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1 Úvod 

Již v průběhu několika desítek let se společnosti vyrovnávají s rostoucí 

konkurencí, rychlou globalizací, možností kdekoliv a kdykoliv obchodovat, stíráním 

kulturních odlišností a propojováním jednotlivých oborů. Jestliže organizace chtějí 

vzdorovat své konkurenci, měly by se zaměřit na využití svých konkurenčních výhod 

a plně je využít. Základem úspěchu jednotlivé společnosti je jednoznačná vize, která 

dává svému okolí najevo, co je jejím cílem. Za pomoci svých strategických znalostí 

sestaví a implementuje strategii, která jí pomůže přežít v konkurenčním prostředí.  

Neexistuje jednotná univerzální strategie, která by mohla být aplikovatelná do 

prostředí většího množství společností. Každá z nich je jedinečná, a proto pokud má 

mít strategie předpoklad úspěchu, musí být sestavena na míru každé jednotlivé 

společnosti. Chybný je také předpoklad, že se jedná o jednorázovou záležitost. Opak 

je pravdou. Strategie je dlouhodobý proces, který se neustále vyvíjí a mění stejně 

jako okolí společnosti. 

Jednotlivé společnosti využívají při snaze o zjištění nejlepší strategie pro jejich 

společnost různé metody. Znalost obecného prostředí (politické, demografické, 

politické, sociální, ekonomické situace), oborového okolí (dodavatelů, odběratelů, 

výrobců substitutů či nových společností) a interního zázemí organizace (struktury, 

zdrojů), je nezbytným předpokladem pro naplnění tohoto záměru. 

Cílem mé práce je zpracovat vhodnou strategii, která by přispěla k udržení se 

malé specializované společnosti na trhu a případně k jejímu rozvoji. 

V teoretické části vysvětlím jednotlivé pojmy a metody, které budou později 

aplikoványve strategické analýze. V praktické části představím vybranou společnost 

a zanalyzuji ji i její okolí PEST analýzou, Porterovým modelem pěti sil, analýzou 

vnitřního okolí. Výsledky z dílčích analýz přispějí k sestavení závěrečné SWOT 

analýzy. Na jejím základě a za pomoci informací získaných z prognózy vývoje 

podnikatelského prostředí navrhnu novou strategii společnosti. 

Společnost DANEX-PLAST, s.r.o. na našem trhu funguje dlouhodobě. 

Významnou předností je výhradní zastoupení francouzské společnosti Societe 

Bourguignonne de Mecanique International, Dijon pro Českou republiku. Společnost 
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má dvě prodejny na Severní Moravě a pomoci svého e-shopu nabízí svůj sortiment 

po celé naší republice. 
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2 Teoretická východiska strategického řízení 

2.1 Pojem strategické řízení 

Strategické řízení je komplikovaný proces, který má pružně reagovat na 

měnící se tržní situaci, udržovat cíle podniku a efektivně čerpat jejich zdroje. 

V odborné literatuře se nachází tato definice: „Strategické řízení představuje soubor 

aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího rozvoje podniku v podobě strategie 

podniku. Strategie směřuje k dosažení souladu mezi vnitřními zdroji podniku a 

vnějším okolím podniku a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti 

podniku.“[7,str.1] 

Strategické řízení se s průběhem času mění. 60.léta minulého století byla 

charakteristická strategií klasické školy založenou na vojenství, kde hlavním 

manažerem je generál. Změna nastala až pomocí profesora Chandlera, který 

prezentoval koncept „struktura následuje strategii“, díky které má podnik větší 

konkurenceschopnost. Na něho navázal Andrews (přišel se SWOT analýzou) a 

Ansoff, který představil důležité výběry pro management každé společnosti: 

 „Synergie generovaná kombinací kompetencí firmy, 

 směr a míra změny šíře (zavedení nových produktů), 

 konkurenční výhody firmy v daném tržním prostředí, 

 šíře daného trhu (výrobky/služby, které jsou nabízeny), 

 dostatek kompetencí prostřednictvím rozhodnutí vyrábět/koupit.“ 

[4,str.23] 

V 70. letech minulého století došlo k velkému růstu globalizace a pro toto 

období se stala význačná výrobková a geografická diverzifikace. McKinsey 

představil BCG matici, která na základě růstu tempa obratu a podílu na trhu rozdělila 

výrobky do 4 kategorií – otazníky (výrobky se teprve zavádí na trh, je nutná finanční 

investice), hvězdy (mají největší ziskovost, pro udržení postavení je nutná investice 

do inovací), dojné krávy (přináší vysoké zisky, především k podpoře otazníků, není 

nutná další inovace), bídní psi (výrobky, které už moc nevynáší, většinou se jedná o 

končící produkty). 

Většina podniků se snaží, aby se odlišila od svých konkurentů, dělala něco jinak 

a získala díky toho konkurenční výhodu. Na začátku 20. století přišel Joseph 
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Schumpeter s teorií, že podnik musí buď vyrábět jiné věci než její konkurence nebo 

stejné, ale jinak. V této době se většina podniků orientovala na výrobu nových 

výrobků a vznikla tzv. výrobková inovace. Měla dva velké nedostatky. První se týkal 

módních trendů, aby věci byli in. Jedná se o rychlé inovace (v současné době se 

jedná např. o mobilní telefony). Druhá se odvíjí od imitátorů, což proslavilo japonský 

průmysl. Výrobková inovace přestala být konkurenční výhodou a v 80. letech objevil 

Michael Porter model hodnotvorného řetězce. Ukazuje nám, jak vyrábět stejné věci 

ale jiným přístupem. Tím se mohly podniky bránit proti imitaci. „M. Porter dokázal, že 

konkurenční výhoda, která vyplývá z vnitřní organizace práce v podniku, ve způsobu 

provádění aktivit a vazeb mezi nimi může být dlouhodoběji udržitelná z důvodu své 

„neviditelnosti“. Byla skrytá zraku konkurence uvnitř podniku, a tudíž velmi obtížně 

napodobitelná.“ [7,str.7] 

Díky jeho modelu pěti sil mohly firmami lépe udržet svoji konkurenční výhodu. 

Vyznačuje se např. nižší cenou nebo různými zvláštními výhodami. Na jeho model 

navázali Hammer a Champy reengineeringem procesů, který znamenal nový pohled 

na podnikání. Konkurenční výhoda je otázkou úspěchu či neúspěchu a měla by být 

schopna se přizpůsobovat změnám a trendům. 

O 10 let později najdeme větší důraz na sociální vztahy, které se vyskytují při 

strategickém řízení. „Whittington v roce 1993 vyslovil v tomto směru domněnku, že 

právě růstem zámořských obchodů a zahraničních investic nabývají na významu 

historie a společnost.“ [4,str.25]Největší důraz je kladen na tvorbu vnitropodnikových 

kultur. 

Jak je vidět, strategické řízení se neustále vyvíjí a mění. Názory z let minulých 

se neustále používají k provádění strategie. Některé metody si vzájemně protiřečí, 

jiné zase doplňují. Hlavním úkolem v novodobém přístupu je sjednocení pojmu 

strategického řízení.  

Následující tabulka sumarizuje jednotlivé etapy vývoje strategického řízení a 

k nim náležející myšlenky, cíle a metody. 
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Tab. č.2.1Shrnutí etap vývoje strategického řízení 

 

Pramen: Mallya, Thaddeus.Základy strategického řízení a rozhodování [4, str. 26] 

2.2 Proces strategického řízení 

Model procesu strategického řízení není ve firmách sjednocený, což je ve své 

podstatě správné. Firmy, které úspěšně ovládají strategické řízení, patří na trhu 

k nejlepším.  

Jsou určité kroky, které pomáhají provádět strategické řízení a každý model by 

je měl uplatňovat. Při jejich provádění bychom si měli uvědomit, že se jedná o 

nekončící kolotoč opakovaných kroků. Strategické řízení musí rychle reagovat na 

neustále se měnící prostředí, k čemuž dnes pomáhá informační technologie. 

Strategické řízení můžeme dělit do pěti fází: 

 Formulování vize, mise, poslání a cílů organizace. 

 Analýza okolí organizace. 

 Formulace strategie. 

 Implementace strategie. 

 Evaluace a kontrola strategie.    [4] 

V první fázi je identifikován základní směr organizace. Vytváří se vize, mise, 

poslání, jsou určeny cíle organizace. Poté organizace provede analýzu svého okolí, 

která se dělí do tří částí – vnější, vnitřní a odvětvové okolí. Na základě této analýzy 

 Hlavní myšlenka Cíl Metody 

60. léta – klasická 
škola 

v čele manažer, který 
rozhoduje 

vytvoření SWOT 
analýzy (Andrews) 

vytvoření Ansoffovy 
matice 

70. léta – 
procesní přístup 

propojenost 
jednotlivých oddělení a 
vzájemná kooperace 

výrobková a 
geografická 
diverzifikace 

BCG matice 

80. léta – 
evoluční přístup 

evoluční (Smithův) 
pohled na konkurenci 
(trhy myslí za 
manažery) 

přiblížit se 
zákazníkovi; zvýšit 
kvalitu produkce 

• modely řízení 
kvality 

• Porterův 
pětifaktorový model 

90. léta – 
systémový 
přístup 

rozšíření strategického 
managementu o 
osobní přístup 

zvýšit efektivitu 
produkce 

tvorba 
vnitropodnikových 
kultur 

Současnost – 
novodobý přístup 

sjednocení pojmu 
strategické řízení a 
strategie 

zvýšit praktickou 
aplikaci teoretického 
konceptu 

strategický výzkum 
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dochází k formulaci strategie. V této fázi probíhá několik dílčích kroků. První je 

generování strategie, na kterou navazuje analýza alternativ strategie. S jejich pomocí 

pak vybereme optimální strategii. Mallya zde vymezil čtyři druhy strategií – 

podnikatelská, korporační, obchodní a funkční. [4] Když máme zvolenou strategii, 

nachází fáze její implementace. Strategie se významně promítne do fungování celé 

organizace. Je zahrnuta do organizační struktury, motivačního a informačního 

systému, firemní kultury, plánů, alokaci zdrojů a vůdcovství. Poté dochází k evaluaci 

a kontrole strategie, přičemž celou dobu funguje zpětná vazba. Celý tento proces je 

graficky znázorněn v Příloze č.1.      

Výhody strategického řízení:  

 Organizace se aktivně podílí na vývoji své budoucnosti, místo aby jen 

reagovala na její tvorbu. 

 Firma iniciuje a ovlivňuje aktivity ve svém okolí, nejen na ně reaguje. 

 Organizace se ujímá kontroly nad svou budoucností. 

 Efektivní alokace času a zdrojů firmy. 

 Minimalizace dopadů neočekávaných podmínek a změn. 

 Ukazují významné zlepšení produktivity práce zaměstnanců. 

 Identifikace, priority a využívání příležitostí k tomu, aby firma dosáhla 

předem stanovených cílů.     [4,str.28] 

2.3 Pojem strategie 

Jedním z přístupů uplatňovaných k formulování strategie ve strategickém 

řízení je hierarchický přístup:  

 Poslání. 

 Vize. 

 Strategické cíle. 

 Strategie.       [7] 

2.3.1 Poslání 

Určuje důvod existence podniku. Charakterizuje vztah ke               

stakeholderům - vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé. Poslání bývá často 

v písemné podobě, což představuje strategický záměr vlastníků, informace o své 

činnosti pro veřejnost a normu chování pro všechny své zaměstnance. 
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2.3.2 Vize 

Chápána z dlouhodobého hlediska, kam by se podnik chtěl dostat. 

2.3.3 Strategické cíle 

Navazují na poslání a vizi podniku. Vyjadřují stav, jakého podnik chce 

dosáhnout. Metody vedoucí ke splnění cílů jsou odvozeny od hodnot podniku. 

Primárním cílem je hodnota pro akcionáře. 

Cíle společnosti mohou být zaměřeny více směry. Může se jednat o cíle 

ekonomické (zisk, tržby), sociální (image, sponzorství), růst podniku nebo na 

konkurenční boj. Metoda SMART nebo SMARTER charakterizuje oblasti, které by 

podnik měl splňovat: 

 Specific (Specifický.) Každý cíl by měl být konkrétní. Mělo by být  

stanoveno, co podnik chce, jakou to má mít hodnotu, do kdy to má být 

hotovo, jakého trhu se to týká. 

 Measurable (Měřitelný.) Aby mělo měření smysl, musí se jednat o 

takovou hodnotu, která se dá opakovaně změřit dle stejné metodiky. 

 Acceptable (Přijatelný.) Cíl musí být přijatelný pro všechny lidi podílející 

se na jeho dosažení. Jestliže v týmu bude někdo, kdo s ním má podstatný 

problém a nepodporuje ho, nemůže dojít k jeho úspěšnému splnění. 

Snaha dosáhnout ho, i přes výrazný nesouhlas jedince či menšiny, může 

vést ke zhoršení vztahů na pracovišti. 

 Realistic (Realistický.) Dobrý manažer musí umět odhadnout míru 

realističnosti stanoveného cíle. Určité cíle si mohou vyžádat od 

společnosti další investice či změny. Jejich nerealističnost je předpovědí 

pro neúspěch. 

 Timed (Termínovaný.) Cíl musí mít jasně definovaný svůj konec, přesné 

datum, ke kterému má být cíl splněn. K danému datu dojde 

k přezkoumání a výpočtu, z jaké míry se podařilo ho naplnit. V případě 

částečného úspěchu by mělo být stanoveno datum, kdy dojde k jeho 

úplnému splnění. 

 Evaluated (Vyhodnocený.) Zde se nabízí jedna ze základních otázek. 

Kolik na daný cíl musíme vynaložit finančních prostředků, aby se 

neprodražil. 
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 Reviewed (Zhodnocený, odměněný.) Při splnění cíle je důležité 

ohodnocení odvedené práce především pro motivaci k následující 

činnosti. Jedná se např. o finanční odměnu, povýšení, udělení formálního 

poděkování či vyhlašování nejlepších zaměstnanců na oficiálním místě 

společnosti.        [2] 

2.3.4 Strategie 

Určuje, jak předešlé body naplnit. Je základem pro komplexní chování a 

vystupování podniku. Ten musí být schopen reagovat na všechny situace, které se 

mohou objevit. 

Hlavním úkolem strategie je najít harmonii mezi cíli a zdroji a měnícími se 

podmínkami okolí, ve kterém podnik funguje. Největší úspěch dosáhlo strategické 

řízení ve vojenství, kde jsou strategie spojeny s operacemi v dlouhodobém řízení. 

Nejdůležitějším cílem je vítězství, kterého je dosaženo za pomoci využívání svých 

předností tam, kde mají největší efekt a díky toho nebudou ohroženy jejich slabé 

stránky. Tyto rysy jsou přeneseny do současného pojetí. Podniky se snaží nejlépe 

prodat své přednosti a získat konkurenční výhodu, což by v konečném výsledku mělo 

vést k vítězství. 

Hledají se nové příležitosti, poznatky, způsoby využití. „Strategie musí být 

výsledkem účelného, cílově orientovaného procesu.“ [7,str.2] 

Odpovědnost za tvorbu strategie a její realizaci nese vrcholový managament 

daného podniku. Mezi jeho hlavní charakteristiky by měla patřit vynalézavost, 

kreativnost, nebát se občas používat nestandardní procesy, mít tvůrčí přístup a 

zároveň ustát tlak nejistoty.  

