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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením výrobkové strategie podniku. V dnešní době 

je pro podnik důležitý význam formulace dlouhodobé podnikatelské strategie a s tím 

související úspěch podniku.  

 

Cílem této práce je provedení strategické analýzy, portfolio analýzy a zhodnocení 

současné výrobkové strategie s návrhy na zlepšení, které povedou k výhodnějšímu postavení 

podniku a k lepšímu postavení na trhu mezi konkurencí. 

Metodikou této diplomové práce je čerpání informací z odborné literatury, praktické 

zpracování strategické analýzy a portfolio analýzy a interpretace získaných výsledků 

s návrhem vhodných doporučení pro zlepšení stávající situace. 

 

Diplomová práce je rozčleněna na úvod, teorii výrobkové strategie, charakteristiku 

podniku, zhodnocení výrobkové strategie podniku, návrhy a doporučení a závěr. 

První kapitola nazvaná úvod popisuje téma a cíl diplomové práce. Je zde také popsána 

metodika a struktura. 

Druhá část je zaměřena na teorii k příslušné tématice, jsou zde objasněny pojmy 

strategie, výrobek a výrobková strategie. Je popsáno strategické řízení a metody strategické 

analýzy, mezi které patří PESTLE analýza, Porterův model, hodnototvorný řetězec, analýza                 

7 S, ukazatele finanční analýzy a SWOT analýza. Dále je vysvětlen pojem výrobek a portfolio 

analýza a její metody jako BCG matice, GEC matice a matice přežití. Následuje členění 

výrobků a různé typy výrobkových strategií. 

Třetí kapitolou je charakteristika podniku, na který budou aplikovány teoretické 

poznatky vyplývající z druhé kapitoly. 

Čtvrtá část obsahuje praktické zpracování strategické analýzy a portfolio analýzy, na 

jejichž základě je zhodnocena strategie podniku. 

Kapitola označená návrhy a doporučení je pro tuto práci klíčovou, protože hlavně tato 

část je předkládána k posouzení podniku. 

Poslední část s názvem závěr je celkovým shrnutím diplomové práce. Jsou zde 

uvedeny výsledky a závěry z nich vyplývající. 
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2 TEORIE VÝROBKOVÉ STRATEGIE 

V této části diplomové práce je uvedeno několik základních teoretických poznatků, 

zabývajících se výrobkovou strategií a jejím zhodnocením. 

Nejprve je zde objasněn pojem strategie a uvedeny definice různých autorů pro 

komplexnější pochopení tohoto pojmu. Následuje rozčlenění strategií na čtyři základní typy 

podle úrovně řízení. Dále je vysvětlena problematika strategického řízení, jeho kroky a 

význam pro podnik. V rámci této části je představena strategická analýza a její části, a to 

analýza externí a interní a modely vhodné pro jejich provedení. 

Po strategii je zde vysvětlen další pojem, a to výrobek. Je uvedena jeho definice a 

rozčlenění. Je objasněna portfolio analýza a její metody jako BCG matice, GEC matice a 

matice přežití. 

Dále následuje část, která se zabývá výrobkovou strategií. Nejprve je vysvětlen pojem 

výrobková strategie a pak je uvedeno rozčlenění výrobkových strategií. Jsou zde popsány 

výrobkové strategie pro individuální výrobky, pro výrobkovou řadu a výrobkový mix. 

 

2.1 Strategie 

Pojem strategie pochází z řečtiny a znamená umění velitele, generála.1 Původně se 

tohoto termínu využívalo při vojenských operacích, kdy byla strategie chápána jako schopnost 

zvolit správný směr vojenských akcí, jež povedou k dosažení strategického cíle. Tuto 

schopnost měl tzv. stratégos, což byl vojenský velitel, jemuž bylo svěřeno vedení války. 

Dnes lze vojenské strategie, jejich postupy a principy aplikovat na formulaci a 

implementaci podnikové strategie, protože dosažení podnikových cílů je někdy s nadsázkou 

charakterizováno jako permanentní válka mezi podnikem a konkurenty.2 

 

2.1.1 Definování strategie 

Strategie je v současnosti hodně frekventovaný pojem, ale mezi odborníky neexistuje 

úplná shoda v tom, jak tento termín chápat, a proto existuje celá řada různých definicí.3 

�����������������������������������������������������������
1 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 150 s.  ISBN  
   80-7169-996-9. s. 11 
2 ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN  
   978-80-247-4008-9. s. 32 - 33 
3 HANZELKOVÁ, Alena; KEŘKOVSKÝ, Miloslav; ODEHNALOVÁ, Dana a Oldřich VYKYPĚL. Strategický  

   marketing. Teorie pro praxi. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8. s. 1 
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Tradiční definice neboli plánovací přístup strategii charakterizuje jako dokument, ve 

kterém jsou uvedeny dlouhodobé cíle podniku a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění 

těchto cílů.  Kritici tohoto přístupu však tvrdí, že je takto strategie pojímána příliš jako 

výsledek požadavku splnit nějaký určitý cíl. Strategie je explicitně dána bez vlastních názorů 

a cílů manažerů, není oddělováno její formulování a implementace a je moc byrokratická. 

 

Moderní definice nebo také přírůstkový přístup strategii popisuje jako připravenost 

podniku na budoucnost. Formulace a implementace strategie jsou odděleny a uskutečňovány 

po malých krocích a nepřetržitě. Tento přístup předpokládá, že manažeři znají okolí podniku a 

sledují jeho změny, na které dokážou reagovat zpracováním strategie, jež povedou podnik 

správným směrem.4  

 

Podle J. Kourdiho (Business strategy, 2009) lze strategii definovat jako plány, volby a 

rozhodnutí, jež podnik dovedou k větší ziskovosti a úspěchu. 

 

Strategie, jak tvrdí T. Mallya (Základy strategického řízení a rozhodování, 2007), je 

dráha směřující k předem stanoveným podnikovým cílům. Slouží pro řízení podniku a 

vymezení jeho konkurenční pozice. 

 

Dle M. Bakera a S. Hartové (Product Strategy and Management, 2007) musí úspěšná 

strategie splňovat dvě stěžejní podmínky, a to funkci výroby a spotřeby, z nichž důležitější je 

mechanismus výměny výrobků, který vytváří rovnováhu mezi nabídkou výrobků a poptávkou 

po nich. 

