kdy se na základě kontroly zjistí, že je třeba zcela změnit cíle firmy a vytvořit nové 

strategie.  

Hodnocení efektivnosti kontroly je velmi složité, prakticky až nezměřitelné. Jediným 

ukazatelem, jak poznat, že kontrola byla efektivní, je naplněnost cílů. Problémem však je, že 

někdy můžeme cíle naplnit i bez kontroly, a tak i tento ukazatel je nepřesný. (Mallya, 2007) 
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3. Představení podniku 

3.1. Základní údaje 

Počátek podnikání: 1. 12. 1988 

IČ: 11524162 

Obchodní firma: Ing. Kristián Korner, Zahradnictví Korner 

Registrovaná ochranná známka: 
 

Právní forma: 
107 - Zemědělský podnikatel - fyzická osoba 

nezapsaná v obchodním rejstříku 

Sídlo: 725 29 Ostrava - Petřkovice, Hluboká 693/15a 

Okres: CZ0806 - Ostrava-město 

Provozovna: 711 00 Ostrava - Koblov, Hřbitovní 356 

Rozloha fóliovníků: 0,135 ha 

Rozloha kontejneroven: 0,55 ha 

Rozloha aktuálních pěstebních ploch: 8,6 ha 

Rozloha jinak využívaných ploch: 4 ha 

Rozloha půdního vytápění: 200 m2 

Rozloha technického zázemí: 0,4 ha 

Rozloha maloobchodu: 0,4 ha 

Počet stálých pracovníků: 10 

Roční produkce rostlinného materiálu: cca 30 000 ks  
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3.2. Historie 
Počátek podnikání sahá až do 1. prosince roku 1988, kdy bylo Ing. Kristiánovi 

Kornerovi uděleno ostravským národním výborem povolení k poskytování služeb v oboru 

navrhování a realizace okrasných zahrádek u rodinných domků souběžně s hlavním 

zaměstnáním. Vše začalo na malém pozemku o rozloze 765 m2 okolo rodinném domu. 

Začátky byly velmi těžké, protože základní kapitál do podnikání byl pouze ve formě 

znalostí, zkušeností, dovedností a relativně velkého zadlužení rodiny. Vše bylo ale během 

chvilky splaceno, neboť v regionu prakticky neexistovala konkurenční firma, a tak 

poptávka vysoce převyšovala nabídku. 

Ode dne 7. 9. 1990 se podnikání stalo hlavní činností. V tu dobu již byla 

zaregistrována ochranná známka NATURKORNER.  

Po úspěšných letech byl v roce 1996 vybudován nový zahradnický areál na pozemku 

o rozloze 2,7 ha v Ostravě – Koblově. Tím byl vytvořen nový vysoký standard, jak by měly 

vypadat moderní zahradnické podniky. Bohužel v následujícím tříletém období se projevila 

odvětvová recese a zároveň byl čím dál větší tlak konkurenčních firem, takže rozvojové 

investice byly minimální. 

V roce 1997 proběhla v areálu 1. jarní zahradnická výstava, která měla velký úspěch 

a pomohla tak přečkat zmíněnou recesi. Po zhruba pěti opakováních se začínaly objevovat 

v okolí konkurenční výstavy, a tak byla série ukončena jubilejní 7 výstavou. V té době však 

recese v odvětví již pomalu ustupovala a kapacity byly přesunuty do poskytování služeb. 

S novým tisíciletím přišlo oživení a pročištění trhu.  Investice byly směřovány 

do nových výrobních technologií, které díky rapidnímu zvýšení produktivity práce vedly 

ke snížení potřeby pracovní síly na pouhou jednu třetinu – cca 10 stálých zaměstnanců. 

Postupně docházelo k rozšiřování pěstebních a skladovacích ploch na současných cca 15 ha. 

V roce 2008 započala stavba nové budovy maloobchodní prodejny, která se však 

protáhla na tři roky. Důvodem bylo postavení nové skladovací haly o rozloze 536 m2 během 

přelomu roku 2010/2011. Otevření nové prodejny a její zkušební provoz by měl proběhnout 

v létě roku 2012. 
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Obr. č. 3.1: Areál Zahradnictví Korner (květen 2011) 

 

3.3. Oblasti podnikání 

3.3.1. Zahradnické služby 

Již od samého počátku podnikání byly zahradnické služby spolu s rostlinnou výrobou 

hlavní činností. Na samém počátku, čerstvě po revoluci, neexistovala na komerčním trhu 

prakticky žádná konkurence, a tak rychlá reakce přinesla své ovoce. Mezi hlavní činnosti 

v oblasti služeb dnes patří: 

 Realizace a projektování zahrad 

 Údržba zeleně 

 Hrubé a jemné terénní úpravy 

 Výsadby stromů (liniových staveb) 

 Zakládání a údržba travních ploch 

 Kácení stromů 

 Chemické ošetřování rostlin 

3.3.2. Rostlinná výroba 

Po „otevření hranic na západ“ se do České republiky dovážely rostliny ve velkém. 

Během pár let však i zákazníci pochopili, že klimatické podmínky Česka a okolních zemí jsou 

dosti rozdílné. To mělo několik zásadních dopadů. Dovážející firmy nebyly schopny držet 

záruku za rostlinný materiál, který během zim podlehl náporům mrazů, což se projevilo 

na spokojenosti zákazníka a objemu reklamací. Zahradnictví Korner bylo již od počátku 

firmou preferující české výpěstky z našich chladnějších oblastí, zvláště a převážně ze své 

produkce, na které dávalo spolehlivou záruku, a tak si vybudovalo dobré jméno. 
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Sortiment čítá stovky různých druhů a kultivarů v mnoha velikostech. Mladé rostliny 

jsou pěstovány převážně v kontejnerech. Od roku 2001, kdy byl koupen vyorávací stroj 

Pazzaglia, je možno najít v sortimentu i vzrostlé stromy pěstované ve volné půdě 

do průměru zemního balu 90 cm. 