Dříve strategie znamenala jednoznačnou cestu k určenému cíli. Dnes podnik 

musí počítat s vývojem okolí, ve kterém se nachází, proto ani cíl nemůže být pevně 

stanovený a může se v průběhu času změnit. 

„Proces strategického řízení vychází z předpokladu, že strategie je na všech 

úrovních strategického řízení formulována/tvořena množinou dlouhodobých 

(strategických) cílů a způsobů jejich realizace.“  [3,str.25] Tyto cíle by měly odpovídat 

již zmíněné metodě SMART. 
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Obr. č. 2.1Hierarchiefiremníchstrategií 

 

Pramen: Keřkovský, Miloslav a Oldřich Vykypěl. Strategické řízení – teorie pro praxi 

[3,str.26] 

V hierarchické soustavě najdeme Corporate (firemní), Business (obchodní) a 

Funkční strategii, které na sebe navazují. Strategie se formulují od firemní strategie 

směrem dolů, opačným směrem přichází zpětná vazba.  

Firemní strategie vymezuje základní strategická rozhodnutí, která dále 

rozpracovávají obchodní strategie jednotlivých SBUs (strategické obchodní 

jednotky).  Většinou vzniká za účasti vlastníků a vrcholových manažerů. Strategie by 

měla určit základní strategické cíle, členění jednotlivých SBUs a vymezení jejich 

strategií, způsob konkurenčního boje. Na této úrovni rozpracovává jednotlivé druhy 

podnikání, které společnost bude provozovat. Jednotlivé výrobky a služby rozebírá 

business strategie.  

„Obchodní strategie vyjadřuje základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich 

dosažení pro určitou strategickou obchodní jednotku.“ [3, str.30] Měla by v sobě 

obsahovat prvky rozšířeného marketingového mixu tzv.7P (produkt, cena, lidé, 

procesy, plánování, trh, propagace). Obchodní strategie se vždy vytváří pro každou 

jednotlivou SBU. 

K řízení vzájemných vztahů mezi jednotlivými SBUs by měla být použita 

horizontální strategie. Ta určuje směr jednotlivých oblastí, které jsou shodné pro 

vícero SBUs.  
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Můžeme zde zařadit: 

 „Korporátní cíle. 

 Politika zásobování a nákupu. 

 Logistika a distribuce. 

 Politika jakosti. 

 Politika výzkumu a technického rozvoje. 

 Politika řízení lidských zdrojů. 

 IS/IT politika. 

 Politika marketingu a prodeje. 

 Krizový management. 

 Politika finančního řízení.“   [3, str. 32] 

V případě neřešení těchto vztahů mezi jednotlivými SBUs, by mohlo dojít 

k oslabení strategických cílů. 

Funkční strategie rozpracovává jednotlivé oblasti obchodní strategie do 

podrobnějších plánů. Řadí se zde např. efektivnost marketingových činností, přístup 

k řízení zásob, finanční zabezpečení výzkumu a vývoje, zvyšování kvalifikace 

pracovníků, řízení rozvoje IS. Funkční strategie se vztahuje ke konkrétní SBU a 

může být určena i průřezově pro vícero jednotek.  

2.4 Strategická analýza 

Základem strategie je formulovat vztah mezi podnikem a jeho okolím. Jedním z 

hlavních úkolů je analyzovat současný stav a odhalit budoucí trendy a jevy, což nám 

pomůže určit faktory ovlivňující podnik. K tomu nám pomáhá strategická analýza, 

která současně odhaluje vztahy mezi podnikem a jeho okolím. "Cílem strategické 

analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze 

předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku."           

[7, str.9] Posuzujeme i vzájemné vazby mezi faktory, což nám pomůže zhodnotit 

současnou strategii a usnadní volbu budoucí strategie. Příprava strategie musí 

počítat s dravým konkurenčním prostředím, nazývaným jako tzv. megakonkurence. 

Při vytváření strategie bychom si měli především uvědomit, že neexistuje žádný 

univerzální návod. Nejúčinnější strategie jsou ty, které jsou sestaveny přímo pro 

danýpodnik. Nejdůležitějším krokem je správná syntéza výsledků provedené 



18 
 

strategické analýzy. Je možné určit dva okruhy faktorů ovlivňující podnik - vnitřní a 

vnější. Obě tyto části jsou vzájemně propojeny a nelze o nich uvažovat odděleně. 

„Fáze strategické analýzy:  

 Analýza okolí. 
 Analýza vnitřních zdrojů a schopností.“   [7,str.10] 

Analýza okolí identifikuje faktory okolí podniku, ovlivňující jeho strategickou 

pozici. Odhaluje jeho příležitosti a hrozby. K analýze okolí se používá celá řada 

metod – např. PEST analýza (politická, ekonomická, sociokulturní a technologická 

analýza) a metoda 4C (analýza faktorů globalizace).   

„Mikrookolí bezprostředně obklopuje podnik. Sestává z podniků, které si 

zpravidla vzájemně konkurují a jejichž výrobky se mohou vzájemně substituovat.“ 

[1,str.17] Řadíme zde i zákazníky a dodavatelé. Analýza mikrookolí klade důraz na 

konkurenční prostředí, snaží se určit faktory, které dělají odvětví přitažlivé pro 

zákazníky a jsou klíčovými ukazateli úspěšnosti podniku. Vývoj v daném odvětví 

nemusí mít stejný vliv na všechny podniky a většinou se pro určité skupiny liší. 

Součástí této analýzy je i analýza konkurenčních sil. Klasickým modelem je Porterův 

model pěti sil. Výsledky analýzy vnitřních zdrojů nám ukážou zdroje a schopnosti 

podniku, díky kterým bude podnik moct reagovat na hrozby či příležitosti z okolí. 

„Výsledky analýzy okolí a analýzy vnitřních zdrojů a schopností představují 

východiska pro syntézu směřující k určení zdrojů konkurenční výhody a vymezení 

konkurenční pozice podniku jako východiska pro strategii.“ [7, str.11]. Používá se 

k tomu např. SWOT analýza, která určí silné a slabé stránky podniku a příležitosti a 

ohrožení vyplývající z okolí podniku. Tato analýza slouží především k vyhledávání 

příležitostí.   

 „Analýza okolí se orientuje na faktory působící v okolí podniku, které ovlivňují a 

v budoucnosti budou pravděpodobně ovlivňovat jeho strategické postavení. Analýza 

se soustřeďuje na vlivy trendů jednotlivých složek makrookolí a mikrookolí a jejich 

vzájemné vazby a souvislosti“ [7, str.13] Význam okolí podniku se zvětšil díky rozvoji 

vědy, techniky komunikace a mnoha dalšího, proto by analýza okolí měla mít širší 

rozsah. Při určování budoucího vývoje okolí, bychom měli identifikovat základní 

faktory a návaznost mezi nimi a podnikem. Okolí podniku zahrnuje např. legislativu, 

zákazníky, konkurenty, dodavatelé je zdrojem nahodilosti a vytváří příležitosti ale i 
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rizika. Podnik může mít částečně na své okolí vliv, a to díky vzdálenosti okolí od 

podniku (čím dále je určitá charakteristika od podniku, tím je hůře ovlivnitelná, např. 

regionální instituce) nebo velikostí podniku (mohou využít své schopnosti i ve 

vzdálenějším okolí, např. pomoci lobbingu). Okolí podniku je značně proměnlivé a 

rychlost těchto změn se neustále zvyšuje. Proto podniky, které chtějí být úspěšné, 

musí umět reagovat na tyto změny. K tomu jim pomáhá strategická analýza, která 

ukazuje nejpravděpodobnější vzájemné vztahy a souvislosti. Manažeři ale musí 

pracovat i s rostoucí nejistotou, rizikem a časem.  

Analýza vnějšího okolí se skládá z: 

 „Analýzy makrookolí, 

 identifikace hlavních konkurenčních sil, analýzy konkurentů, stanovení 

atraktivity odvětví, 

 vymezení klíčových hrozeb a příležitostí.“   [7, str.15] 

 

Obr. č. 2.2 Podnikatelské okolí společnosti 

 

Pramen: Mallya, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování [4, str. 40] 
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2.5 Vliv makrookolí 

"Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a 

technologický rámec, v němž se podnik pohybuje." [7, str.16]Jedná se např. o různou 

politickou situaci, inflaci, populaci, inovace. 

Tyto faktory většinou vznikají mimo vliv podniku a jeho chování a ovlivňují jeho 

vývoj a úspěšnost. Na druhou stranu může na ně reagovat a sestavit scénáře na 

různé situace. 

2.5.1 PEST analýza 

PEST analýza v sobě zahrnuje nejdůležitější faktory makrookolí – politické a 

legislativní, ekonomické, sociální a kulturní, technické a technologické. 

Politické a legislativní faktory zahrnují regulace exportu a importu, daňovou 

politiku, bezpečnost práce, zákony upravující otázky podnikání v dané zemi, 

azylovou politiku, politickou stabilitu a mnoho dalšího. Nezanedbatelnou součástí je 

členství dané země v Evropské Unii, která může přinášet jak příležitosti, tak i hrozby. 

Ekonomické faktory jsou charakterizovány úrokovou mírou, směnným kurzem, 

mírou ekonomického růstu, vliv inflace, nezaměstnanost, devizový kurz. Těmito 

faktory se zabývá finanční analýza podniku. Jejich vývoj může pro podnik znamenat 

jak příležitost (dle růstu úrokové míry se odvíjí investiční činnost) tak ohrožení. Do 

hry vstupuje také stát v roli výrazného konkurenta, se kterým by se podnik mohl 

dostat do nepříjemné konfrontace 

Sociální a demografické faktory v sobě obsahují průměrný věk, růst populace 

a jejich životní styl, mobilitu, úroveň vzdělání. „Tyto elementy jsou výsledkem 

kulturních, ekonomických, demografických, náboženských, vzdělávacích a etických 

podmínek života člověka.“ [7, str.18] Při dobrém zvládnutí tohoto faktoru se firma 

může dostat do značné výhody v boji o zákazníka. 

Technické a technologické faktory se týkají celkového stavu technologie, 

nových objevů a rychlosti zastarávání. Jsou důležité především pro svoji inovační 

činnost, aby podnik nebyl zaostalý. Jejich vznik může výrazně změnit síly 

v konkurenčním prostředí. 
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Do PEST analýzy se zařadí významné vlivy týkající se přímo daného podniku 

nikoliv co jejich největší rozsah. Opět zde platí, že pro firmy zabývající se různými 

činnostmi budou mít jednotlivé faktory různou váhu. Jednotlivé vlivy se mění také 

v průběhu času a mohou pro podnik postupně ztratit nebo zvýšit svou důležitost. Je 

tedy vhodné jejich vývoj sledovat a činit patřičné závěry. Musíme rozlišovat, jestli se 

jedná o změny, týkající se všech odvětví stejnou měrou nebo o změny pouze pro 

určitý typ podniků. Při vyrovnávání se změny v makrookolí by si podnik měl 

uvědomit, jak tyto změny ovlivňují jeho strategii a jak se s nimi vypořádá. Citlivější 

podniky na změnu vlivů prostředí jsou úspěšnější než ty ostatní.  

V makrookolí se odehrály významné změny, které na PEST analýzu měly vliv. 

Jedná se např. o deregulaci, strukturální změny, ochrana životního prostředí, 

globální konkurence. 

2.5.2 Metoda 4C 

Při určování této strategii lze využít metodu 4C: 

 Customers (zákazníci) – požadavky zákazníků, marketingová strategie. 

 Country (národní specifika) – obchodní politika, technické standardy, 

kulturní a institucionální normy. 

 Costs (náklady)- náklady na vývoj, výnosy z rozsahu, náklady na 

dopravu. 

 Competitors (konkurence)- globální konkurence, provázanost činností. 

[7] 

2.6 Vliv mikrookolí 

Klíčové pro správnou formulaci strategie je určení odvětví. Jeho struktura má 

vliv na strategii. „Cílem analýzy odvětví není zjistit vše, co lze, ale identifikovat 

zásadní hybné síly působící v odvětví a faktory, které činí odvětví více či méně 

atraktivní.“    [7, str.31] 

2.6.1 Základní charakteristiky odvětví 

 „Velikost trhu. 

 Geografický rozsah konkurence. 
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 Počet konkurentů a jejich relativní velikost (monopol, oligopol, mnoho 

malých). 

 Růst trhu a fáze v životním cyklu (vznik, růst, nasycení a úpadek). 

 Počet konkurentů a jejich relativní velikost (monopolní konkurence, 

oligopol, monopol). 

 Zákazníci (jejich počet a velikost). 

 Stupeň vertikální integrace (způsobuje nákladové rozdíly). 

 Vstupní a výstupní bariéry (legislativa, investiční náklady, výnosy 

z objemu, fixní výstupní náklady, provázanost firem). 

 Tempo změn technologie (časté změny zvyšují investiční nároky). 

 Výrobkové inovace (časté inovace zkracují životní cyklus výrobku). 

 Diferenciace výrobku. 

 Míra hospodárnosti (výnosy z rozsahu, zkušenostní efekt, využití 

kapacit).“ 

    [7, str.32] 

2.6.2 Analýza konkurenčních sil 

Konkurence z části určuje, jak bude podnik úspěšný. „Analýza konkurenčních 

sil je orientována na rozbor konkurenční situace, na zdroje konkurenčních tlaků, 

jejich intenzitu, na akce a reakce konkurenčních rivalů a na současnou a budoucí 

konkurenční situaci.“ [7, str. 47] 

 Konkurenční síly působící v daném prostředí můžeme určit pomoci modelu pěti 

sil od M. Portera. Skládá se z pěti částí - rivalita mezi konkurenčními podniky, hrozba 

substitučních výrobků, hrozba vstupu potenciálních konkurentů, vyjednávající síla 

dodavatelů a vyjednávací síla kupujících. [7] 
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Obr. č. 2.3 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Pramen: Keřkovský, Miloslav a Oldřich Vykypěl. Strategické řízení – teorie pro praxi 

[3, str.53] 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

„Konkurenční strategie obsahuje ofenzivní akce podniku směřující k získání 

lepší tržní pozice a výhody nad soupeři a současně defenzivní tahy podniku, které 

směřují k obraně současné pozice [7,str.48]. Důležité hledisko zde hraje i 

konkurenční strategie rivalů, na které musíme reagovat. Musíme vzít v potaz i míru 

intenzity konkurenční rivality mezi jednotlivými podniky. Mezi faktory, které ji ovlivňují, 

patří: 

 Počet a velikost konkurentů v konkurenčním prostředí. 

 Míra růstu trhu (Jestliže trh roste rychle, nacházíme zde menší rivalitu. U 

pomalého růstu trhu je výrazný konkurenční boj o velikosti podílu na 

trhu.). 
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 Vysoké fixní náklady (Vysoké fixní náklady způsobují snahu podniku 

maximalizovat využití kapacity a zvýšenou konkurenční rivalitu. Při 

poklesu poptávky můžou použít např. slevy.). 