 

 Strategie, jak ji popisuje H. Sedláčková a K. Buchta (Strategická analýza, 2006), je 

koncept celkového chování podniku, který určuje nezbytné činnosti a zajišťuje potřebné zdroje 

k dosažení zamýšlených záměrů. Představuje záměry, jež se týkají toho, co vyrábět, pro koho, 

v jakém množství a kvalitě. 

 

 Podle P. Kotlera (Marketing od A do Z - osmdesát pojmů, které by měl znát každý 

manager, 2003) je strategie tmel, který vytváří a dodává specifickou hodnotu pro cílový trh. 

Silná a trvalá strategie je jedině ta, která je odlišná, jedinečná a těžce napodobitelná. 

�����������������������������������������������������������
4 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4. s.1                  
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2.1.2 Typy strategií 

 V podniku nejsou strategičtí manažeři jen ve vrcholovém vedení, ale také na 

jednotlivých úrovních řízení, kde má strategie jiný charakter a odpovídající cíle. Podle této 

úrovně řízení se rozlišují 4 typy strategií, a to strategie podnikatelská, podniková, obchodní a 

operativní.5 

 

 Podnikatelská strategie je na společenské úrovni. Management nebo majitelé podniku 

se snaží stanovit odpovědnost podniku vůči společnosti, jeho role, principy a hodnoty. 

 
 Podniková neboli corporate strategie je na vrcholové úrovni podniku a realizuje se 

formou strategických rozhodnutí. Mezi základní strategická rozhodnutí podniku patří, v jaké 

zemi a v jakém odvětví bude podnikat nebo jakým způsobem bude podnikání řízeno. Na 

formulaci corporate strategie se podílí rozhodující vlastníci a vrcholové vedení podniku a tato 

strategie patří k nejvíce utajovaným strategickým dokumentům podniku. 

 
 Obchodní nebo také business strategie je na úrovni strategických podnikatelských 

jednotek (SBU = Strategic Business Unit). Podnikatelská jednotka je organizační jednotka 

orientovaná na jednu nebo více podnikatelských aktivit a představující činnost podniku 

zaměřenou na zákazníky. Podnikatelské jednotky mají oddělené strategické plánování, 

samostatně čelí konkurenci a jsou samostatně řízeny jako zisková střediska. Pro každou 

podnikatelskou jednotku je formulována jedna business strategie, která pojednává o 

jednotlivých výrobcích a službách. 

 
 Operativní jinak také funkční strategie je určena pro několik specifických útvarů 

v podniku, například pro úsek výroby, vědy a výzkumu, řízení lidských zdrojů, marketing 

nebo finance.  

 

2.1.3 Strategické řízení 

Strategické řízení je soubor činností, jenž vede k vytvoření a realizaci úspěšné 

strategie pro přežití a hospodářský růst podniku. Úkolem strategického řízení je dlouhodobé 

usměrňování podniku směřující k naplnění vize a zajištění strategických cílů.6  

�����������������������������������������������������������
5 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007.      
  252 s. ISBN 978-80-247-1911-5. s. 35 - 37�
6 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 150 s. ISBN    
   80-7169-996-9. s. 18                        
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Strategické řízení lze rozdělit do více na sebe navazujících kroků, což vede 

k vytvoření jednoduchého schématu (viz. Obr. 2.1).7 

 
Obr. 2.1 Schéma strategického řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: přepracováno dle D. Jakubíkové (Strategický marketing, 2008) 

1. Definování vize, poslání 

Prvním krokem při vytváření strategie je definování vize a poslání podniku, protože 

každý podnik musí nejprve vyjádřit, jaká je jeho role, představit své základní aktivity, 

prezentovat vztah k trhu a vybudovat dobré jméno a pověst.8 

Vize je představa o budoucí orientaci a postavení podniku, vytváří rámec pro 

definování poslání. Odráží hodnoty, které vyznávají řídící pracovníci i zaměstnanci a tím 

pomáhá prosazovat jednotný rámec pro dosahování společného cíle. Vize nastavuje správný 
�����������������������������������������������������������
�
�JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  

   269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 19�
8 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 150 s. ISBN                  
   80-7169-996-9. s. 21 - 23 
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kurz k úspěšné budoucnosti, měla by zaměstnancům podniku jasně sdělovat, co mají dělat a 

hlavně proč to mají dělat. Při tvorbě vize je třeba vizionářského myšlení, jež je založeno na 

intuici a kvalifikovaném odhadu. Správně nadefinovaná vize je přesvědčivá, dosažitelná, 

povzbuzující, konkrétní, flexibilní a inspirující. Jednání v souladu s vizí by mělo přinést 

podniku žádoucí výsledky.9 

Poslání neboli mise je představa o tom, jaký je současný a budoucí smysl existence 

podniku. Odpovídá na otázky: Proč podnik existuje? Co dělá? Kam směřuje? Poslání se může 

měnit v průběhu chodu podniku. 

 
2. Specifikace strategických cílů 

Strategický cíl je žádoucí stav, jehož má být dosaženo v určitém časovém období. 

Jedná se o konkrétní úkol, ne o návod jakým způsobem je možné žádoucího stavu docílit. 

Strategické cíle jsou stanoveny pro dlouhodobý časový horizont a jsou hlavní součástí 

strategie. Vycházejí ze základního poslání podniku, týkají se výrobků a trhů. Za jejich 

stanovení nese odpovědnost vrcholové vedení. Konkrétní strategické cíle se netýkají jen 

rentability, ale také například postavení podniku na trhu, tržní prestiže a společenského 

postavení nebo sociální politiky podniku. 

Aby byly cíle správně formulovány, tak by při jejich tvorbě mělo být vždy dodržováno 

pravidlo SMART, tj. cíl by měl být:  

• specifický v množství a kvalitě (Specific),  

• jednoznačně měřitelný (Measurable),  

• akceptovatelný ze strany těch, jež ho budou plnit (Acceptable), 

• reálný nebo také dosažitelný (Realistic), 

• sledovatelný, termínovaný neboli určený v čase (Timed).10 

 
Rozlišují se strategické cíle primární a dílčí. Primárním cílem podniku je 

maximalizace zisku nebo dnes především maximalizace hodnoty podniku, protože podnikání 

je o tvorbě hodnoty. Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy převedenými 

na jejich současnou hodnotu.11 Dílčí cíle jsou zapotřebí k dosažení primárního cíle. 