Jakožto většina významných okrasných zahradnických školek v republice je 

i Zahradnictví Korner dlouholetým členem Svazu školkařů ČR. 

3.3.3. Maloobchod 

V současné době dochází k dobudování nové maloobchodní prodejny a opory pro 

prodej vzrostlých stromů. Stávající kapacity byly totiž nedostačující.  

Za účelem konkurenční výhody byla vybudována malá ukázková zahrada, která 

zákazníkům umožňuje vidět prodávané rostliny již vzrostlé. Druhým užitkem je, že rostliny 

zároveň slouží jako matečnice. 

Podíl maloobchodního prodeje na obratu firmy je ani ne desetinový, ale poskytuje, 

mimo jiné, dobrou podporu realizacím okrasných zahrad rodinných domů. Mnoho z nich bylo 

realizováno na základě osobního doporučení. Je ověřeno, že spokojený zákazník se vrací, 

a tak se s ním udržuje potřebný stálý kontakt. Kdyby maloobchodního prodeje nebylo, je 

pravděpodobné, že by potencionálnímu zákazníkovi byla ztraceným zákazníkem doporučena 

firma jiná.  

3.3.4. Import surovin a materiálu 

Veškeré vstupy zahradnické výroby pocházejí vesměs od holandských nebo 

německých dodavatelů, které jsou zde prodávány pomocí velkoobchodů nebo 

zprostředkovatelů. V roce 2009 byly navštíveny světové výstavy v Číně a Hong Kongu, kde 

bylo získáno mnoho znalostí a kontaktů na firmy vyrábějící potřebné vstupy. 

O rok později byly tyto společnosti osobně navštíveny a otevřelo se s nimi jednání o 

možné spolupráci. Mezi zajímavé komodity pro dovoz patří: 

 Kokosový substrát (z Indie) 

 Bambusové tyče (z Číny) 

 Drátěné koše (z Číny) 

3.3.5. Import zahradního nábytku 

V roce 2011 byly navštíveny firmy vyrábějící zahradní teakový nábytek v Indonésii a 

z předešlého roku byl navázán kontakt s výrobci z Číny, kteří vyrábí luxusní duralový 

nábytek. Bohužel v důsledku recese se expanze na tuto podnikatelskou oblast raději zmrazila. 
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4. Analýza současného stavu 
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5. Závěr 
Diplomová práce se zabývá analýzou vnitřního i vnějšího okolí podniku a všech 

relevantních informací za účelem formulování strategie a strategického plánu podniku, který 

je v souladu s vizí a hodnotami. Ty však bylo nutno nejdříve aktualizovat. 

Aby mohl být vytvořen strategický plán, bylo potřeba nejprve provést důkladnou 

analýzu vnějšího prostředí, na základě které byly identifikovány ohrožení a příležitosti. 

Druhým krokem byla vnitřní analýza podniku, která byla podkladem pro zpracování silných 

a slabých stránek. Tyto čtyři kategorie faktorů SWOT analýzy byly s očekáváním 

rozhodujících stakeholders základním vodítkem při sestavování strategie a strategického 

plánu. 

Na základě výsledku a uvážení byla vybrána strategie SO založená na využití silných 

stránek k získání příležitostí. Zároveň však byl samozřejmě brán ohled i na slabé stránky 

a ohrožení. 

Vývoj současné ekonomiky je silně ovlivněn hospodářskou recesí. Strategie mnoha 

podniků je momentálně přečkat toto období s co nejmenšími možnými ztrátami. Pokud je 

však vytvořen byť jen malý zisk, dá se hovořit o úspěchu. Existují ale také podniky, které 

i během této nepříznivé doby investují nemalé finanční prostředky do rozvoje. Mezi takové 

můžeme zařadit i firmu Zahradnictví Korner. 

Vytvořená strategie pro nadcházející období počítá s investicemi do snížení nákladů, 

ale i rozvoje, které budou víceméně ve stejném poměru peněžních prostředků, krytých 

převážně z vlastních zdrojů, ve všech oblastech podnikání. 

V plánu nechybí ani ambiciózní cíle s vysokou výnosností za přijatelného rizika. 

Na jejich naplnění se již dokonce začalo pracovat. Na druhé straně existují i značně rizikové 

varianty, které by mohly vést k relativně velkým a zbytečným ztrátám. Součástí jakéhokoliv 

plánu je i kontrola, které je věnován poslední bod páté kapitoly.  

Zahradnictví Korner je solidní firmou a od počátku se vyhýbá krátkodobému myšlení, 

kvůli kterému již zkrachovalo mnoho konkurenčních podniků. Lze říci, že úspěch této firmy 

je založen na spolehlivosti, poctivosti, odborných znalostech a hlavně dlouholetých 

zkušenostech, které tvoří v zahradnickém oboru samotný základ know-how. 
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Seznam zkratek 
BCG – Boston Conculting Group 

BL – Běžná likvidita 

ČPK – Čistý pracovní kapitál 

EBITDA – Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization 

GE – General Electric 

IS – Informační systém 

KDM – Krytí dlouhodobého majetku 

KDS – Krytí dluhové služby 

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 

P/E – Price-Earnings 

PIMS – Profit Impact of Market Strategy 

PL – Pohotová likvidita 

PR – Public Relations 

ROA – Rentabilita aktiv 

ROCE – Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

SBU – Strategic Business Unit 

SIS – Strategic Information System 
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