 Diferenciace produktů (Jestliže jsou produkty podobné, nedělá většinou 

zákazníkovi žádný problém vybírat si daný produkt dle aktuální ceny a 

přecházet mezi konkurenty. Opět to vede k většímu konkurenčnímu boji.). 

 Výstupní bariéry z odvětví (Jestliže jsou vysoké (např. vysoké fixní 

náklady na výstup, nakoupené stroje, penále za nedodržení smluv), 

donutí firmu setrvat v odvětví, i když poklesne poptávka a podniku 

vzniknou krátkodobé ztráty.). 

 Akvizice slabších podniků (Nový podnik sebou přináší nové dovednosti, 

zdroje, což mu má pomoct ke zlepšení jeho konkurenční pozice.) 

 Globální zákazníci (Zvyšují rivalitu podniků na daném trhu, např. výrobci 

automobilů.).        [7] 

Hrozba substitučních výrobků 

Jestliže k našemu výrobku existuje substitut, měli bychom si dát pozor, aby se 

pro zákazníky nestal přitažlivější než náš výrobek. Nižší cena a náklady, vyšší kvalita 

můžou být velkou hrozbou pro náš prodej. 

Konkurenční síla je determinována těmito faktory:  

 Relativní výše cen substitutů (Podniky stanoví své ceny s ohledem na 

výši cen substitutů, což jim sníží jejich zisky a nutí hledat úspory 

v nákladech.). 

 Diferenciace substitutů (Zákazníci mohou porovnávat substituty vzhledem 

k našim výrobkům. Výrobci je musí přesvědčit o výjimečnosti jejich 

výrobku oproti konkurenci.). 

 Náklady na změnu (Náklady, které by zákazník vynaložil při přechodu na 

změnu, např. nové stroje, materiály.).    [7] 

Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Otázka hrozby vstupu nových konkurentů se odvíjí především od vstupních 

bariér a od očekávané reakce ostatních zákazníků. „Noví konkurenti sebou přinášejí 

dodatečné kapacity a plány na získání dobré tržní pozice, které jsou často 

podporovány značnými zdroji a schopnostmi. [7, str.52] 
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Typy vstupních bariér:  

 „úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, 

 technologie a speciální know-how, 

 znalost značky a oddanost zákazníků, 

 kapitálová náročnost, 

 absolutní nákladové výhody, 

 přístup k distribučním kanálům, 

 legislativní opatření a státní zásahy.“  [7, str.52] 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla a vliv dodavatelů může hrát významnou roli při růstu vstupů, následné 

zisku podniku či kvalitě výrobků. 

Vyjednávací síla kupujících 

Stejně jako dodavatelé i kupující mají svoji vyjednávací sílu. Ti se pak snaží o 

další výhody (lepší platební podmínky, vyšší úroveň kvality). Při snaze získat velkou 

zakázku se mohou vystupňovat i konkurenční vztahy. Podnik tak může přijít o ztráty 

z potenciálního zisku. Východiskem ze situace je snaha hledat nové zákazníky ve 

slabší pozici a upevnění si tržního postavení. 

2.7 Metoda MAP a metoda scénářů 

Analýza vnějšího okolí by měla odkrýt budoucí vývojové trendy. „Velkou 

hodnotu při formulaci strategie například mohou mít informace o trendech vývoje 

životního stylu cílových skupin zákazníků, o trendech vývoje technologií, 

podnikatelských plánech investorů, dlouhodobých záměrech a logice tvorby 

ekonomických zákonů, ale například i informace o tom, kudy povedou dálnice za 

deset let.“ [3,str. 67] K analyze těchto faktorů nám pomáhá metoda MAP nebo 

metoda scénářů. 

Metoda MAP je rozdělena do pěti oblastí podle SLEPT analýzy (sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technické hledisko). Jednotlivé body uvnitř 

každého hlediska jsou pak zkoumány třemi kroky: 

 “Identifikace faktorů, jejichž působení může být relevantní z hlediska 

návrhu strategie. 
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 Analýza jejich dosavadního působení (ozn. též retrospektivní analýzy). 

 Predikce vývoje (ozn. též perspektivní analýzy).”  [3,str.68] 

Na závěr může být ještě uvedno, zda daný bod znamená pro společnost hrozbu 

či příležitost. 

Metoda tvorby scénářů odhaluje, jaká situace by v budoucnosti mohla vyvstat. 

Společnost by měla zpracovat vicero alternativ těchto scénářů, díky čemuž bude mít 

lepší výchozí informace pro zvolení dané strategie. 

Tvorba scénářů probíhá v určitých navazujících krocích. Společnost General 

Electric vychází z těchto: 

 “Příprava a pozadí profilu. 

 Výběr kritických indikátorů (ukazatelů) příp. trendů. 

 Charakteristika minulého vývoje každého indikátoru. 

 Verifikace potenciálních budoucích událostí. 

 Předpověď vývoje každého indikátoru. 

 Psaní scénářů.”      [3,str. 70] 

Grafické znázornění tohoto scénáře je uvedeno v Příloze č. 2. 

Scénáře jsou dvojího typu buď makroscénáře, které se sestavují na národní či 

mezinárodní úrovni, nebo mikroscénáře, které se týkají samotných firem. Velká část 

scénářů vychází z metody extrapolace trendů, která pracuje s hypotézou, že 

vývojové trendy budou probíhat ve stejném duchu. Pokaždé to však není pravda.“ 

Lze říci, že umění tvorby scénářů spočívá právě v tom, zda se podaří správně 

odhadnout, které dosavadní trendy se budou prosazovat I nadále, které svoje 

působení ukončí a které nové se v uvažovaném časovém horizontu objeví.”            

[3, str.71] 

2.8 Prognóza vývoje trhu 

Budoucí strategie by měla vycházet z předpovědi vývoje trhu. “Základní 

charakteristiky trhu jsou: 

 zákazník,  

 výrobek/služba, 

 geografické aspekty a distribuční kanály.”  [3, str.71] 
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Základní parametry trhu z pohledu podnikání a strategického plánování jsou 

následujicí: 

 Tržní potenciál. (Vyjadřuje maximální objem prodeje na daném trhu, 

který je vyjádřen buď ve fyzických nebo peněžních jednotkách.) 

 Tržní rovnováha/nerovnováha. (Trh je v rovnováze, jestliže to co je 

nabízeno plně uspokojí poptávku. Na tomto trhu je cena relativně stálá a 

nazývá se rovnovážnou cenu. Platí to pouze pro trhy, které nejsou 

regulovány.) 

 Charakter konkurence. (Konkurence může být buď dokonalá nebo 

nedokonalá. Dokonalá je charakterizována velkým počtem kupujících a 

prodávajích, volným vstupem do odvětví, nemožností ovlivnit cenu, 

všichni mají stejné informace. V nedokonalé konkurenci je některé 

předchozí pravidlo porušeno.)  [3] 

  

2.9 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza interního prostředí by nám měla objektivně odkrýt současné možnosti 

společnosti a na jeho základně určit silné a slabé stránky podniku. K tomu nám 

napomáhá řada vnitřních faktorů a určení specifické přednosti podniku. Jedná se o 

takové přednosti, díky kterým se odlišuje od konkurentů, kteří se je však snaží 

napodobit. „Zdrojem specifických předností je majetek podniku a podnikové 

schopnosti.“ [9, str.29]. U majetku podniku se může jednat např. o technologický 

majetek, budovy, obchodní know-how, patenty a podnik se snaží o jeho jedinečnost. 

Schopnosti podniku jsou nehmotné a odvíjí se od organizační struktury. Najdeme 

zde přednosti týkající se různého přístupu řízení společnosti manažery či hodnoty 

podniku. „Souhrnně lze říci, že podnikové specifické přednosti jsou silnější, když 

podnik vlastní obojí – unikátní a kvantifikovatelný majetek a unikátní schopnosti tento 

majetek využít.“ [1,str.30] 

2.9.1 Faktory technického rozvoje 

Technický rozvoj může hrát významnou roli při konkurenčním boji. Zlepšování 

stávajícího výrobku a jeho procesu má za následek snižování nákladů a možnost 

stanovit lepší cenu. Částka, kterou společnosti vynakládají je různá. Pro některé to 
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znamená okolo 6 % z obratu a pro některé ani ne 1 %. Při výzkumu je důležité, aby 

se zapojili samotní zaměstnanci společnosti. Mohou se zapojit i do spolupráce 

s dodavateli, univerzitami atd. „Cílem výzkumu a vývoje je přivést podnik do 

takového stavu, kdy je schopen uspokojit zákazníka lépe a rychleji než konkurence.“ 

[4, str.53] 

2.9.2 Marketingové a distribuční faktory 

V současné době hraje marketing důležitou roli. Jeho hlavním cílem je upoutat 

zákazníka a snažit se udržet jeho věrnost co nejdéle např. slevami, zvýhodněnou 

nabídkou, věrnostní programy. Zákazníci mohou firmě pomoci s jejím rozvojem, když 

jí přináší různé nápady, jak zlepšit svoji nabídku. Marketing zkoumá čtyři faktory 

působící na podnik – cena, produkt, místo a podpora prodeje. 

Produkt je zboží (služba) vyráběné (poskytovaná) k uspokojování zákazníka. 

Obsahuje v sobě tři úrovně – jádro produktu (jeho základní hodnota), skutečný 

produkt (kvalita, obal, značka) a přidanou hodnotu (odvoz domů, servis, delší dobu 

záruky). S produktem významně souvisí nastavená cenová politika. Zda bude 

preferovat minimalizaci cen nebo nákladů, zvýšené riziko a s tím spojené větší zisky. 

Při stanovování ceny musí brát ohled na nastavené cíle marketingu, na typu 

konkurence, rozmístění trhu. Cena se poté stanovuje pomoci orientace na zákazníky, 

podle konkurence nebo může být nákladově orientovaná. 

Podpora prodeje utváří obraz o daném výrobku. Reklama může být např. 

v televizi, v rozhlase, na bilbordech, internetu nebo může být šířena i osobním 

prodejem. Marketingové oddělení stanoví vhodnou metodu podporu prodeje, jeho 

formu a obsah. Následně by měli analyzovat jeho efektivitu. 

Místo nebo distribuční kanál charakterizuje, jak a kdy bude výrobek 

distribuován. Důležitými ukazateli jsou - počet mezičlánků mezi firmou a konečným 

spotřebitelem, dostupnost výrobku, umístění na internet. 

Z personálního hlediska management zjišťuje odpovědi na tyto otázky: 

 „Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle marketingových a prodejních 

míst? 

 Je organizace a struktura marketingového nebo prodejního týmu 

adekvátní pro poptávku trhu? 
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 Jsou prodejní týmy seznámeny s marketingovými cíli, marketingovými 

programy a samotným rozvojem marketingu jako celku? 

 Je prodejní tým dobře motivován? Používá vedení organizace dostatečně 

motivačních prvků? 

 Jsou cíle prodeje realistické? 

 Jak vypadá prodejní tým v porovnání s konkurencí? 

 Je prodejní tým dobře používán jako nástroj k monitorování vývoje trhu?“ 

[4,str.61] 

2.9.3 Faktory pracovních zdrojů 

Pomocí této analýzy zjišťujeme, zda máme správný personál na správných 

místech, jestli jsou dostatečně kvalifikovaní a jestli jim firma poskytuje atraktivní 

pracovní podmínky. V současné době se používá pojem řízení lidských zdrojů. 

Společnost by se měla věnovat otázkám, zda má kompetentní management, školí a 

rozvíjí své zaměstnance, jak dochází k přijímání nových pracovníků, jaký je vztah 

pracovníků a vedení, jakou má organizace image, výkonnost a využívání kapacit. 

2.9.4 Finanční analýza 

„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek.“ [5,str.9]  Její výsledky mají vypovídací hodnotu o konkurenceschopnosti 

podniku a jsou důležitým ukazatelem pro management organizace, jeho vlastníky, 

věřitele, zaměstnance atd. 

Druhů analýz je celá řada. Záleží na hloubce znalostí, účelu jejího vytvoření a 

její další využitelnost. Zpracovávat můžeme analýzy horizontální, vertikální, 

indexové, rozdílových ukazatelů, cash flow, poměrových ukazatelů, soustav 

ukazatelů. 

Pro účely malé specializované společnosti je nejvhodnější analýza poměrových 

ukazatelů. Údaje pro její provedení získáme z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Mohou 

být vyjádřeny podílově nebo vztahově. 

Poměrové ukazatele dále členíme do 7 oblastí. Ve vybrané společnosti budu 

podrobněji analyzovat první čtyři. Jejich vzorcové vyjádření je uvedené v Příloze č. 3. 
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 Rentabilita - poměřuje míru zisku se zdroji podniku, kterých bylo použito. 

V čitateli se dosazovaná hodnota může měnit podle volby managementu. 

Používá se hodnota EBIT, EBT, EAT, či zisk různě upravený o výši 

nákladových úroků. Podle ukazatele se do jmenovatele dosazuje zdroj, ke 

kterému zisk vztahujeme.  

 Aktivita – ukazuje, zda podnik zachází se svými aktivy hospodárně či 

nikoliv. Při jejich velkém množství se mu snižuje zisk o další náklady. V 

opačném případě podnik přichází o možné výnosy z aktivit, které by při 

jejich dostatku mohl uskutečnit. Vyjadřuje nám např. kolikrát se aktiva za 

rok obrátí nebo kolik času jedna tato obrátka zabere. 

 Zadluženost - vyjadřuje, jak podnik využívá cizí zdroje financování 

k uhrazení svých závazků. Růst ukazatele může mít dva efekty – zvýšit 

nebezpečí finanční nerovnováhy nebo pomoci k lepší celkové rentabilitě. 

 Likvidita - ukazuje, jestli je podnik schopen splatit své závazky. V čitateli je 

hodnota toho, čím můžeme platit a ve jmenovateli, co musíme zaplatit. 

 Tržní hodnot. 

 Provozní. 

 Na bázi finančních fondů a cash flow.    

[6] 

2.10 SWOT analýza 

SWOT analýza je systematická analýza obsahující nejdůležitější faktory 

ovlivňující podnik. Zjišťuje silné a slabé stránky podniky, které následně porovnává 

s příležitostmi a ohrožením vycházející z okolí podniku. Je tedy rozdělena na dvě 

různé situace podniku, podle toho zda vychází z vnitřní situace podniku (silné a slabé 

stránky) nebo z vnějšího okolí (příležitosti a hrozby). Toto roztřídění se občas těžko 

odhaduje. Cílem analýzy je neustále zlepšovat silné stránky a nebýt překvapen 

případnými příležitostmi či hrozbami z vnějšího prostředí.  

Postup při provádění SWOT analýzy: 

 Určení hlavních změn v okolí podniku pomoci uskutečněných analýz.  

 S využitím analýzy vnitřních zdrojů určit silné a slabé stránky podniku. 
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 Určit vztahy mezi silnými a slabými stránkami s příležitostmi a ohrožením 

v okolí, ke znázornění můžeme použít tzv. diagram SWOT analýzy. 

[7] 

Diagram ukazuje kombinace těchto čtyř faktorů a následkem toho vyplynou čtyři 

strategie, do kterých by se podnik mohl dostat. 

Obr. č. 2.4 SWOT analýza 

 

Pramen: Business strategies. What is a SWOT Analysis, How Do You Develop One?  