�����������������������������������������������������������
9   KOURDI, Jeremy. Business strategy. A guide to taking your business forward. 2nd ed. London: The  
     Economist, 2009. 300 p. ISBN 978-1-84668-1245-0. p. 125 - 130 
10  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  
     269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 25 - 27 
11  MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2007. 492 s. ISBN           
     978-80-86929-32-3. s. 20 - 21 
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3. Strategická analýza 

Strategická analýza je metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností vnějšího 

prostředí a zkoumání vnitřního prostředí podniku. Jejím smyslem je nalezení správného 

poměru mezi příležitostmi v okolí a schopnostmi a zdroji podniku.12  

Zahrnuje analýzu okolí podniku neboli externí analýzu a analýzu zdrojů a schopností 

podniku nebo také interní analýzu. Nejedná se však o dvě zcela oddělené části, ale o 

propojený a souvislý celek. 

 
3.1 Externí analýza 

Externí analýza zkoumá okolí podniku, protože podnik nemůže existovat osamoceně 

bez vnějších vlivů. Okolní prostředí na podnik působí a ovlivňuje jeho reakce, což představuje 

jak přínosy, tak i výstrahy. Vedení podniku by mělo dokázat vliv prostředí odhalit a posoudit, 

aby měl podnik čas reagovat na změny a tím zvýšit naděje na prosperitu a snížit možná rizika. 

 Okolí podniku se dělí na makroprostředí neboli širší okolí podniku a mikroprostředí 

neboli užší okolí podniku13 (viz. Obr. 2.2).14  

 
Obr. 2.2 Model okolí podniku 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: přepracováno dle M. Dedouchové (Strategie podniku, 2001) 
�����������������������������������������������������������
12  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  
     269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 78 
13 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 150 s. ISBN                
     80-7169-996-9. s. 36 – 37 
14

 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4.  
     s. 16 přepracováno 
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Makroprostředí neboli makrookolí je společné pro všechny podniky v daném odvětví 

v určité zemi. Vytváří obecně platné podmínky pro podnikání. Má podstatný na vliv na 

výkonnost podniku, a to nejen v minulosti, ale i pro prognózování budoucího vývoje.15 

Mikroprostředí nebo také mikrookolí tvoří nejbezprostřednější okolí podniku. Patří 

zde podniky, které si vzájemně konkurují nebo jejichž výrobky se mohou substituovat, 

zákazníci, dodavatelé a veřejnost. Mikroprostředí je více kontrolovatelné, podnik ho může 

snadněji ovlivnit. 

 

Externí analýza se dle členění okolí podniku dále dělí na analýzu makroprostředí a 

mikroprostředí.16 

 
Analýza makroprostředí zkoumá různé vlivy prostředí, které ovlivňují činnost 

podniku, poptávku a působí na zisk. Mnoho těchto vlivů se stále mění a tím vytváří prostor 

pro nové příležitosti a hrozby pro podnik. Manažeři by proto měli pochopit význam změn a 

odhadnout jejich účinek. Pro analýzu makroprostředí lze využít například PESTLE analýzy.   

PESTLE analýza je zaměřena na identifikaci jednotlivých vlivů prostředí a jejich 

zhodnocení z  hlediska intenzity a časového horizontu. Název vznikl podle počátečních 

písmen českých a anglických názvů jednotlivých vlivů, a to politických (Political), 

ekonomických (Economic), sociálních (Social), technologických (Technological), 

legislativních (Legal) a ekologických (Ecologic). Smyslem analýzy není pouze zjišťovat 

statická data, ale také trendy, ze kterých lze prognózovat budoucí vývoj a které mají 

dlouholetou tendenci.17 Důležité je vybrat jenom ty vlivy, které jsou pro konkrétní podnik 

opravdu významné. 

Mezi politické vlivy je zahrnována například politická stabilita, daňová politika, 

zákony, sociální politika, stabilita vlády nebo členství země v různých politicko-

hospodářských seskupeních. Politické vlivy lze charakterizovat jako soustavu zákonů, 

vyhlášek a principů, kterými stát chrání celospolečenské zájmy, spotřebitele i výrobce.  

Jako ekonomické vlivy je označován vývoj HDP, fiskální politika státu, vývoj 

peněžní nabídky, inflace, koupěschopnost, míra nezaměstnanosti, měnové kurzy, dostupnost 

�����������������������������������������������������������
15  KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 1999. 304 s. ISBN 80-7179-227-6. 
     s. 19 - 21�
16  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  
     269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 82 - 85 
17  KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového  

     výzkumu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. s. 45.�
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úvěrů, úrokové sazby, ekonomické šoky nebo fáze ekonomického cyklu. Ekonomické vlivy 

ovlivňují kupní sílu, spotřební výdaje obyvatelstva a podnikatelské možnosti. 

K sociálním vlivům patří uspořádání společnosti, národní tradice, charakter rodin a 

charakter domácností, životní styl, vývoj životní úrovně, rasová a národní struktura, mobilita 

obyvatel nebo úroveň vzdělání. Tyto sociální vlivy výrazně formují celkový charakter 

spotřebního a nákupního chování dané země, také pomáhají formulovat nové tržní segmenty. 

Představitelé technologických vlivů mohou být trendy ve výzkumu a vývoji nebo 

rychlost technologických změn. Technologické vlivy se někdy označují také jako inovační 

vlivy, protože zavádění nových technologií a inovace spolu úzce souvisí a přinášejí řadu 

konkurenčních výhod. 

Mezi legislativní vlivy patří vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy. Jedná 

se o stěžejní část každého podnikání. 

Ekologické vlivy vytvářejí pro podnik celou řadu bariér, ale na druhou stranu 

ekologicky vystupující podnik má v očích široké veřejnosti lepší image. Důležitý je přístup 

vlády, jež může zamezit nejhorším důsledkům lidského chování na životní prostředí, 

například zákaz využívání freonů nebo racionalizace spotřeby energie a využívání přírodních 

zdrojů.18 

 

PESTLE analýza přinese velké množství analytických závěrů, proto je nezbytná jejich 

sumarizace. Pro sumarizaci je vhodné využít metody MAP a ETOP.19 

Metoda MAP je nazvána podle tří počátečních názvů anglických slov Monitor 

(monitorovat faktory), Analyze (zhodnotit vliv faktorů) a Predict (předpovědět jak se bude 

faktor vyvíjet v budoucnu), což jsou zároveň i tři základní kroky této metody. Hlavní výhodou 

metody MAP je to, že vnáší do PESTLE analýzy logiku a popisuje nejen současný stav, ale i 

zhodnocuje vlivy a předpovídá jejich budoucí vývoj. Metoda MAP by měla být aplikována 

tabulkovou formou (viz. Tabulka 2.1)20, kde je také vhodné naznačit, zda je hodnocený faktor 

příležitostí nebo hrozbou pro podnik. 