[9] 

První se nazývá agresivní růstově orientovaná strategie, kdy podniku okolí 

nabízí příležitosti v okolí a podnik zároveň dokáže využívat své silné stránky. Tato 

strategie se nazývá „SO - Strenghts a Opportunities“. Jedná se o nejpříznivější 

strategii, ke které by měly směřovat všechny firmy. 

V dalším části se podnik nachází v situaci ohrožení v okolí, ale může se 

spolehnout na své silné stránky. Tato strategie je pojmenovaná diverzifikační 

strategie. Nese také název „ST – Strenghts a Threats“. Nejdůležitější je včasné 

odhalení hrozby přicházející v okolí a proměnit ji pomoci svých silných stránek 

v příležitost. 

Ve třetím kvadrantu se nachází turnaround strategie neboli „OW – Opportunities 

a Weakneses“. Podnik sice objevuje příležitosti ve svém okolí, ale zároveň je 
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limitován svými slabými stránkami. Tyto stránky by měl co nejvíce minimalizovat a 

příležitosti naopak maximalizovat. 

Poslední kvadrant je pro organizace nejhorší. Jedná se o obrannou strategii 

neboli „WT – Weaknesses a threats“. Podnik se nachází v ohrožení ze směru okolí a 

má mnoho slabých stránek. Proto se snaží obě tyto charakteristiky co nejvíce 

minimalizovat. 

Rizikem při provádění SWOT analýzy samotnou firmou je subjektivní pohled při 

formulaci jednotlivých kategorií, přeceňování svých silných stránek a naopak 

podceňování slabých. Je vhodné zjistit, jak tyto stránky vnímá naše okolí 

(konkurence, dodavatelé, zákazníci). Měli bychom si dopředu zjistit, jak silné a slabé 

stránky budou reagovat na změny ve vnějším okolí podniku a jak je to změní. 

Výsledky této analýzy pomáhají k ujasnění strategické pozice na trhu. 

2.11 Formulace strategie 

Jak již bylo zmíněno, rozdělujeme firemní strategie dle jejich hierarchie na 

corporate, business, horizontální a funkční strategii. „Všechny tyto strategie by měly 

být zformulovány na podkladě výsledků strategických analýz, zaměřených jak na 

vnější, tak na vnitřní prostředí firmy.“ [3, str.127] Směr a podrobnost jednotlivých 

analýz je odlišná. 

Na úrovni obchodní strategie nacházíme dva základní druhy strategie: 

 Nákladová strategie – je charakterizována nízkými cenami, které 

společnosti umožňují nízké náklady. Ty jsou především dány využíváním 

úspor z rozsahu, maximálním zefektivněním výrobního procesu, stálost 

sortimentu výrobků, dodavatelů, výběru levných distribučních cen. Tato 

strategie se uplatňuje u výrobků standardní kvality, nikoliv u luxusních 

výrobků.   

 Diferenční strategie – vychází z faktu, že výrobky vyráběné společností, 

mají specifické vlastnosti, za které si zákazník připlatí a které jsou těžko 

aplikovatelné konkurencí. Nejčastěji je tato strategie dosahována díky 

vysoké úrovni kvality, techniky, servisu a doplňujících služeb, které jsou 

lepší, než by mohly zákazníci nalézt u konkurence. 
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Dle charakteru vývoje můžeme určit čtyři strategie: 

 Expanze – společnosti, které používají danou strategii, jsou teprve na 

začátku svého životního cyklu nebo před stádiem zralosti. Vznikají nové 

výrobky, hledají se nové trhy. Společnosti se snaží o co největší podíl na 

trhu, rozšiřování výrobních hal. Všechny tyto aktivity však sebou nesou 

nutnost nemalé potřeby investic a vyšší míry rizika. 

 Omezení – uplatňuje se u společnosti, jejichž výrobky jsou již za stádiem 

zralosti a mají klesající hodnotu. Při této strategii dochází k redukci 

velikosti nabízených výrobků, množství obsazených trhů, nebo počtu 

našich výrobních podniků. Společnost většinou aplikuje další omezení. 

Nepopulárním krokem je propouštění části zaměstnanců. Peníze jsou 

redukovány i v jednotlivých oblastech jako je marketing, IS/IT, výzkum a 

vývoj nebo lidské zdroje (zmenšení hodnoty poskytovaných benefitů). 

Společnost se uchyluje k této strategii i v momentě, kdy zjistí, že podnik 

neplní své cíle, potřebuje finanční prostředky na jiné účely, musí se 

vyrovnat se ztrátou a redukovat jejich původní činitele. 

 Stability – tuto strategii využívají již zavedené společnosti, které jsou 

z pohledu životního cyklu ve stádiu zralosti. Což znamená, že nemění 

svoje nabízené výrobky a služby ani neopouští daný trh, protože 

přinášejí zisk. Společnosti se většinou snaží o zlepšení efektivnosti 

různých částí svého procesu. 

 Kombinovanou – používá se ve dvou případech. První znamená změnu 

životního cyklu našich výrobků. Druhá možnost se uplatňuje, když má 

společnost více výrobních závodů, které se však nacházejí na jiné úrovni 

a rozvíjí se s jinou rychlostí. Kombinace strategií probíhá souběžně 

(jednotlivé výrobní závody používají jinou strategii) nebo sekvenčně 

(všechny závody mají stejnou strategii, která se ale po stanovené době 

změní a začne se používat jiná strategie než předešlá). 

[3] 
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3 Představení organizace 

3.1 Obecné představení společnosti 

Údaje o společnosti dle obchodního rejstříku: 

Obchodní firma: DANEX-PLAST, s.r.o. 

Sídlo:   Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 535/7, PSČ 709 00 

Identifikační číslo:  476 83 007 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, zámečnictví, vodoinstalatérství 

Základní kapitál: 200 000,- Kč (100 % splacen)          [22] 

Společnost DANEX-PLAST, s.r.o. se pohybuje na našem trhu již přes 20 let. 

Její působnost je spíše regionálního charakteru, ale rozvoz materiálu po celé 

republice není výjimkou především díky fungování e-shopu. Společnost má zřízenu 

prodejnu a sklad v Ostravě a jednu prodejnu v Havířově. 

Mezi její nabízené služby a činnosti patří: 

 Topení pro vytápění hal a skladů 

o jedná se o ekonomické a ekologické topení pomocí světlých a 

tmavých plynových infrazářičů a teplovzdušných jednotek, 

o možnost vypracování zdarma studií vytápění hal s jejich 

potřebným výkonem, návrhem na rozmístění a výpočtem doby 

návratnosti vložených investic, 

o proškolení pracovníků provádějících montáž topení. 

 Systémy pro solární ohřev a topení 

o vypracování zdarma studie solárního systému pro přípravu teplé 

vody a přitápění solárním ohřevem, 

o pomoc při ucházení se o dotaci z programu „Zelená úsporám“, 

o zajištění odborné montážní firmy. 

 Voda, topení a plyn – instalatérské materiály 

o potrubí pro vodu, topení a plyn, 

o standardní a pákové vodovodní baterie, 

o vybavení koupelen, 
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o topení pro rodinné domy (kotle, radiátory, koupelnové topení), 

o ohřev vody, 

o izolace potrubí topení, vody a odpadků, 

o upevňovací technika, 

o Sifony, vpustě, splachovače, připojovací hadičky, 

o nářadí, 

o půjčování polyfůzních svářeček pro svařování plastových potrubí, 

kompletace materiálů pro stavbu a doprava zboží zákazníkům. 

[17] 

Obr. č. 3.1 Logo společnosti 

 

Pramen: DANEX-PLAST, s.r.o. [17] 

3.2 Historie společnosti 

Vznik společnosti se datuje k srpnu roku 1991 jako konsorcium dvou 

podnikatelů. Její hlavní činností byl maloobchodní prodej výrobků firmy DANCCO. 

Jednalo se o prodej plastových potrubí pro vodu. Později konsorcium nabízelo 

produkty dalších výrobců a rozšířilo sortiment na instalatérské materiály. 

Společnost DANEX-PLAST s.r.o. vznikla v lednu roku 1993. Měla dva 

společníky - Vladimíra Havláska, Milana Ryšku a dva zaměstnance. Prodejna i sklad 

se nacházely v Orlové. V tomto roce rozšířila společnost své podnikání 

v instalatérských pracích (opravy a rekonstrukce rozvodů vody a odpadů). Tato 

činnost byla o tři roky později ukončena. Počet zaměstnanců stoupl na 16. osob. 

V roce 1994 byl zřízen prodejní sklad v Ostravě – Mariánských Horách a 

společnost se rozšířila o třetího společníka Ing. Zdeňka Petrů. 

V roce 1996 se soustředili na velkoobchod a ukončili montážní činnost. Vývoz a 

dovoz byl rozšířen za hranice - do Polska a Slovenské republiky. Později se rozšířil 

dovoz i z Německa a Rakouska. 
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V roce 1999 došlo ke snižování vývozu z důvodů zvýšení konkurence na 

místních trzích a také snížení kurzu Kč/DEM.  

 V roce 1999 se firma stala výhradním dovozcem společnosti Societe 

Bourguignonne de Mecanique International, Dijon, která se nachází ve Francii a je 

výrobcem plynových keramických infrazářičů. 

Kvůli neustálému zvyšování cen za pronajaté prostory, ve kterých byl umístěn 

sklad, se společnost rozhodla v roce 1998 koupit za pomoci úvěru provozní objekt v 

Ostravě – Mariánských Horách, ve kterém má svou provozovnu a sklad. Zbylé 

místnosti pronajímá jiným společnostem. 

Prodejna v Orlové byla kvůli technickým problémům uzavřena v roce 2001 a ve 

stejném roce byla otevřena prodejna v Havířově.    [25] 

3.3 Organizační struktura a provozní jednotky 

Management zastávají dva společníci, kdy každý odpovídá za svěřený úsek. 

Milan Ryška je ekonomickým ředitelem a Ing. Zdeněk Petrů technickým ředitelem. 

Oba společníci jsou zároveň majitelé firmy s polovičním podílem a její jednatelé. 

Dostávají měsíční mzdu, ve které je zahrnuta pohyblivá část dle hospodaření 

společnosti. 

Počet zaměstnanců momentálně činí 12 osob. Z toho jsou dva jednatelé, šest 

zaměstnanců pracuje v ostravské pobočce a zabývají se prodejem instalatérského 

materiálu a jeden vedoucí, který má na starosti obě prodejny v oblasti jejich 

zásobování a nákupu. Další tři zaměstnanci se nachází v Havířově. Jeden 

zaměstnanec se zabývá aktivitami souvisejícími s vytápěním velkých hala solárního 

ohřevu a vytápění (kontakt na zákazníka, zpracování technického řešení, obchodní 

nabídka, spolupráce s montážními firmami, dozor nad realizací, zpětný kontakt na 

investora), spoluprací se zahraniční firmou SBM International, Dijon (komunikace při 

zpracovávání technického návrhu vytápění hal, zařizování objednávek do a 

z Francie, distribuce zboží). 

Firma je rozdělena na čtyři střediska: 

 Prodejna instalatérského materiálu Ostrava. 

 Prodejna instalatérského materiálu Havířov. 

 Obchodní zastoupení SBM International, Dijon pro ČR. 
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 Pronájem nebytových prostor Novoveská 7. 

 

Obr. č. 3.2 Organizační struktura DANEX-PLAST, s.r.o. 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

3.4 Ekonomické souvislosti 

Mezi odběratele společnosti patří drobní spotřebitelé, obchodní a instalatérské 

firmy. Největší skupinu odběratelů tvoří instalatérské firmy. Podíl na výši tržeb mají 

zbývající dvě skupiny na podobné úrovni. 

Mezi největšího dodavatele společnosti patří FV PLAST a.s. Frekvence 

dodávek je jednou týdně. Jeho nabízené produkty se zaměřují na vodoinstalační 

materiál: 

 PPR Trubky. 

 PPR Tvarovky. 

 Uzavírací armatury. 

 Příslušenství. 

 Nástroje a nářadí. 

 Přípravky a měření.[18] 

Dalším dodavatelem je DAST VELKOOBCHOD s.r.o., který společnosti dodává 

zařizovací předměty do koupelen, záchodů a kuchyně (záchody, pisoáry, umyvadla, 

dřezy, sprchové kouty, vany). Frekvence dodávek je jednou týdně. 
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Richter + Frenzel s.r.o. zajišťuje společnosti díly pro topení, kotle, ohřívače, 

radiátory. Frekvence dodávek je dvakrát týdně. Pobočka Richter-Frenzel s.r.o. sídlí 

v Ostravě, proto si odběr zboží zajišťuje společnost sama. 

GEOS AGT, s.r.o. je dodavatelem velké škály zboží. Můžeme u něj najít 

veškeré materiály pro topení, plyn, vodu, solární systémy, sanitu. Společnost od nich 

odebírá mosazný program, ventily pro rozvod topení a plynu. Frekvence dodávek je 

dvakrát týdně. 

Všechny dodávky nakoupeného zboží zajišťuje dodavatel na vlastní náklady, 

společnost platí čistou cenu za zboží. Se všemi společnostmi DANEX-PLAST, s.r.o. 

spolupracuje dlouhodobě okolo 10 a více let. 

Největší obrat společnosti byl v roce 1999, kdy dosáhl hodnoty 45 885 tis. Kč. 

Poté do roku 2005 klesal. Vlivů bylo hned několik. Důvodem bylo zejména vznik nové 

konkurence v regionu a ukončení vývozu na Slovensko a do Polska. V roce 2010 

došlo k výraznému snížení hospodářského výsledku z důvodu vyplacení 

vypořádacího podílu panu Vladimíru Havláskovi. 

Graf č. 3.2. Vývoj obratů společnosti v letech 2005 – 2010 (v tis. Kč) 

 

Pramen: Vlastní zpracování z vnitřních podkladů DANEX-PLAST, s.r.o. 

Dle středisek je nejvíce výdělečná prodejna instalatérského materiálu Ostrava. 

Ta měla do roku 2006 výraznou převahu nad havířovským střediskem, které se jí od 

roku 2007 začíná přibližovat. Tržby plynoucí z obchodního zastoupení francouzské 
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společnosti dosáhly v roce 2009 1649tis.Kč. Pronájem ostatních místností budovy 

přináší společnosti po celou dobu rovnoměrné tržby s malými odchylkami.  

Obr. č. 3.3 Rozdělení tržeb dle středisek (v tis. Kč) 

   OSTRAVA  HAVÍŘOV  SBM  BUDOVA  CELKEM  
2003  17 929  8 235  4 716  350  31 230  
2004  18 123  8 342  4 862  350  31 677  
2005  17 013  8 664  2 065  350  28 092  
2006  17 882  8 966  3 710  424  30 982  
2007  17 467  11 256  5 212  424  34 359  
2008  17 620  11 718  3 850  391  33 579 
2009  16 669  12 298  1 649  348  30964 

Pramen: Vnitřní podklady DANEX-PLAST, s.r.o.[25] 
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4 Strategická analýza 

V první části této kapitoly budu provádět analýzu okolí podniku. Při zkoumání 

makroprostředí využívám analýzu PEST. Následně v analýze mikrookolí rozebírám 

jednotlivé faktory Porterova modelu pěti sil. 