�����������������������������������������������������������
18  KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového  

     výzkumu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. s. 28 - 29 
��
�HANZELKOVÁ, Alena; KEŘKOVSKÝ, Miloslav; ODEHNALOVÁ, Dana a Oldřich VYKYPĚL.  

     Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8.  
     s. 129 - 132�
20 HANZELKOVÁ, Alena; KEŘKOVSKÝ, Miloslav; ODEHNALOVÁ, Dana a Oldřich VYKYPĚL.  
     Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8.  
     s. 130 přepracováno�
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 Metoda ETOP je pojmenována dle počátečních písmen anglických slov 

Environmental Threat and Opportunity Profile. Cílem této metody je identifikovat očekávané 

relevantní trhy a předpovědět jejich budoucí vliv na podnik. Metoda ETOP vyhodnocuje 

příležitosti a hrozby pro podnik pomocí jednoduché tabulky (viz. Tabulka 2.2).20 

 

Tabulka 2.1 Metoda MAP 

POLITICKÉ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Hrozba nebo 
příležitost? 

EKONOMICKÉ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Hrozba nebo 
příležitost? 

SOCIÁLNÍ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Hrozba nebo 
příležitost? 

TECHNOLOGICKÉ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Hrozba nebo 
příležitost? 

LEGISLATIVNÍ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Hrozba nebo 
příležitost? 

EKOLOGICKÉ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory 
Analýza dosavadního 

vývoje 
Předpoklad vývoje 

Hrozba nebo 
příležitost? 

Zdroj: přepracováno dle A. Hanzelkové, M. Keřkovského, D. Odehnalové a O. Vykypěla 

(Strategický marketing, 2009) 

 

Tabulka 2.2 Metoda ETOP 

PROSTŘEDÍ VLIV 

Politické vlivy prostředí 

+ příležitost 

- hrozba 

· neutrální vliv 

Ekonomické vlivy prostředí  

Sociální vlivy prostředí  

Technologické vlivy prostředí  

Legislativní vlivy prostředí  

Ekologické vlivy prostředí  

Zdroj: přepracováno dle A. Hanzelkové, M. Keřkovského, D. Odehnalové a O. Vykypěla 

(Strategický marketing, 2009) 
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Potenciální nové 

podniky 

Zákazníci Dodavatelé 

Substituty 

Koknurence uvnitř 
odvětví 

Soupeření mezi 
 

Vliv dodavatelů Vliv odběratelů 

Hrozba nově vstupujících firem 

Hrozba substitučních produktů 

Analýza mikroprostředí se zabývá identifikováním základních hybných sil, které 

působí v daném odvětví a základním způsobem ovlivňují chod podniku. Mikroprostředí lze 

analyzovat například pomocí Porterova modelu pěti sil. 

 
Porterův model pěti konkurenčních sil21 vyvinul E. Porter z Harward School of 

Business Administration. Jedná se o nejpoužívanější model pro analýzu konkurenčních sil 

v mikroprostředí a odhalení příležitostí nebo hrozeb pro podnik. Cílem modelu je pochopit 

konkurenční síly, jež působí na podnik a identifikovat ty, které mají pro firmu z hlediska 

budoucího vývoje největší význam a mohou být ovlivněny strategickými rozhodnutími 

podniku. Pro úspěšný podnik je nezbytné tyto síly rozpoznat, vyrovnat se s nimi, reagovat na 

ně a změnit jejich vývoj ve svůj prospěch. Model vychází z předpokladu, že strategická 

pozice podniku na určitém trhu nebo v určitém odvětví, je určována pěti základními 

konkurenčními silami, a to vyjednávací sílou dodavatelů, vyjednávací sílou zákazníků, 

hrozbou vstupu nových konkurentů, hrozbou substitučních produktů a rivalitou podniků 

působících na daném trhu (viz. Obr. 2.3).22 

 
Obr. 2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: přepracováno dle R. Kozla, L. Mynářové a H. Svobodové (Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu, 2011) 
�����������������������������������������������������������
21  DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4.  
     s. 17 – 23. 
22 KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového   

    výzkumu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. s. 38�
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Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká v případech, kdy jsou dodavatelé 

koncentrovaní a dobře organizovaní, na trhu působí velký a významný dodavatel, změna 

dodavatele je náročná či nemožná, neexistují substituty, produkt je vysoce diferenciovaný, 

atd. Podnik jako kupující závisí na schopnostech dodavatelů. Silní dodavatelé mohou být 

hrozbou, protože dokážou zvyšovat ceny a podnik musí toto zvýšení zaplatit nebo přistoupit 

na nižší kvalitu, což vede ke snížení zisku. Slabí dodavatelé dávají podniku příležitost snížit 

cenu a požadovat vyšší kvalitu. 

 

Vyjednávací síla zákazníků je významná, pokud jsou zákazníci koncentrovaní a 

dobře organizovaní, na trhu působí velký a významný zákazník, zákazník má malé náklady 

přestupu a snadno může přejít ke konkurenci, existují substituty nebo zboží nehraje pro 

zákazníka důležitou roli. Zákazníci mohou být pro podnik hrozbou, pokud tlačí ceny dolů, 

nebo když požadují lepší kvalitu či servis, což zvyšuje výrobní náklady. Opačně zákazníci 

mohou být i příležitostí, když nemohou ovlivnit výši ceny, a tak podnik může prodávat za 

vyšší ceny a dosáhnout vyššího zisku. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů je nízká za předpokladu, že náklady na vstup do 

odvětví jsou vysoké, odvětví má charakter přirozeného monopolu nebo má vysoký stupeň 

regulace, v daném odvětví existují úspory z rozsahu výroby pro stávající konkurenty a nový 

konkurent by vyráběl příliš draze nebo pokud je produkt vysoce diferenciovaný. Hrozba 

vstupu nových konkurentů závisí na výši bariér vstupu do odvětví, které brání podniku se 

prosadit v daném tržním prostředí a jejichž překonání vyžaduje zvýšení nákladů. Existují tři 

základní zdroje bariér vstupu do odvětví, a to oddanost zákazníků, absolutní nákladové 

výhody vyplývající například z dokonalejší výrobní technologie a míra hospodárnosti. Vysoké 

riziko vstupu nových konkurentů představuje hrozbu pro ziskovost podniku. Na druhé straně 

nízké riziko je příležitostí podniku zvýšit výši ceny i zisku. 

 

Hrozba substitučních produktů je snižována tehdy, když neexistují k danému 

výrobku blízké substituty, konkurenční podnik vyrábí s vyššími náklady, konkurence příliš 

nezvyšuje nabídku, atp. Existence substitučních produktů vytváří hrozbu, jež limituje ceny a 

tím i negativně ovlivňuje výši zisku. Jestliže substituční produkty neexistují, pak má podnik 

příležitost zvýšit ceny a tím i výsledný zisk. 
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Rivalita podniků působících na daném trhu se zvyšuje, jestliže je trh velmi málo 

rostoucí, podniky působí na novém a pro budoucnost velmi lukrativním odvětví, v odvětví je 

chronický nadbytek výrobních kapacit nebo nízká ziskovost, existuje velký počet konkurentů 

nebo jsou vysoké bariéry na odchod z odvětví. Rozsah rivality podniků působících na daném 

trhu je dán třemi faktory, a to strukturou mikroprostředí, poptávkovými podmínkami a výškou 

výstupních bariér. Pokud je tato konkurenční síla slabá, podnik má příležitost zvýšit cenu a 

dosáhnout vyššího zisku. Ale jestliže je silná, pak dochází k cenové konkurenci, jež snižuje 

cenu a limituje ziskovost.23 

 
Modifikací Porterova modelu pěti sil vzniká model šesti sil podle Grovea, který 

modifikuje Porterův model pěti sil tak, že přidává šestou sílu, tzv. sílu komplementářů (viz. 

Obr. 2.4).24 Jako komplementáři jsou označeny podniky, jejichž podnikání je na sobě 

vzájemně závislé a má stejné cíle. Nové technologie a postupy však mohou způsobit, že od 

určitého bodu (tzv. inflexní bod) se komplementáři mohou vydat rozdílnou cestou, protože 

dochází k zásadní změně struktury trhu. 

 
Obr. 2.4 Model šesti sil podle Grovea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: přepracováno dle M. Dedouchové (Strategie podniku, 2001) 

 
3.2 Interní analýza 

Interní analýza zkoumá vnitřní prostředí podniku, které tvoří podnikové zdroje, 

management a jeho zaměstnanci, organizační struktura, kultura podniku, mezilidské vztahy 
�����������������������������������������������������������
23 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vyd. Praha: C. H.  
    Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. s. 46 - 49 
24 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4.  
     s. 23�
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podniková etika, atp. Interní analýza nebo také analýza schopností podniku se zabývá faktory, 

které mohou být podnikem ovlivněny a řízeny. Jejím cílem je porozumět schopnostem 

podniku produkty vyvíjet, vyrábět, prodávat, poskytovat služby a posoudit podnikové zdroje. 

Na základě této analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky podniku.25  

Schopnosti podniku se dále člení na podnikatelské zdroje neboli aktiva podniku a 

podnikové způsobilosti nebo také schopnost využít podnikové zdroje. 

 

Zdroje podniku podstatně ovlivňují formulaci a implementaci strategie, jež vede ke 

zlepšení podnikové efektivnosti. Úspěšnost podniku se odvíjí od porovnání jeho zdrojů se 

zdroji konkurentů, protože existuje asymetrie vybavení podniků zdroji v důsledku omezeného 

přístupu k nim, což vede k dosažení konkurenční výhody těch podniků, jež mají lepší přístup 

ke zdrojům. Konkurenti si nemohou rozhodující zdroje koupit, nahradit ani napodobit. Ale 

pouhé vlastnictví zdrojů nestačí k dosažení konkurenční výhody, podnik musí tyto zdroje 

zvládnout a využít k tržnímu úspěchu.26 

 

Zdroje se člení na finanční, nehmotné, lidské a fyzické. Mezi finanční zdroje patří 

například velikost disponibilního kapitálu, rentabilita nebo likvidita podniku. Jako nehmotné 

zdroje je označen image podniku, know-how nebo znalost trhu. K lidským zdrojům náleží 

sociální klima nebo počet a struktura pracovníků. Fyzické zdroje jsou například výrobní 

plochy nebo technologické vybavení. 

Toto členění využívá metoda VRIO, která účinnost těchto zdrojů posuzuje podle čtyř 

kritérií, a to podle: 

• hodnotnosti neboli schopnosti přinášet zákazníkovi hodnotu (Value),  

• vzácnosti a obtížné dostupnosti na trhu zdrojů (Rareness),  

• nenapodobitelnosti v důsledku ochrany duševního vlastnictví (Inimitability),  

• schopnosti organizační struktury podniku těchto zdrojů využít 

(Organization).27  

�����������������������������������������������������������
25  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 
     269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 88 - 89 �
26  ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 176 s.  
     ISBN 978-80-247-4008-9. s. 102 - 104 
27  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  
     269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 88 - 89�
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Zdroje se dle charakteru zdrojů dělí na hmotné neboli uchopitelné a nehmotné nebo 

také nehmatatelné zdroje.  

Hmotné zdroje jsou například pozemky, zařízení a budovy. Tento typ zdrojů ztrácí na 

významu v důsledku snadné dosažitelnosti pro konkurenty a rychlého vývoje technologií. 

Mezi nehmotné zdroje patří know-how, pověst, dobré jméno, značka. Pověst podniku 

a známost značky úzce souvisí s loajalitou zákazníků, která má dlouhodobý charakter i 

účinek. Nehmotné zdroje získávají na významu, tudíž jsou hlavním faktorem pro úspěch 

podniku. Důležitá je jejich originalita nebo také obhájení jedinečnosti.  

 

Způsobilosti nebo také klíčové kompetence lze charakterizovat jako zručnost podniku 

koordinovat své zdroje a produktivně je využít. Jedná se o nehmotnou součást procedur, 

norem, nepsaných pravidel a organizačního uspořádání, podle nichž se v podniku řídí vnitřní 

procesy. Mezi podnikem a jeho zákazníky by měl být oboustranný vztah založený na 

způsobilostech, protože podnik uplatňuje své způsobilosti ve vztahu k zákazníkům, kteří tyto 

způsobilosti oceňují, a na druhou stranu potřeby zákazníků se promítají do způsobilostí 

podniku. Dříve měly na vývoj způsobilostí vliv technické schopnosti podniků. Dnes jsou to 

jakékoliv schopnosti, které konkurenti nemají a které vycházejí z podnikových zdrojů.  