V druhé části budu vytvářet analýzu vnitřního okolí a pomoci faktorů 

technického rozvoje, marketingových a distribučních faktorů, pracovních zdrojů a 

finanční analýzy. 

Poslední částí analýzy je SWOT analýza. 

4.1 PEST analýza 

4.1.1 Politické a legislativní faktory 

Politická situace je v naší republice značně nestabilní již delší dobu. Koaliční 

vláda Petra Nečase již třikrát za své období čelila pokusu o sesazení. Na 

důvěryhodnosti naší politiky ubírají i kauzy jednotlivců, naposledy s Judr. Vítem 

Bártou v kauze údajné korupce. 

Společnost DANEX-PLAST, s.r.o. přímo ovlivňují tyto zákony: 

 Občanský zákoník. 

 Obchodní zákoník. 

 Zákoník práce. 

 Zákon o účetnictví. 

 Zákon o daních z příjmu. 

 Zákon o DPH. 

V legislativě bylo v roce 2012 učiněno pár změn týkajících se pracovněprávních 

vztahů. Společnost může uzavřít dohodu o provedení práce až na 300 hodin pro 

jednoho zaměstnance místo původních 150 hodin. Pracovní poměr na dobu určitou 

může být sjednán až na tři roky, a to tři krát za sebou. Další ze změn, která by mohla 

společnost ovlivnit, je nový důvod k výpovědi za hrubé porušení povinností. Jedná se 

o případ, kdy zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti se nevyskytuje v místě 

pobytu a nedodržuje dobu povolených vycházek. [8] 



41 
 

Od 1. ledna 2012 najdeme změny v Zákoně o dani z přidané hodnoty. Základní 

sazba DPH zůstala na 20 % a snížená sazba vzrostla na 14 %. Od r. 2013 by měla 

být jednotná výše sazby DPH a to 17,5 %. Společnost nemá ve svém sortimentu 

žádné zboží se sníženou sazbou, proto ho změna sazby výrazně neovlivní. Naopak 

zavedením jednotné výše sazby by znamenalo snížení jejího účtovaného DPH a tím 

pravděpodobně snížení cenové hladiny zboží. 

Pro spolupráci s francouzskou společností byl pro DANEX-PLAST, s. r. o. 

významný vstup České republiky do Evropské unie dnem 1. 5. 2004. 

Po vstupu do EU se výrazně snížila časová náročnost vyřízení objednávky. 

Momentálně trvá 3 – 4 dny. Odpadl také problém s certifikací. Veškeré zboží přichází 

do naší republiky již certifikované od francouzské společnosti.  

Malé a střední podniky mohou čerpat finanční prostředky i z operativních 

programů od Evropské Unie. V roce 2012 končí sedmiletý finanční rámec a od 

příštího roku budou mít firmy šanci využít nové výzvy. Společnost by mohla využít 

případné výzvy a navrhnout projekt, díky kterému by získala finanční prostředky a 

vylepšila své podnikání. 

4.1.2 Ekonomické faktory 

Průměrná měsíční mzda sice v nominální hodnotě každým rokem roste, ale 

vzhledem k inflaci nejsou tyto přírůstky moc znatelné. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 

byl meziroční růst vyjádřený v reálné hodnotě - 0,4 %. [13] Díky specifičnosti 

sortimentu společnosti DANEX – PLAST, s.r.o. nemají tyto výkyvy vliv na prodejnost 

jejího sortimentu. Jejich hodnoty by musely být větší, aby donutily obyvatelstvo a 

firmy buď k větším nákupům (např. při renovaci) nebo naopak k úspoře. 

Další oblastí, která má vliv na společnost, je míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného indexu spotřebitelských cen. V únoru 2012 byla její hodnota 2,2 %. [11] 

Její vzrůst může být zapříčiněn zvýšením DPH, což má za následek vyšší ceny 

některých produktů a služeb. 

 

 

 



42 
 

Tab. č. 4.1 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu v letech  

2007 - 2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra inflace 2,8 % 6,3 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % 

Pramen:Český statistický úřad. Míra inflace [12] 

Nezaměstnanost je v Moravskoslezském kraji dlouhodobě vysoká a značně 

převyšuje průměr v celé republice. Její hodnota se ale postupně snižuje. V 1. čtvrtletí 

roku 2010 byla ve výši 11,3 %. V průběhu roku 2011 tato hodnota klesala a ve 3. 

čtvrtletí byla na 9 %. Pokles nezaměstnanosti může být zapříčiněn zvětšeným 

zájmem investorů.Díky této skutečnosti se naskýtají společnosti možnosti v podobě 

potencionálních zákazníků. [14] 

Na spolupráci s francouzskou společnosti SBM International, Dijon má vliv 

měnový kurz Kč vůči EUR. Hodnota eura dosáhla dne 9. 3. 2012                     

hodnoty 24,715 Kč/EUR. [10] 

Graf č. 4.1 Vývoj kurzu EUR za období 2007 - 2011 

 

Pramen: Česká národní banka. Kurzy měn, euro[10] 

4.1.3 Sociální a demografické faktory 

Pro společnost hraje v sociálních faktorech důležitou roli vzdělání obyvatelstva. 

Dle statistik je zřejmé, že roste počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, který v období 

2005 – 2011 má vzrůstající hranici. V roce 2010/2011 studovalo na vysokých školách 

283 486 osob.[16] Na straně druhé je zřejmé, že počet jednotlivců, kteří studují obory 

odborného vzdělávání, každoročně klesají. V případě rostoucího trendu 

vysokoškolsky vzdělaných lidí i v příštích letech, to může mít na společnost příznivý 
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dopad. Tito lidé budou mít větší zájem a finanční možnosti pro investování do 

bydlení.  

Graf č. 4.2 Počty žáků a studentů v období 2005 - 2011 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Vzdělávání[16] 

Z následujícího grafu lze vyčíst, že nejvíce bytů je dostavěno během posledního 

čtvrtletí daného roku. V roce 2009 činila tato hodnota 12 669, v roce 2010 12 907. 

[15] V únoru 2012 činil meziroční pokles 16 %. [15] Pro společnost                    

DANEX-PLAST, s.r.o. je počet bytů jak zahájených, tak dokončených důležitým 

faktorem, protože představuje možnosti pro uplatnění zboží společnosti a získání tak 

nových zákazníků. 

Graf č. 4.3 Bytová výstavba v období 2009 - 2011 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Stavebnictví, byty [15] 
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4.1.4 Technické a technologické faktory 

Preference obyvatelstva se mění. Již delší dobu se dává důraz na ochranu 

životního prostředí a hledání alternativních metod topení, vyrábění elektřiny, 

palivových prostředků. V reakci na tento trend začala společnost nabízet solární 

ohřev a topení, které je ekologičtější než jiné metody topení. Na tento aspekt se 

zaměřuje při prezentaci svých výrobků, kdy za pomoci jejich topení, mohou 

společnosti ušetřit 30 – 40 % nákladů ročně související s vytápěním budovy. 

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje možnosti společnosti, je internet a 

jeho rozvoj. První oficiální připojení Československé republiky proběhlo v roce 1992. 

[20] Od té doby se mnoho změnilo. Zlepšila a rozšířila se dostupnost připojení k 

internetu, který se začal používat i v mobilních telefonech. Internet skýtá pro využití 

společnosti DANEX-PLAST, s.r.o. neomezené možnosti. Může se prezentovat na 

svých webových stránkách, nabízet své produkty přímo přes e-shop. Může také 

internet využít k marketingové činnosti a získání nových zákazníků. Na druhou 

stranu, zde společnost najde kontakty na potenciální zákazníky, které může oslovit. 

4.2 Porterův model pěti sil 

4.2.1 Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Rivalitu ovlivňují především tyto faktory: 

Počet a velikost konkurentů v konkurenčním prostředí 

Na trhu působí mnoho firem specializujících se na nákup a prodej materiálů pro 

vodu, plyn a topení a pro vytápění hal a skladů. Můžeme najít několik typů 

konkurentů.  

Prvním typem jsou specializované společnosti působící v Moravskoslezském 

kraji.Můžeme mezi ně zařadit společnosti Dobřanský, s.r.o., NikelNeos s.r.o., M + D 

market 

Další skupinou konkurentů jsou velké společnosti působící v celé republice. 

Jedná se o OMNITHERM, a.s., ARNB s.r.o.,  GIENGER spol. s.r.o., ROBUR, s.r.o. 

Na trhu existují i supermarkety, které jsou určeny především pro konečného 

spotřebitele. Jejich působnost je celorepubliková. Mezi hlavní konkurenty se 

řadíHornbach, Baumax, Bauhaus, Ikea, Kika. 
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Konkurence v oblasti solárních systémů je především AAA Solar, s.r.o., 

MORAFIS-SEVER, spol. s.r.o. 

Míra růstu trhu 

Míra růstu trhu u nákupu a prodeje materiálů pro vodu a plyn má střední 

tendenci. Relativní finanční a materiální dostupnost nákupu a prodeje tohoto 

materiálu umožňuje vstup do odvětví malým a středním společnostem. Také 

rozšiřování velkých supermarketů, které mají ve své nabídce i tento sortiment, po 

celé republice přispívá ke zvýšení růstu trhu. 

Společností, které se zabývají topením pro vytápění hal a skladů, je méně. 

Vstup do odvětví je pro ně nákladově obtížnějším a je zde nutnost velké odbornosti 

dané problematiky. V roce 2008 se zde ve větší míře projevily účinky krize, protože 

tento segment pro zákazníka představuje na jedné straně vysokou investici a na 

druhé se jedná „pouze“ o zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance nikoliv 

např. technické vylepšení. Proto i míra růstu na tomto trhu je poměrně malá. 

Vysoké fixní náklady 

Největší položku fixních nákladů tvoří koupě nebo pronájem skladu a prodejen. 

Jak je tato hodnota vysoká se liší dle velikosti a počtu jejich skladů a prodejen. 

Jestliže má společnost i výrobní charakter, bude mezi významné fixní náklady patřit 

vznik této haly a její celkové vybavení. Mezi další náklady řadíme vybavení skladu – 

jeřáby, police, vysokozdvižné vozíky, ostatní vozíky. K fixním nákladům můžeme 

také započítat i náklady v podobě odpisů za služební automobily. Můžeme říci, že 

fixní náklady na tomto trhu nejsou příliš vysoké a záleží na rozšířenosti dané 

společnosti. 

Diferenciace produktů 

Specifičnost odvětví neumožňuje výraznou diferenciaci výrobků. Ty se 

především liší svým designem nebo používanou technologií při vytváření jednotlivých 

výrobků.  

Společnosti pro diferenciaci produktů mohou využít získání výhradního 

dodavatele pro určitou územní oblast a být tak jedinými, kteří dané výrobky nabízejí. 
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Výstupní bariéry z odvětví 

Velikost výstupních bariér z odvětví záleží na rozšířenosti společnosti a 

charakteru podnikání. Největší bariéru tvoří náklady z vlastnění prodejen, skladů a 

výrobních hal. Jestliže by společnost měla tyto prostory pronajaté, musela by buď 

počkat, než jí skončí nájemní smlouva, nebo by platila penále za dřívější ukončení 

smlouvy. V případě podnikání v jiném oboru by společnost mohla část těchto prostor 

využít i ve svých dalších aktivitách. Jednotlivé stroje, které se nachází ve skladech a 

výrobních halách, by mohly být výraznou překážkou pří výstupu z odvětví. Stroje, 

které se používají v běžných skladech, by společnost mohla prodat. V případě 

specifického vybavení výrobních hal by mohl být odprodej výrobních zařízení 

problematický. 

Délka uzavřených smluv by společnosti mohla zkomplikovat odchod z odvětví. 

V případě dlouhodobých smluv by společnosti plynuly penále za jejich nedodržení. 

4.2.2 Hrozba substitučních výrobků 

Společnost nabízí specifické výrobky, u kterých je hrozba substitučních výrobků 

minimální.  

4.2.3 Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Prvotní náklady při vstupu konkurentů jsou rozdílné. Záleží na šířce 

poskytovaného sortimentu, a zda podnik bude mít kamenný obchod nebo jenom e-

shop. Budeme předpokládat, že potenciální konkurence nabízí stejný či podobný 

rozsah sortimentu jako společnost DANEX-PLAST, s.r.o. Zezačátku musí konkurent 

investovat do svého vzniku, tedy buď získáním živnostenského listu v případě 

podnikání jako fyzická osoba, nebo založením obchodní společnosti. Poté musí najít 

vhodné prostory pro prodejnu a sklad, což činí nejvyšší náklady. Buď si může budovu 

pronajímat anebo si ji koupit. Další náklady jsou do vybavení místností. Díky 

nevýrobnímu charakteru zde odpadají potíže s nutností investice do strojů. 

Další otázkou je množství zásoby materiálů ve skladech. Záleží, zda se podniku 

vyplatí i při provozu e-shopu vytváření větších zásob, což bude mít za následek 

značné vázání kapitálu. Nebo jestli má dodavatele v blízkosti skladu či náklady na 
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4.2.5 Vyjednávací síla kupujících 

Dříve tvořily hlavní skupinu odběratelů dvě společnosti, které se z 80 % podílely 

na obratu společnosti DANEX-PLAST,s.r.o. Problémy jedné ze společností mohly 

existencionálně ohrozit sledovanou společnost. Proto se vedení společnosti rozhodlo 

přesměrovat svoji pozornost na drobné instalatéry. Ti v současné době tvoří největší 

skupinu odběratelů.  

Při pravidelném nákupu zboží poskytuje společnost slevy, které se odvíjí dle 

jejich ročního odběru. Další sleva může být vyjednána individuálně. 

Instalatérské firmy a obchodní společnosti mají při předložení živnostenského 

listu možnost odebírat zboží za velkoobchodní ceny. Tuto výhodu mohou uplatnit 

zákazníci i při nákupu přes e-shop společnosti. Zákazníci se nesdružují za účelem 

získání lepšího postavení. 

Následující tabulka popisuje rozdělení tržeb dle skupin odběratelů jak 

v číselném tak i procentuálním vyjádření. Největší skupinu odběratelů tvoří 

instalatérské firmy 

Tab. č. 4.2 Rozdělení tržeb dle skupin zákazníků v letech 2004 – 2009 

     Skupina zákazníků 
Výše tržeb v jednotlivých v letech (v tis. Kč) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

drobní spotřebitelé 3 357  3 474 3 727 4 159 4 800 4800 

obchodní firmy 2 826 4 583 4 261 3 983 4 100 4530 

instalatérské firmy 20283 17630 18861 20252 20 675 19636 

celkem 26466 25687 26849 28395 29 575 28 966 
 

Pramen: Vnitřní podklady DANEX-PLAST, s.r.o. [25] 

Tab. č. 4.3  Podíl skupiny zákazníků na celkových tržbách v letech 2004 – 2009 

   Skupina zákazníků 
Podíl skupiny zákazníků na celkových tržbách v letech 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

drobní spotřebitelé 13% 14% 14% 15% 16% 19% 

obchodní firmy 11% 18% 16% 15% 14% 15% 

instalatérské firmy 77% 69% 70% 71% 70% 66% 
 

Pramen: Vnitřní podklady DANEX-PLAST, s.r.o. [25] 
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4.3 Analýza vnitřního prostředí 

4.3.1 Vysoké fixní náklady 

Fixní náklady společnosti DANEX-PLAST, s.r.o. činily v roce 2010 151 tis. Kč. 