Z hlediska dynamiky vývoje se rozlišují tři druhy způsobilostí, a to minulé, současné a 

relativně trvalé udržitelné. Minulé způsobilosti vedly k dosažení konkurenční výhody, ale 

byly konkurenty napodobeny a tím se staly běžným standardem v odvětví. Současným 

způsobilostem hrozí, že jich v krátké době významní konkurenti dosáhnou, a tak se podnik 

bude snažit pouze o jejich co nejdelší udržení. Relativně trvalé udržitelné způsobilosti mají 

strategický význam a jsou chráněny například patentově nebo výrobním tajemstvím.  

Každý podnik má způsobilosti, problém je v jejich objevení, využití a rozvíjení. 

Úspěšnost podniku je postavena na manažerském potenciálu způsobilosti objevit a využít, a 

také na komplexnosti způsobilostí.28 

 

Interní analýzu nebo také analýzu zdrojů a způsobilostí podniku můžeme provádět 

pomocí tří základních metod, a to dle hodnototvorného řetězce, analýzy 7 S a ukazatelů 

finanční analýzy. 

�����������������������������������������������������������
28  ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 176 s.  
     ISBN 978-80-247-4008-9. s. 104 - 107 
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A. Hodnototvorný řetězec 

Hodnototvorný řetězec je základní nástroj pro analýzu efektivnosti využívání zdrojů. 

Zdroje jsou zde chápány jako veškerá aktiva podniku, jež jsou ve vzájemných vztazích a které  

přispívají ke konkurenčnímu postavení na trhu a k naplnění vytyčené strategie.29 

 
Aktiva podniku se rozdělují na několik na sebe navazujících skupin (viz. Obr. 2.5)30, 

v rámci kterých podnik vytváří určitou hodnotu, a to na hlavní a podpůrné funkce podniku. 

Hlavní funkce jsou takové, které tvoří výroba a marketing a které jsou nositelé 

hodnoty. Výroba vytváří fyzickou podobu výrobku a marketing se stará o prodej a servis. 

Podpůrné funkce zajišťují vstupy pro hlavní funkce. Tvoří je materiálové 

hospodářství, vědecko-technický rozvoj, personální funkce, informační systém a podniková 

infrastruktura. Materiálové hospodářství řídí tok materiálu od pořízení po distribuci hotových 

výrobků a tím ovlivňuje velikost nákladů a přispívá k dosažení cenové prémie. Vědecko-

technický rozvoj vyvíjí nové výrobky a technologie. Má možnost snížit výrobní náklady a 

vytvářet atraktivní výrobky. Personální funkce zabezpečuje optimální strukturu pracovníků. 

Informační systém zajišťuje potřebné informace k zajištění efektivního fungování 

hodnototvorného řetězce. Podniková infrastruktura zahrnuje spojení řady činností, jako 

například organizování, plánování, finanční řízení a účetnictví.31 

 
Obr. 2.5 Hodnototvorný řetězec 

Podpůrné funkce Podniková infrastruktura 

Informační systém 

Personální funkce 

Vědecko-technický rozvoj 

Materiálové hospodářství 

 Výroba Marketing a prodej Služby 

                                      Hlavní funkce 
 
Zdroj: přepracováno dle M. Dedouchové (Strategie podniku, 2001)    
�����������������������������������������������������������
29  KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vyd. Praha: C. H.  
     Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. s. 87 
30 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4.  
     s. 31 přepracováno 
31 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4.  
     s. 31 - 32�

Přidaná  
hodnota 



17 

�

Pomocí hodnototvorného řetězce je vhodné hodnotit silné a slabé stránky podniku, 

protože hodnota podniku tvořená z podnikových zdrojů a pomocí schopností podniku vytváří 

konkurenční výhodu. Tato hodnota vyjadřuje schopnost výrobku uspokojit požadavky a 

potřeby zákazníků a je měřena množstvím peněz, které jsou zákazníci ochotni zaplatit.32 

Cílem této metody je najít v podniku ty činnosti, které vytvářejí hodnou pro zákazníka, 

a díky které dává zákazník přednost výrobku podniku před konkurenčními výrobky. 

 
B. Analýza 7 S 

Analýzu 7 S vyvinula poradenská společnost McKinsey s cílem odhalit klíčové 

faktory úspěchu. Název vznikl podle počátečních písmen českých a anglických názvů sedmi 

vnitřních faktorů, které je třeba sladit, aby byl podnik úspěšný. Mezi těchto sedm faktorů patří 

strategie (Strategy), struktura (Structure), systémy řízení (Systems), styl manažerské práce 

(Style), spolupracovníci (Staff), schopnosti (Skills) a sdílené hodnoty (Shared values). Tyto 

faktory jsou na sobě silně vzájemně závislé, změna jednoho výrazně ovlivní ostatní, jak je 

vidět i na Obr. 2.6.33 

 
Obr. 2.6 Model 7 S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Zdroj: přepracováno dle M. Keřkovského a O. Vykypěla (Strategické řízení, 2006) 

7 S lze rozlišit na tvrdé a měkké elementy. Tvrdé elementy lze snadněji definovat a 

podnik je může lépe ovlivnit. Jedná se o strategické prohlášení, organizační diagramy a 
�����������������������������������������������������������
32 SRPOVÁ, Jitka; SVOBODOVÁ, Ivana; SKOPAL, Pavel a Tomáš ORLÍK.  Podnikatelský plán a strategie.  

    1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 194 s. ISBN 978-80-247-4103-1. s. 167 - 170 
33�KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vyd. Praha: C. H.  
     Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. s. 91 přepracováno�



18 

�

formální procesy. Měkké elementy jsou méně hmatatelné a je obtížnější je popsat, ale jsou 

stejně důležité jako tvrdé elementy. Mezi tvrdé elementy patří strategie, struktura a systémy 

řízení. Jako měkké elementy je označován styl manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti 

a sdílené hodnoty.  

Strategie je plán, který udržuje konkurenční výhodu nad ostatními. Podnik by měl mít 

jasně definovanou strategii a vědět, jak dosáhnout svých cílů a uspokojit tak přání zákazníků. 

Struktura je obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání se všemi vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti. Jedná se o jasně vymezenou hierarchii podniku s centralizovaným 

nebo decentralizovaným rozhodováním a explicitními nebo implicitními komunikačními 

linkami v závislosti na typu podniku. 

Systémy řízení jsou komunikační, kontrolní a informační prostředky, procedury a 

systémy, které slouží řízení.  

Styl manažerské práce je přístup vedení podniku k řešení problémů. Podle klasické 

teorie může být autoritativní, demokratický a liberální. U autoritativního stylu vedení se moc 

a rozhodování soustřeďuje do osoby vedoucího, který přiděluje jasně vymezené úkoly. 

Komunikace je shora dolů. Demokratický styl vedení upřednostňuje vedoucí, jež značnou část 

své autority předává podřízeným, ponechává si odpovědnost jen v konečných rozhodnutích. 

Při liberálním stylu vedení vedoucí ponechává řízení práce plně na svých podřízených, 

autoritu má skupina, komunikace je zdola nahoru. 

Spolupracovníci jsou řídící i řadoví pracovníci, jejich vztahy, funkce, motivace, 

chování vůči podniku, atp. 

Schopnosti jsou profesionální zdatnosti pracovního kolektivu podniku jako celku, 

které musejí být monitorovány a hodnoceny. Důležitá je zde i motivace pracovníků. 

Sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

pracovníky. 

Analýzu 7 S lze využít pro zlepšení výkonnosti podniku, předpovídání dopadů 

budoucích změn na podnik a určení, jak nejlépe realizovat zvolenou strategii.34  

Její výsledky umožňují navrhnout strategii podniku tak, aby když dojde ke strategické 

změně, byl podnik zrevidován a z revize vyplynuly požadavky na uzpůsobení podnikové 

kultury, systémů a dalších prvků podniku. 

�����������������������������������������������������������
34

 The McKinsey 7S Framework [online]. Dostupné z:  
     http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm�
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C. Ukazatele finanční analýzy 

Finanční analýza je hodnotící proces sloužící ke zhodnocení finanční situace podniku 

pomocí poměrových ukazatelů. Mezi tyto ukazatele patří ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity.35 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku je schopnost podniku přeměnit aktiva na hotovost nebo její 

ekvivalent. Existují tři stupně likvidity, a to likvidita okamžitá, pohotová a běžná.  

 

Okamžitá likvidita nebo také likvidita prvního stupně vychází z nejužší definice 

likvidních aktiv a je tedy nejpřísnější. Doporučená hodnota je v rozmezí 0,9 – 1,1. 

  

(2.1) 

 

Pohotová likvidita neboli likvidita druhého stupně zařazuje do likvidních aktiv kromě 

finančního majetku i krátkodobé pohledávky. Doporučovaný poměr zlomku je 1:1 až 1,5:1. 

 (2.2) 

 

Běžná likvidita nebo také likvidita třetího stupně jako likvidní aktiva označuje 

všechna oběžná aktiva. Její doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 (2.3) 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu vyjadřuje, jak podnik dokáže 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. S ukazateli 

rentability úzce souvisí kategorie zisku, mezi které patří EBIT a EBT.  

EBIT neboli zisk před odečtením úroků a daní odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření. 

�����������������������������������������������������������
35  RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 3.vyd. Praha: Grada Publishing,  
     2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. s. 47�
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EBT nebo také zisk před zdaněním je provozní zisk již snížený nebo zvýšený o 

finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně.  

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) popisuje schopnost podniku využít veškerý 

svěřený kapitál. Čím je jeho hodnota vyšší, tím je to pro podnik příznivější. 

 (2.4) 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) vyjadřuje celkovou efektivnost 

podniku, jeho výdělečnou schopnost. Považuje se za hlavní měřítko rentability celkových 

zdrojů, jež byly investovány do podnikání. 

     (2.5) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) udává, jak podnik reprodukuje své zdroje a 

zda kapitál přináší dostatečný výnos. Hodnota by měla být vyšší než je běžná úroková míra. 

(2.6) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) charakterizuje zisk vztažený k tržbám, postavení na trhu a 

konkurenceschopnost. Standardní hodnota tohoto ukazatele se pohybuje okolo 6,5%. 

 (2.7) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik financuje aktiva ve své podnikové 

činnosti cizími zdroji, tedy dluhem.  

 

Celková zadluženost udává, že čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší 

„bezpečnostní polštář“ proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Vlastníci naopak hledají 

finanční páku, aby znásobili svoje výnosy. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je do 50 %. 

 (2.8) 
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Koeficient zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. 

Oba ukazatele rostou s tím, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře podniku.  

    (2.9) 

 
 Úrokové krytí informuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Doporučená hodnota 

se pohybuje v rozmezí 3 krát až 6 krát. 

 (2.10) 

 
Podíl ČPK z majetku vyjadřuje, jaká část aktiv je kryta čistým pracovním kapitálem. 

Výška a růst čistého pracovního kapitálu charakterizuje finanční a investiční činnost podniku 

a celkovou úspěšnost jeho řízení. Doporučená hodnota je v rozmezí 30 - 50%. 

 (2.11) 

 
Ukazatele aktivity 

Aktivita zobrazuje strukturu majetku podniku a hodnotí vázanost kapitálu 

v jednotlivých formách majetku. Ukazatele aktivity vyjadřují buď rychlost obratu, nebo dobu 

obratu. Rychlost obratu udává počet obrátek za stanovený časový interval. Naopak doba 

obratu udává dobu vázanosti aktiva v počtu dní nebo let.  

 

Obrat celkových aktiv neboli vázanost celkového vloženého kapitálu vyjadřuje 

schopnost podniku zajišťovat investice do aktiv při dané úrovni tržeb. 

 (2.12) 

 
Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána 

a znovu uskladněna. Významné je porovnávání tohoto ukazatele v čase. 

 (2.13) 

 
 Doba obratu zásob uvádí průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich prodeje. Obecně platí, že čím vyšší je obrat zásob a kratší doba 

obratu zásob, tím lepší je situace. 
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 (2.14) 

 
Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dnů, během nichž je inkaso peněz za 

každodenní tržby zadrženo v pohledávkách.  

 (2.15) 

 
Doba obratu závazků zjišťuje, jaká je platební morálka firmy vůči jejím 

dodavatelům.36  

 (2.16) 

 

Podobně jako PESTLE analýza u externí analýzy i interní analýza přinese velké 

množství analytických závěrů, které je nutné sumarizovat. Pro sumarizaci interní analýzy je 

vhodné využít například metody SAP. 