Značnou výši těchto nákladů tvoří odpisy budovy, ve které má společnost prodejnu a 

sklad. Společnost se snaží minimalizovat tyto náklady maximálním využitím prostorů 

budovy a to tak, že nevyužité místnosti pronajímá jiným společnostem. Ostatní část 

odpisů tvoří vybavení společnosti, automobily, jeřáb a vozíky ve skladě. 

4.3.2 Diferenciace produktů 

Velkou konkurenční výhodou je výhradní obchodní zastoupení společnosti  

SBM International, Dijon pro Českou republiku, které zajišťuje jedinečnou nabídku 

jejich vytápění pro haly. 

Ostatní produkty, které společnost nabízí, jsou podobné s výrobky konkurentů a 

nijak se neodlišují. 

4.3.3 Výstupní bariéry z odvětví 

Výstupní bariéry z odvětví jsou pouze minimální. Největší fixní náklady tvoří 

odpisy budovy, která by se však dala využívat k jinému podnikání, anebo by se 

zbytek místností mohl pronajímat jiným společnostem. Společnost má nakoupené 

pouze pomocné stroje, které by nebyl problém prodat. Neexistencí dlouhodobých 

smluv nevznikne při případném výstupu z odvětví následné penále za jejich 

nedodržení. 

4.3.4 Faktory technického rozvoje 

Jak již bylo řečeno společnost má nevýrobní charakter, proto není nucena 

investovat do větších inovací. Společnost má zřízeny dvoje webové stránky a 

internetový obchod, který jim spravuje ekonomický ředitel, pan Milan Ryška. První 

webové stránky se týkají komplexně celé firmy a vznikly v roce 2000. Poté si 

společnost nechala externě od fyzické osoby vyrobit stránky internetového obchodu. 

Společnost potřebovala stejným způsobem vyřešit i nabídku vytápění hal pomocí 

infrazářičů a teplovzdušného topení od společnosti SBM International, Dijon, proto si 

nechala zřídit speciální webové stránky.  
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Před sedmi lety investovala společnost 15 tisíc Kč do vypracování programu, ve 

kterém vytváří technické návrhy a studie. V současné době hledá vhodného 

dodavatele, který by inovoval vzhled grafického výstupu kvůli větší atraktivitě pro 

zákazníky. 

Společnost vlastní software na skladové hospodářství. Ten umožňuje propojit 

pomocí internetu veškeré počítače nacházející se v obou prodejnách a skladech. 

Zaměstnanci a vedení tak mají okamžitý přístup k informacím, které se týkají 

aktuálního stavu zásob zboží. 

4.3.5 Marketingové a distribuční faktory 

Marketing si společnost vytváří sama ve spolupráci s francouzskou společností. 

Společnost dříve zkoušela propagaci společnosti pomocí rozhlasových či novinových 

médií, avšak nesetkala se skoro s žádným ohlasem. Momentálně vsadila největší 

marketingové úsilí do internetové propagace. Společnost platí vyhledávačům Google 

a Seznam, aby při zadávání klíčových slov „voda, plyn, topení“ byly potenciálním 

zákazníkům zobrazovány na první stránce. Tento tah jim přinesl v posledních letech 

nejvíce nabídek a tržby z e-shopu neustále rostou. 

Francouzská společnost se podílí na marketingu pomoci tzv. meilingu. DANEX-

PLAST, s.r.o. dodá svým francouzským partnerům vytipované adresy společností, 

které by jejich služby mohly využít. Z Francie jsou poté rozesílány nabídky, které 

vybrané společnosti informují o existenci společností SBM International, Dijon a 

DANEX-PLAST,s.r.o. a jejich spolupráci, představuje jim jejich produkty, nabízí 

pomoci kupónu s odpovědí individuální a bezplatnou analýzu vytápění daného 

objektu. Tento meiling probíhá čtyři krát do roka. Dříve se jednalo o účinnou metodu, 

protože v republice bylo mnoho hal bez topení. Dnes má pouze minimální účinnost, 

která je dána především obtížností hledání nových hal a vizualizací. Přemýšlí se od 

jeho upuštění. 

Společnost se dříve účastnila mezinárodní výstavy Infotherma, který 

každoročně probíhá v lednu na Výstavišti Černá louka Ostrava. Výsledný efekt však 

nebyl příliš vysoký. V současné době společnost zvažuje účastnit se tohoto veletrhu 

alespoň jedenkrát za 2-3 roky a představovat zde svůj obchod. 

Ročně investuje společnost do marketingu a propagace okolo 300 tisíc Kč. 
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Počet článků mezi společností a zákazníkem je jeden. Buď se jedná o 

dodavatelskou firmu působící v České republice, nebo francouzskou společnost.  

Při nákupu materiálu pro vodu, plyn a topení může většinou zákazník okamžitě 

materiál odebrat ze skladu. Zboží běžné spotřeby je vždy v dostatečném množství na 

skladě. Z důvodu širokého sortimentu kotlů, je toto zboží objednáváno přímo na 

zakázku s dobou doručení 1 – 3 dny.Při nákupu materiálu z Francie musí zákazník 

počkat max. čtyři dny. Tento materiál je objednáván přímo dle zakázek. 

4.3.6 Faktory pracovních zdrojů 

Společnost klade důraz na dlouhodobé udržení pracovního kolektivu, jeho 

odbornost a spokojenost. V současné době má společnost 12 zaměstnanců a 

složení jejího kolektivu se již pět let neměnilo. 

Společnost se snaží mít stálý kolektiv hned z několika důvodů. Prvním 

důvodem je specifičnost prodávaného zboží. Při přijetí nového zaměstnance na 

prodejnu trvá přibližně rok, než se naučí veškerou odbornou činnost. Dalším 

důvodem je osobní přístup k zákazníkům. Prodejci se vždy snaží najít řešení 

problému a věnují se individuálně každému zákazníkovi. Mnohdy tento přívětivý 

přístup zajišťuje loajalitu zákazníků. Momentálně se personál společnosti již pět let 

neměnil. 

Zaměstnanci mají 4 x do roka školení přímo u výrobců či dodavatelů o jejich 

zboží. Toto školení se poté předává i dál, kdy si společnost pozve do svého sídla 

instalatéry, kterým prodává své zboží, a nabyté informace jim prezentuje. 

V rámci benefitů poskytuje společnost svým zaměstnancům služební mobilní 

telefony, 13. plat, který dosahuje až 50 % platu, v případě vlastní potřeby možnost 

nákupu prodávaného zboží za nákupní cenu. Vedoucí prodejny mají k dispozici navíc 

služební automobil. 

4.3.7 Finanční analýza 

Výsledky finanční analýzy ukazují dvě skutečnosti, které firmu nejvíce ovlivnily. 

Od r. 2008 je zřejmá působnost krize. Společnosti se značně snížila poptávka po 

vytápění hal, což mělo vliv na její hospodaření. Další významným faktorem bylo 

finanční vyrovnání s bývalým společníkem v roce 2010, kvůli čemuž byl tento rok dle 

ukazatelů nepříznivý.   
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Ukazatele rentability 

Ukazatele ROA, ROE a ROS od roku 2007 klesaly a v roce 2010 dosáhly svého 

největšího minima. Od toho roku již všechny ukazatele začaly opět růst. 

Ukazatel ROA vypočítává procentuální míru návratnosti aktiv. V roce 2011 

zaznamenala výrazný vzestup a dosáhla hodnoty 12,24 %. 

Ukazatel ROE určuje návratnost vlastního kapitálu.Ze sledovaných ukazatelů 

vykazuje největší výkyvy. V roce 2011 je jeho hodnota již 31,57 %. 

Ukazatel ROS představuje zisk v poměru k tržbám. Hodnota tohoto ukazatele je 

značně malá. V roce 2011 dosáhla pouze 2,68%. 

Tab. č.4.4 Ukazatele rentability v letech 2006 – 2011 v procentech 

ukazatel/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA 5,14 8,35 5,03 1,22 -7,37 12,24 

ROE 12,77 27,75 21,78 2,38 - 30,22 31,57 

ROS 1,38 2,06 1,17 0,28 -3,00 2,68 

Pramen: Vlastní zpracování z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

 Graf č. 4.5 Ukazatele rentability 

 

Pramen: Vlastní zpracování z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 
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Graf č. 4.6 Ukazatel 1-ROS 

 

Pramen: Vlastní zpracování z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

Ukazatele aktivity 
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Graf č. 4.7 Ukazatele aktivity 

 

Pramen: Vlastní zpracování z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

Doba obratu je indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba 

promění v hotovost nebo pohledávku.“ [6, str.62] Výsledky ukazatele poukazují, že 

až na výkyv v roce 2009, kdy ukazatel byl 38,85 dne, se doba obratu zásob snižuje. 

V roce 2011 trval jeden obrat 31,81 dne.  

Graf č. 4.8 Doba obratu zásob 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele celkové zadluženosti vypočítáme podílem cizího kapitálu k celkovým 

aktivům. Investoři dávají přednost nízké hodnotě ukazatele.  Vlastníci se snaží najít 

optimální poměr, cizího kapitálu k celkovému kapitálu. V určitých případech může 

financování cizím kapitálem znamenat zvýšení rentability vlastního kapitálu. Jedná 

se o tzv. finanční páku. Tato hodnota je u společnosti DANEX-PLAST, s.r.o. značně 

vysoká a v roce 2009 dosáhla 82,87 %. Od té doby se celková zadluženost snižuje a 

v roce 2011 byla 63,37 %. 

Koeficient zadluženosti ukazuje, jak je podnik financován cizím kapitálem 

vzhledem k míře vlastního kapitálu. V návaznosti na předcházející ukazatel je 

zřejmé, že tato míra bude vysoká. V roce 2009 činila již 492,99 %. V roce 2011 se 

poklesla na 175,23 %. 

Graf č. 4.9 Ukazatel celkové zadluženosti a koeficient zadluženosti 

 

Pramen: Vlastní zpracování z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 
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Graf č. 4.10 Dlouhodobá a běžná zadluženost 

 

Pramen: Vlastní zpracování z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

Úrokové krytí dává do poměru EBIT a úroky. „Ukazatel informuje o tom, kolikrát 

převyšuje zisk placené úroky.“ [6, str.64] Až na rok 2010, kdy je hodnota EBIT 

záporná, společnost vyprodukovala dostatečný zisk, aby mohla zaplatit úroky a zbyla 

ji dostatečná částka pro vlastníky. 

Graf č. 4.11 Úrokové krytí 

 

Pramen: Vlastní zpracování z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

Ukazatelé likvidity 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát by běžná aktiva mohla splatit krátkodobé 

závazky. Hodnota by měla být vyšší než 1,5 [6, str.66]. Jak jde vidět z grafu, 

společnost má tento ukazatel pod mírou optima. Běžná aktiva v roce 2011 by byla 

schopna splatit krátkodobé závazky pouze z 81 %. 
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Pohotová likvidita znemožňuje působení vlivu zásob. Dle analýzy společnosti 

vidíme výrazně nižší hodnotu tohoto ukazatele oproti předchozímu, což nám dává 

signál k nadměrnému stavu zásob na skladě. 

Graf č. 4.12 Běžná a pohotová likvidita 

 

Pramen: Vlastní zpracování z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza sumarizuje výsledky předchozích analýz a je důležitá pro 

následně vytvářenou analýzu. Ke každému jednotlivému bodu jsou přiděleny body a 

váhy. Body vyjadřují, jak je daný ukazatel důležitý pro společnost. Váhy vystihují 

důležitost bodu pro dané odvětví. Obě tyto hodnoty se pohybují ve škále 1 – 5, 

přičemž 1 má nejméně významnou hodnotu a 5 má nejvyšší významnou hodnotu. 

Hodnotu celkem dostaneme vynásobením bodů a vah, kdy maximum je 25. 

Při zanalyzování silných stránek společnosti vyplynulo, že mezi nejsilnější 

stránky patří mnohaleté zkušenosti v daném oboru, které jsou pro společnost 

nejvýznamnější, a konkurence jim přikládá také velkou váhu. 

Stejný počet bodů dosáhl i parametr výhradního zastoupení společnosti      

SBM International, Dijon pro ČR. Společnost jí nepřisuzuje maximální hodnotu, 

protože na jedné straně je to pro ni významná konkurenční výhoda, ale na straně 

druhé v případě nutnosti rozvázat dodavatelsko-odběratelský vztah by společnost 

mohla najít jiného dodavatele zboží. Otázka by však byla, jak dlouho by potrvalo 

vytvořit takový obchodní vztah, jaký mají tyto dvě společnosti. Pro konkurenci je tento 

parametr nejvýznamnější, protože znamená nemožnost pracovat se zbožím od    

SBM International, Dijon. 
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Dalším důležitým bodem je dobrý internetový marketing, který je důležitý pro 

obě strany. Největší část nákladů na marketing putuje právě do internetového 

prostředí, kde si společnost připlácí za jejich klíčová slova na serverech Google a 

Seznam. Možnost lehce najít společnost na internetu, je pro konkurenci významná. 

Široký rozsah různých druhů nabízeného zboží skýtá pro společnost možnost 

konkurenční výhody. Protože se specializuje spíše na menší společnosti a koncové 

zákazníky, je pro ni důležité mít co nejvíce různých druhů přímo k odběru z prodejny. 

Konkurence přikládá k tomuto faktoru o stupeň menší významnost, protože jsou na 

tom buď podobě, nebo mají možnost dodání do 24 hodin. 

Individuální přístup k zákazníkům má stejnou hladinu významností v obou 

skupinách. Snaha najít vždy optimální řešení znamená mít spokojené zákazníky, 

kteří se k nám budou vracet. 

Společnost si je vědoma, že stálý a odborný kolektiv je jedním z předpokladů 

pro dobře odvedenou práci. Proto se snaží se svými zaměstnanci vždy najít 

společnou řeč. Odbornost zaměstnanců je zajištěna školeními od výrobců a letitými 

zkušenosti v oboru. Z hlediska konkurence není tento faktor až tak významný. 

Fakt, že hlavními odběrateli jsou menší společnosti, je pro DANEX-PLAST,s.r.o. 

nejvýznamnější. V případě finanční neschopnosti splácet své závazky některých 

odběratelů to existenčně společnost neohrozí. 
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Tab. č. 4. 5 Silné stránky společnosti 

Silné stránky Body Váhy Celkem 

20-tileté zkušenost v oboru 5 4 20 

Široký rozsah různých druhů nabízeného zboží 4 3 12 

Stálý, odborný kolektiv 3 2 6 

Individuální přístup k zákazníkům 3 3 9 

Výhradní zastoupení společnosti SBM International, 

Dijon pro ČR 

4 5 20 

Hlavními odběrateli jsou menší společnosti 5 1 5 

Dobrý internetový marketing 4 4 16 

Pramen: Vlastní zpracování  

Nemožnost expandovat na zahraniční trhy je pro společnost velkým 

problémem. Blízkost slovenských a polských hranic umožňuje rozšíření do těchto 

zemí, ale nepsaná dohoda mezi SBM International, Dijon a společnostmi, které je 

výhradně zastupují, jim to nedovoluje. Pro konkurenci má tento bod střední 

významnost.Na jedné straně si mohou být jisti, že v zahraničí bude jiná společnost 

zastupující francouzskou značku. A na straně druhé to otevírá větší prostor 

společnosti DANEX-PLAST, s.r.o. pro rozšíření své působení v České republice. 

Další významnou slabinou z pohledu společnosti je nutnost velkého množství 

zásob, které značně váže peněžní prostředky a zvyšuje běžnou zadluženost 

společnosti. Pro konkurenci má tento faktor střední významnost. 

Vysoká zadluženost je pro společnost méně důležitá, protože je dána již 

zmiňovanými vysokými zásobami. Problém by se mohl objevit v momentě, kdyby 

společnost žádala o úvěr a banka by jim ho z tohoto důvodu nechtěla dát. Protože se 

jedná o krátkodobé zadlužení, konkurence z toho nemá užitek.  
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Tab. č. 4. 6 Slabé stránky společnosti 

Slabé stránky Body Váhy Celkem 

Nutnost velkého množství zásob 5 2 10 

Vysoká zadluženost 3 2 6 

Nemožnost expandovat na zahraniční trhy 5 3 15 

Pramen: Vlastní zpracování 

Největší příležitost se společnosti nabízí při rozšíření trhu o nový sklad nebo 

prodejnu, kdy by mohla zvětšit svůj tržní podíl a získat nové zákazníky. Konkurence 

tomuto bodu přikládá také největší význam, protože by přišla o část svých 

zaměstnanců a finančních prostředků. 

Společnost spatřuje své možnosti v rostoucích tržbách z e-shopu. Medializace 

nákupu přes internet a zaměření marketingu na tuto oblast jim značně prospívá a 

tržby z e-shopu rok od roku rostou. Pro konkurenci to opět znamená snížení jejího 

vlivu. 

Zviditelnění společnosti na veletrzích je možnost, jak se dostat do podvědomí 

novým zákazníkům přímým kontaktem. Společnost jí nepřikládá moc velkou 

významnost, protože v minulosti se jí tato forma marketingu příliš nevyplatila. Co se 

týče konkurence, opět to pro ně znamená možnost, jak přijít o své zákazníky. 

Společnost vidí svůj potenciál v dalším vzdělávání zaměstnanců, protože si 

zakládá na osobním přístupu k zákazníkům, se kterým se vždy snaží najít optimální 

řešení. Protože má společnost obchodní charakter a ne výrobní, nepřikládá 

konkurence k tomuto faktoru přílišnou významnost. Sice je značně důležité, že 

s kvalifikovaným a ochotným personálem si společnost získá u zákazníků loajálnost, 

ale nemůže konkurenci ohrozit v případě vyvinutí nějaké nové technologie či 

používání lepšího materiálu. 
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Tab. č. 4.7 Příležitosti okolí 

Příležitosti okolí Body Váhy Celkem 

Zviditelnění společnosti na veletrzích 2 3 6 

Rostoucí tržby e-shopu 5 3 15 

Rozšíření trhu o nový sklad, prodejnu 5 4 20 

Další vzdělávání zaměstnanců 3 2 6 

Pramen: Vlastní zpracování 

Nižší ceny konkurentů jsou největší hrozbou pro společnost. Většinou se jedná 

o společnosti na principu hypermarketu nebo o ty, co mají výrobní charakter. 

Poměrná nasycenost trhu v ČR u vytápění velkých hal je důležitou hrozbou jak 

z pohledu společnosti, tak i konkurence. S touto hrozbou souvisí i nutnost obnovy 

těchto hal až po 20 letech. V případě nasycení tohoto trhu, přijde společnost i 

konkurence o značné finanční výnosy a musí čekat dlouhou dobu, než budou mít 

možnost danou halu obnovit.  

Dodavatelské problémy se společností SBM International, Dijon by společnosti 

mohly přinést značné problémy související s vybudovaným  partnerským vztahem, 

který se vyvíjí již mnoho let. Na straně druhé by společnost neměla problém najít 

nového dodavatele. Pro konkurenci by to znamenalo možnost zajistit si výhradní 

zastoupení francouzské společnosti, anebo využití nutnosti společnosti          

DANEX-PLAST, s.r.o. dočasného hledání nového dodavatele. 
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Tab. č. 4.8 Hrozby okolí 

Hrozby okolí Body Váhy Celkem 

Nižší ceny konkurentů 5 4 20 

Poměrná nasycenost trhu v ČR u vytápění velkých hal 4 4 16 

Nutnost obnovy až po 20 letech 3 3 9 

Možnost dodavatelských problémů s SBM 

International, Dijon 

3 2 6 

Pramen: Vlastní zpracování 

Srovnání výsledků SWOT analýzy ukazuje, že převažují silné stránky nad 

slabými, což je pro společnost pozitivní. Hodnoty obou segmentů jsou průměrné. 

Silné stránky odrážejí důležitost jednotlivých faktorů pro společnost, méně však pro 

konkurenceschopnost. Společnost by měla přijmout taková strategická opatření, aby 

došlo k postupnému snižování slabých stránek.  

Ve druhé části analýzy je mírná převaha hrozeb okolí nad jeho příležitostmi. 

Tato skutečnost by společnosti mohla v budoucnosti přinést nepříjemnosti, protože ji 

nemůže ve velké míře ovlivnit. Proto by se měla soustředit na využití příležitostí 

vyplývajících z okolí. 

Tab. 4.9 Srovnání výsledků SWOT analýzy 

Segment Max. dosažitelná 

hodnota 

Skutečně dosažená 

hodnota 

Procentuální 

vyjádření 

Silné stránky 175  88 50 % 

Slabé stránky 75 31 41 % 

Příležitosti okolí 100 47 47 % 

Hrozby okolí 100 51 51 % 

Pramen: Vlastní zpracování 
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5 Prognóza vývoje podnikatelského prostředí 

5.1 Zákazník 

Zákazníci společnosti jsou z největší části malé společnosti a instalatéři, 

domácnosti a společnosti vlastnící výrobní haly. 

Nejdůležitější otázka pro DANEX-PLAST, s.r.o. je budoucí vývoj stavebnictví. 

Zda bude stát a společnost investovat do bytů a do dalšího rozvoje stavění. 

Otázka vývoje rekonstrukce bytů společnosti RPG Byty znamená možnost pro 

potencionální zakázky společnosti DANEX-PLAST, s.r.o. RPG Byty mají v plánu 

udělat letos opravy za 1,3 miliard korun.[23] 

Záleží však, jakou rychlostí budou tyto byty opraveny, která společnost bude 

tyto rekonstrukce provádět a odkud budou nakupovat zboží. 

Co se týče vytápění hal, je zde situace složitější. Většina z nich již vytápění 

vlastní a ty, které ne v období krize šetří, což se projevuje na množství zakázek. 

Vytápění hal není pro společnosti nutností, která by měla výrazný vliv na jejich zisky, 

nýbrž zlepšením pracovního prostředí pro zaměstnance. Životnost vytápění hal je 

okolo 20 – 25 let. V příštích letech bude tato životnost končit u společností, které do 

topení investovaly v začátcích společnosti DANEX-PLAST, s.r.o., a vznikne tak 

nutnost modernizace. Což by pro firmu znamenalo další možnosti. Až na tyto 

společnosti se většina majitelů hal bude orientovat pouze na údržbu a nutné opravy.  

V roce 2010 byla vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/E 

o energetické náročnosti, která přepracovala starou směrnici 2002/91/ES. Směrnice 

sebou přináší nový pojem "budova s téměř nulovou spotřebou energie". [21] 

Vznik této směrnice byl zapříčiněn ambiciózním cílem Evropské unie v podobě 

balíčku 20-20-20, který má do roku 2020 snížit spotřebu energie a emise 

skleníkových plynů, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů. Veškeré snížení a zvýšení má 

být o 20% vzhledem k roku 1990. 

„Základním požadavkem je, aby do 31. prosince 2020 všechny nové budovy 

byly "budovami s téměř nulovou spotřebou energie" a po dni 31. prosince 2018 nové 

budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou 

spotřebou energie.“ [20] Jednotlivé budovy budou mít take nový certifikát energetické 
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náročnosti. V oblasti vytápění se jedná o důležitou směrnici, která bude mít 

dlouhodobý vliv na vývoj jejího prostředí. 

5.2 Výrobek / služba 

Díky specifičnosti nabízených výrobků a služeb se do budoucnosti 

nepředpokládají výrazné změny a inovace. V oblasti potřeb pro vodu, topení a plyn 

se bude jednat pouze o úpravy designu. Pro vytápění hal není zřejmé, jestli některá 

společnost přijde s novou technologií trubek, která by znamenala výraznou 

konkurenční výhodu. 

od 16. – 19. ledna 2012 probíhal v Ostravě 14. ročník mezinárodní výstavy 

Infotherma. „Přes 80 firem představilo novinky v izolačních materiálech, 

nízkoenergetickou a pasivní výstavbou, zateplovacích systémech, termoregulačních 

oknech a měřící a regulační technikou.“[19] V příštích letech se předpokládá další 

zefektivnění v úsporách energie. 

Na výstavě byly prezentovány neobvyklé stavební materiály. „Stavebnictví 

z nepálených cihel, využívání slámy, rákosu, technického konopí, lněného pazdeří, 

ovčí vlny apod., které mají nejen vynikající izolační schopnosti, ale neobsahují 

škodliviny a v objektech udržují přirozené mikroklima.“[19] Do budoucnosti záleží v 

jakémířebudoutytostavebnímateriályvyužíványoprotiklasickémupoužívánídřeva. 

5.3 Geografické aspekty a distribuční kanály 

Z hlediska geografie by neměly nastat změny, které by společnost výrazně 

ovlivnily. Nepsaná dohoda s ostatními společnostmi SMB International, Dijon 

znemožňuje možnou budoucí expanzi.  

V oblasti distribučních kanálů se nepředpokládá vstup nového subjektu, jehož 

obchodní nabídka by zapříčinila změnu využívání služeb společností DHL, PPL nebo 

pošty.  

5.4 Charakter konkurence 

Na trhu, kde společnost působí, existuje spousta společností nabízejících stejný 

sortiment a služby. Cena je tedy stanovená trhem, kdy při jejím stanovení jsou 
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společnosti limitovány velikostí nákladů a cenou konkurentů. Předpokládá se, že se 

tento stav v budoucnosti nezmění. 
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6 Návrh strategie 

6.1 Poslání společnosti 

Společnost DANEX-PLAST, s.r.o. nemá stanovené své poslání, přestože na 

našem trhu působí již spoustu let. Na základě zjištěných údajů navrhuji: „Naše 

zkušenosti pro Vaši domácnost i podnikání“. Poslání vyjadřuje dlouholeté 

odborné zkušenosti, profesionální personál a ochotu řešit každý problém. 

6.2 Vize 

Vize podrobněji rozpracovává poslání společnosti. Obsahuje v sobě dílčí částí, 

které se vždy zaměřují na určitou oblast. 

Hlavní částí vize je vlastnit takové množství finančních prostředků, aby 

společnost měla na placení svých závazků a vytvářela zisk pro majitele. Tyto údaje 

lze jednoduše každoročně zjistit z finanční analýzy. 

Druhou částí vize je udržení si stabilní pozice na trhu. Společnosti si již za dobu 

své existence vydobyla relativně stabilní pozici v Severní Moravě, a pomoci svého e-

shopu a specializovaných stránek na vytápění hal expanduje po celé republice. 

Další oblastí je pokračování v orientaci na menší společnosti, živnostníky a 

domácnosti. Finanční problémy jednoho ze zákazníků neohrozí finanční stabilitu 

společnosti. Také zde odpadá možnost tlaků ze strany kupujících.  Zahrnujeme zde i 

snahu o získání nových pravidelných zákazníků. 

V neposlední řadě se společnost pro zachování profesionality a odbornosti 

svých zaměstnanců snaží zajistit příznivé pracovní podmínky. Ty se skládají jak 

z pravidelných školení, tak i uspokojivého platu a příjemného pracovního klima. 

6.3 Strategické cíle 

Společnost si klade za cíl zvýšení podílu vlastního kapitálu oproti cizímu 

kapitálu do 5 let v poměru 1:1. Vysoké hodnoty celkové zadluženosti (v minulém roce 

63,37%) a koeficientu zadluženosti (v minulém roce 175,23%) vypovídají o vysoké 

orientaci na cizí kapitál, což by v budoucnosti mohlo společnost dostat do finančních 

potíží a odradit případného investora. 
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Společnost má dále v plánu udržet si svůj podíl na trhu. 

Posledním cílem je udržet si spokojený a kvalifikovaný personál, jenž nebude 

mít důvod společnost jakkoliv poškodit a opustit. Takto spokojený personál bude 

vyvíjet své úsilí pro zdokonalování a vývoj společnosti do budoucna. 

6.4 Návrh strategie 

Společnosti doporučuji strategii diferenciace v tepelném vytápění hal. Výhradní 

zastoupení společnosti SBM International, Dijon jim dává možnost nabízet takové 

vytápění, které jinde v České republice neseženou. 

Vzhledem k získaným informacím, provedeným analýzám a výsledkům ze 

SWOT analýzy navrhuji společnosti strategii stability a strategii expanze. 

6.4.1 Strategie stability 

Strategii stability společnost uskuteční, jestliže nenastanou výrazné změny 

v jejím vnějším a vnitřním okolí. Společnost se bude snažit udržet si či mírně zvýšit 

svůj zisk a zatraktivnit své obchodní nabídky pro zákazníky. 

Cíle společnosti 

 Zatraktivnění grafického výstupu při analyzování a sestavování studie o 

vytápění hal. 

 Inovace webových stránek. 

 Zlepšení marketingové činnosti. 

 Udržení personálního obsazení společnosti. 

 Využití výzev z EU. 

Rok 2013 

V tomto roce vypíší ředitelé společnosti výběrové řízení na společnost či 

fyzickou osobu, která jim bude inovovat program, ve kterém společnost vytváří 

technické zprávy a studie pro své zákazníky. Na základě výsledku výběru, bude 

navržen nový počítačový program, který zatraktivní výstup v grafické podobě pro 

koncové zákazníky z oblasti vytápění hal. Spolupráce s vybranou společností bude 

jednorázová. 
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V oblasti lidských zdrojů bude společnost pokračovat stejným směrem. Fakt, že 

má dlouhodobě spokojené zaměstnance, kteří jsou kvalifikovaní a ochotní 

zákazníkovi se vším pomoci, je jasnou vizitkou, že tato oblast funguje bez problémů. 

Proto zaměstnanci budou mít pravidelně alespoň 4 x do roka školení od výrobců. 

Benefity nabízené zaměstnancům zůstanou neměnné. 

Od roku 2013 budou Evropskou unií vypsané nový výzvy. Z tohoto důvodu 

společnost vypíše výběrové řízení na přijmutí nového zaměstnance do pracovního 

poměru. Ten bude mít na starosti vyhledávání nových výzev, o které by se 

společnost mohla ucházet, a následně psaní projektů k jejich získání. Další jeho 

pracovní oblastí bude spravování internetových stránek a veškeré činnosti s tím 

související. Plat zaměstnance bude mít fixní a pohyblivou složku, přičemž pohyblivá 

část se bude odvíjet od počtu získaných výzev a finančních prostředků. 

Společnost i nadále bude vynakládat značnou část finančních prostředků 

internetovým prohlížečům, aby se internetové stránky společnosti objevovaly na 

první stránce při zadávání slov „topení - voda - plyn“. 

V oblasti marketingu společnost zruší svou prezentaci potenciálním 

zákazníkům, která probíhala pomocí meilingu. Tento způsob získávání zákazníků je 

v době internetu značně zastaralý.  

Naopak společnost naváže na své minulé účastnění se výstavy Infotherma. 

Tato výstava probíhá přímo v Ostravě, tedy v místě sídla společnosti, čímž jí 

odpadnou náklady spojené s účastí na vzdálenějších veletrzích. Další ročník bude 

probíhat 14. – 17. ledna 2013. [19] 

Rok 2014 

Společnost se zaměří na své zviditelnění pomocí poptávkových serverů. 

Zaměstnanec, který vyhledává pro společnost výzvy z Evropské unie a spravování 

jejich internetových stránek, provede průzkum, které poptávkové servery by pro 

společnost byly nejpřijatelnější. Na základě jeho návrhu se ředitelé společnosti 

rozhodnou, na kterých se zaregistrují a zvýší možnost zisku nových zákazníků a 

zakázek. 

Poptávkové servery fungují na principu, že se společnosti prvně zaregistrují na 

adrese příslušného poptávkového serveru. Jednotlivé firmy nebo osoby na tyto 

stránky zadávají své poptávky. Pokud se klíčová slova poptávajících subjektů shodují 
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se zadanými klíčovými slovy společnosti, která je zde zaregistrovaná, dojde dané 

společnosti e-mail s poptávkou. Pak už je pouze na ní, jestli je tato poptávka pro ni 

atraktivní a zda se o ni bude chtít ucházet.  

I nadále bude společnost pokračovat v hledání výzev z Evropské unie, 

investováním finančních prostředků do internetových prohlížečů, účasti na výstavě 

Infotherma a starostí o své zaměstnance. Tyto činnosti se budou opakovat během 

celých pěti let. 

Rok 2015 

Růst tržeb z e-shopu každým rokem stoupá.Společnosti doporučuji provést 

rekonstrukci svých internetových stránek.K tomuto úkonu si najme externí společnost 

či fyzickou osobu.  

První změnou bude propojení všech tří internetových adres, které společnost 

vlastní. V další části bude provedena nová grafická úprava všech internetových 

stránek. Poslední změnou je převedení stránek do anglického jazyka. 

 Tímto krokem se představí společnost svým stálým zákazníkům „v novém 

kabátě“, zpřehlední orientaci na svých stránkách a získá možnost oslovení 

potenciálních zákazníků, kteří se nemluví českým jazykem. 

V tomto roce společnost chystá kromě plánovaných odborných školení také 

cyklus školení zaměřující se na jednání se zákazníky a na komunikace. Vedoucí 

prodejen budou kromě toho absolvovat kurz na motivování zaměstnanců. 

Rok 2016 

V naší republice je poměrná nasycenost trhu s vytápěním hal, ale spoustě 

z nich budou v nejbližších letech docházet doby životnosti. Proto společnost provede 

vlastní marketingový výzkum těch společností, které jednak využívají tepelné 

vytápění značky SBM International, Dijon a těch, které používají jinou značku. 

Společnosti se starším vytápěním jak 15 let osloví s nabídkou svých produktů a 

možnosti vytvoření návrhu modernizace jejich hal. Za celý tento proces jsou 

zodpovědní ředitelé společnosti. 

Tento krok bude uskutečněn za účelem získání nových zákazníků a obnovení 

obchodních vztahů. 
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Rok 2017 

Tento rok bude ve znamení analyzování, kontrol, vytváření plánů a strategie na 

další roky. 

V první části společnost zanalyzuje předchozí roky. Zjistí, zda uskutečněné 

kroky vedly k nárůstu zisku a získání nových zákazníků. Jestli investice do 

každoročního účastnění se výstavy Infotherma splnilo svůj cíl a zda by se společnosti 

vyplatilo navštěvovat i jiné výstavy a veletrhy. 

Ve druhé části si společnost stanoví opět pětiletou strategii na další období. 

Doporučuji jim rozvést jednotlivé cíle do dílčích částí v každém nadcházejícím roce. 

6.4.2 Strategie expanze 

Společnosti doporučuji tuto strategii v případě, že by zaznamenala v příštích 

letech zlepšení finanční situace, ekonomická situace se v České republice i ve světě 

zlepšila. 

Cíle společnosti 

 Zvětšení tržního podílu společnosti. 

 Získání nových zákazníků. 

 Vznik nové prodejny. 

 Rozšíření personálního týmu. 

 Snížení hodnoty zásob. 

Rok 2013 

V prvním roce uskutečňování strategického plánu doporučuji společnosti 

vyhlásit výběrové řízení na pozici obchodního cestujícího. Vzhledem k jejich budoucí 

územní působnosti doporučuji vybrat takové jedince, kteří znají Čechy a mají tam i 

bydliště. Na konci tohoto řízení bude mít společnost dva nové zaměstnance.  

Protože společnost má současně prodejny pouze na Moravě a neplánuje 

rozšířit kamennou prodejnu i do Čech, budou tito zaměstnanci pracovat v Čechách, 

kde budou mít toto území rovnoměrně rozdělené. První pracovní měsíc budou 

zaškoleni v sídle společnosti. K výkonu práce dostanou služební automobily a 

mobily. 
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Jejich úkolem bude oslovování místních společností, nabízení produktů 

DANEX-PLAST, s.r.o. a získávání nových zákazníků. 

Rok 2014 

V roce 2014 provede společnost marketingový výzkum na Moravě, který bude 

zaměřen na získání informací o aktuální situaci v jednotlivých městech v oblasti 

podnikání společnosti. Tento marketingový výzkum bude provádět zaměstnanec 

najatý v tomtéž roce, který se následně stane vedoucím prodejny, která na základě 

tohoto průzkumu vznikne. 

Dle dodaných podkladů a návrhu od zaměstnance ohledně nejlepšího města 

rozhodnou ředitelé, ve kterém městě vznikne nová prodejna. 

Společnost vznik prodejny bude financovat z úvěru. Jeho výše se bude odvíjet 

od rozhodnutí, zda bude společnost vhodné prostory pronajímat nebo je koupí. Ještě 

před začátkem hledání aktuálního města a místa si společnost zjistí, zda nebude mít 

s poskytnutím úvěru problémy. 

Po určení města, ve kterém prodejna vznikne, a vyjasnění si formy vlastnění či 

koupě nemovitosti, vyhledá zaměstnanec nejvhodnější místa pro kamennou 

prodejnu. Své návrhy pak opět předá ředitelům společnosti, kteří rozhodnou o 

konečném umístění. 

Na základě dlouholetých zkušeností rozhodnou ředitelé o šířce nabízeného 

sortimentu, vyřízení potřebné dokumentace vztahující se k otevření nové prodejny a 

najmutí personálu.  

Rok 2015 

V tomto roce společnost otevře svou novou prodejnu. Vedoucí bude pro ředitele 

dělat měsíční analýzy, aby zjistili, kdo jsou hlavními odběrateli a které zboží je 

nejžádanější. Dle těchto analýz bude upraven nabízený sortiment.  

Rok 2016 

Rok 2016 se zaměří na velikost zásob. Dosavadní vysoká velikost zásob v sobě 

značně váže finanční prostředky společnosti a přímo ovlivňuje její platební 

schopnost. Toto omezení se týká instalatérského materiálu pro vodu, topení a plyn. 

Materiál pro vytápění hal a krby jsou dodávány dle uskutečněné objednávky. 
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 Na základě svého interního výzkumu, společnost zjistí, které položky mají 

dlouhou dobu obratu a v jakém množství jsou do skladu dodávány. Na základě 

těchto zjištění společnost zredukuje své zásoby o 15 %, čímž uvolní své peněžní 

prostředky 

Rok 2017 

V tomto roce bude probíhat analyzování, kontrolování, vytváření plánů a 

strategie na další roky stejně jako u strategie stability. 
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7 Vlastní doporučení 

Při vlastní aplikaci jednotlivé strategie může na společnost DANEX-PLAST, 

s.r.o. čekat celá řada rizik, která budou více či méně závažná a bude záležet, jak na 

ně dokáže společnost reagovat. 

7.1 Strategie stability 

Společnost má v plánu najmout v roce 2013 nového zaměstnance, který bude 

mít na starosti především hledání výzev z Evropské unie a spravování internetové 

sítě. Tohoto zaměstnance budou vybírat ředitelé společnosti. Může se stát, že se jim 

hned napoprvé nepodaří najít toho správného člověka a budou nuceni hledat na jeho 

místo někoho nového. Společnosti doporučuji buď vycházet ze starého výběrového 

řízení na tuto pozici a přijmout dalšího v pořadí, pokud bude mít dotyčný zájem, 

anebo udělat nové výběrové řízení. Další nepříjemnou překážkou související s touto 

pozicí je nedostatek výzev z Evropské unie, které by byly vhodné aplikovat na 

společnost. V případě vypsání vhodné výzvy, vypracování a odeslání projektu ještě 

není jisté, zda společnost peníze od Evropské unie skutečně obdrží. 

Společnosti dále doporučuji pravidelné účastnění se na výstavě Infotherma, 

která je pořádána v Ostravě. To sebou přináší možné komplikace a rizika. Protože 

tyto akce mají na starost ředitelé společnosti a přímo se účastní výstavy, mohou 

vyvstat organizační problémy s chodem společnosti a výstavou. Nejvýznamnějším 

rizikem je fakt, že účast na Infothermě nepřinese společnosti očekávané zisky a nové 

zákazníky. 

V roce 2014 doporučuji společnosti zaměřit se na marketing za pomoci 

poptávkových serverů. Ty sebou v prvé řadě nesou riziko vybrání si nevhodného 

serveru, což by společnost stálo zbytečné výdaje za registraci při daném serveru, 

ušlý zisk, který by při správném výběru mohl mít. Dalším rizikem je, že i když 

společnost najde solidní poptávkový server, nemusí to pro společnost automaticky 

znamenat získání takového množství zakázek, jaký si představovala.  

V případě pokračování krize a propadu ekonomiky, může nastat situace, že 

společnost bude přicházet o své stávající zákazníky a potenciální zakázky, které se 

z důvodu úspor neuskuteční. 
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7.2 Strategie expanze 

Společnosti doporučuji v roce 2013 zaměstnat dva obchodní cestující, kteří 

budou mít na starost získávání zakázek z Čech. K tomuto výkonu jim budou 

poskytnuty služební automobily a mobily. Opět zde narážíme na riziko přijetí 

nevhodných kandidátů, kteří nebudou vykazovat patřičnou snahu a nepřinesou tak 

společnosti očekávaný zisk. Další hrozba, která s tím souvisí, je již zmiňovaný vývoj 

ekonomiky. I když si společnost najme schopné obchodní cestující, mohou mít při 

trvající ekonomické krizi velký problém při získávání nových zakázek  

Dále doporučuji otevřít novou prodejnu na Moravě. Tento krok pro ni může být 

značně rizikový. Prvním faktorem je, že banka nevyhoví společnosti žádosti o úvěr. 

Z finanční analýzy vyplývá, že se společnost nachází ve vysoké běžné zadluženosti, 

což by mohlo být důvodem nevyhovění. Ředitelé se následně budou muset 

rozhodnout, zda mají možnost získat finanční prostředky na otevření prodejny ještě 

jinou cestou nebo jestli její otevření přesunou do dalších let.  

Společnosti by měla před finálním rozhodnutím o městě a místě prodejny, 

udělat kvalitní marketingový průzkum, protože nevhodné vybrání nebo nerealizace 

nejlepší varianty znamená velké riziko a v nejhorším důsledku i existenční ohrožení 

společnosti. 

Z důvodu velkého množství zásob již při fungování dvou prodejen a e-shopu 

doporučuji provést interní výzkum a zjistit dobu obratu u jednotlivých druhů zásob. 

Na základě výsledků společnost sníží stav zásob. Tento krok sebou skýtá riziko, že 

nebudeme mít na skladě požadované zboží, které u nás zákazník dříve zakoupil a 

bude muset čekat na jeho doručení. Při jeho neochotě čekat nebo nutnosti mít zboží 

ihned může společnost přijít o část svých zákazníků. 
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8 Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout vhodnou strategii pro malou specializovanou 

společnost DANEX-PLAST, s.r.o., která se zabývá oblastí prodeje pro vodu, topení a 

plyn. 

V teoretické části jsem popsala jednotlivé oblasti týkající se strategického řízení 

a popsala metody strategické analýzy, které byly následně použity v praktické části. 

V další kapitole jsem představila společnost DANEX-PLAST, s.r.o., její základní 

údaje, historii, organizační strukturu a ekonomické souvislosti. Následně byla 

provedena analýza vnějšího prostředí, při které byla využita PEST analýza, Porterův 

model pěti sil, a vnitřního prostředí, kde jsem analyzovala faktory technického 

rozvoje, marketingu a distribuce, pracovních zdrojů a z finančních dokumentů 

společnosti sestavila finanční analýzu. Na základě zjištěných výsledků, jsem 

zhotovila SWOT diagram společnosti. 

Následně jsem určila prognózu vývoje podnikatelského prostředí a stanovila 

návrh strategie. Ten v sobě obsahuje novou vizi, protože společnost předtím žádnou 

neměla. Na ni navazuje a podrobněji rozebírá poslání, od kterého se odvíjí cíle 

společnosti. 

Dále jsem určila jako nejvhodnější strategii stability nebo expanze. U každé z 

nich jsou popsány podmínky pro jejich vybrání a dílčí cíle. Strategické cíle 

společnosti jsou naplánovány na pět let, proto i tyto strategie jsou rozpracovány po 

jednotlivých rocích.  

Při strategii stability doporučuji společnosti nejvíce zaměřit svou pozornost na 

zefektivnění provádění marketingu, přijmutí nového zaměstnance, jehož hlavní 

pracovní náplní bude hledání výzev z Evropské unie, vyhledávání nových zákazníků 

a inovování počítačového programu, ve kterém společnost zpracovává technické 

zprávy pro zákazníky. 

Při strategii expanze se společnost zaměří na vznik nové prodejny, optimalizace 

stavu zásob a zaměstnání dvou pracovníků s pracovním zařazením obchodní 

cestující, kteří budou vyhledávat možnosti pro společnost v Čechách. 
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Seznam zkratek 

DPH    daň z přidané hodnoty 

EAT    zisk po zdanění   

EBIT    zisk před úroky a před zdaněním 

EBT    zisk před zdaněním 

IT    informatik technology 

ozn.    označováno 

ROA    rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ROI    rentabilita vloženého kapitálu 

SBM International, Dijon Societe Bourguignonne de Mecanique International, Dijon 

SBUs    strategické obchodní jednotky 

s.r.o.    společnost s ručením omezením  
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