Metoda SAP je pojmenována podle počátečních písmen anglických slov Strategic 

Avantages Profile. Jejím cílem je sumarizovat všechny faktory identifikované v interní 

analýze do přehledné tabulky (viz. Tabulka 2.3).37 

 

Tabulka 2.3 Metoda SAP 

INTERNÍ FAKTOR KONKURENČNÍ SÍLA NEBO SLABOST 

 

+ konkurenční síla 
- konkurenční slabost 

· neutrální vliv 

Zdroj: přepracováno dle A. Hanzelkové, M. Keřkovského, D. Odehnalové a O. Vykypěla 

(Strategický marketing, 2009) 

 

3.3 Kombinace externí a interní analýzy 

Mezi metody, které kombinují externí i interní analýzu patří SWOT analýza, jež byla 

vyvinuta v 60. letech Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. A. Humphrey vedl 
�����������������������������������������������������������
36 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 3.vyd. Praha: Grada Publishing,  
    2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. s. 47 - 61�
37 HANZELKOVÁ, Alena; KEŘKOVSKÝ, Miloslav; ODEHNALOVÁ, Dana a Oldřich VYKYPĚL. 
    Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8.  
    s. 139 přepracováno�
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výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických 

společností. 

SWOT analýza nebo také analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb se 

skládá ze dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT (viz. Obr. 2.7).38 

 
Obr. 2.7 SWOT analýza 

 
Silné stránky (S) 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, které 
přinášejí výhody jak zákazníkům, tak 
podniku. 

 
Slabé stránky (W) 

Zde se zaznamenávají věci, které podnik 
nedělá dobře nebo takové, ve kterých si 
ostatní vedou lépe. 

 
Příležitosti (O) 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, které 
mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 
uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch. 

 
Ohrožení (T) 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, trendy a 
události, které mohou snížit poptávku nebo 
zapříčinit nespokojenost zákazníků. 

Zdroj: přepracováno dle D. Jakubíkové (Strategický marketing, 2008) 

 
Analýza SW hodnotí silné stránky (Strenghts) a slabé stránky (Weaknesses) podniku. 

Silné a slabé stránky informují o vnitřních výhodách a nevýhodách podniku, jsou pod přímou 

kontrolou, nemají pro podnik stejnou důležitost a váhu. Jedná se o kvalifikované posouzení 

vlastních schopností a dovedností, zdrojových možností a úrovně managementu. Manažeři se 

snaží kriticky a co nejpřesněji určit silné stránky podniku a plně je využít. Zjištěné slabé 

stránky, které chápou jako problémy, se snaží negovat. 

Analýza OT se zabývá příležitostmi (Opportunities) a hrozbami (Threats) spojenými 

s podnikatelským záměrem, projektem, strategií nebo i restrukturalizací procesů. Příležitosti a 

ohrožení vyplývají z vnějšího prostředí a zahrnují aspekty, které nejsou pod přímou 

kontrolou. Mohou pocházet z trhu jako celku nebo z jiných podniků a podnik je nemůže 

svými aktivitami ovlivnit. 

 
Silnou stránkou podniku může být například tradice značky, kvalitní výrobky, nízké 

výrobní náklady, dobrá finanční situace, pružná organizační struktura, kvalifikovaná pracovní 

síla, příznivé dopravní spojení, atp. 
�����������������������������������������������������������
38 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  
    269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 103�
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Jako slabou stránku podniku můžeme označit omezené výrobní kapacity, vysokou 

zadluženost, nízký prodejní obrat, špatnou pověst podniku nebo chybnou propagační kampaň. 

Mezi příležitosti podniku může být zahrnován snadný vstup na nové trhy, neexistence 

domácí nebo zahraniční konkurence, nové možnosti na mezinárodních trzích. 

Ohrožením podniku je například volný příchod zahraniční konkurence na domácí 

trhy, neschopnost konkurovat na trzích, nepříznivé legislativní normy, zhoršující se 

konkurenční postavení podniku, atd.39 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat, jak má podnik úspěšnou strategii a specifická 

silná a slabá místa schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí. 

 

Využívá se pro identifikaci možností dalšího využití zdrojů nebo kompetencí podniku. 

Nevýhodou této metody však je to, že je značně subjektivní, konzervativní a statická. 

 

Postup tvorby SWOT analýzy je následující: silné a slabé stránky podniku se určují 

pomocí vnitropodnikových analýz s použitím hodnotících kritérií podle nástrojů 

marketingového mixu. Jednotlivé faktory SWOT, jež byly vybrány pomocí interní a externí 

analýzy, jsou ohodnoceny v rozmezí od 1 do 5 z hlediska výkonnosti a jako vysoké, průměrné 

a nízké z hlediska závažnosti (viz. Tabulka 2.4).40 Výsledky z tabulky jsou pak zakresleny do 

matice závažnosti/výkonnosti pro silné a slabé stránky (viz. Tabulka 2.5)41 a do matice 

příležitostí a ohrožení (viz. Tabulka 2.6).41 

 

Tabulka 2.4 SWOT analýza - hodnocení výkonnosti a závažnosti 

Hodnocené faktory 
Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká 

         

Zdroj: přepracováno dle H. Horákové (Strategický marketing, 2001) 
�����������������������������������������������������������
39  HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 150 s.  
     ISBN 80-7169-996-9. s. 38 - 40 
40 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 150 s.  
     ISBN 80-7169-996-9. s. 44 přepracováno 
41 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 150 s.  
     ISBN 80-7169-996-9. s. 45 přepracováno�
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Tabulka 2.5 Matice závažnosti/výkonnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: přepracováno dle H. Horákové (Strategický marketing, 2001) 

 
Tabulka 2.6 Matice příležitostí a ohrožení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: přepracováno dle H. Horákové (Strategický marketing, 2001) 

 

4. Formulace strategie 

Formulace strategie vychází z externí a interní analýzy a respektuje primární i dílčí 

cíle, pro jejichž splnění je strategie volena. Účelem je vytvoření vhodné tržní pozice a 

dosažení uspokojivých výsledků.   

Strategie je formulována na všech úrovních řízení, protože strategie nepostihne 

jenom vrcholové vedení, ale i jednotlivé provozní jednotky. Strategie také ukazuje, kam by 

měl podnik soustředit jednotlivé zdroje. Zaměřuje se na nejdůležitější zákazníky, na 

pochopení jejich preferencí, což povede k získání jejich věrnosti. 
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Posílit Udržet pozici 

Nevýznamné Zvážit úsilí 

Pravděpodobnost úspěchu 

P
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vysoká    nízká 
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á   

n
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á 
 

  

Obtížně realizovatelná 
příležitost 

Těžko uskutečnitelná 
hrozba 

Výborná příležitost 

�

Výborná hrozba 

Nevýznamná příležitost 

�

Nezávažná hrozba 

Atraktivní příležitost 

Hrozba s malou 
důležitostí 
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Strategii neformuluje jeden člověk, ale strategický podnikový tým, ve kterém jsou 

zastoupeny jednotlivé oblasti podnikání. Správně naformulovaná strategie říká podniku, jak 

konkurovat výrobkům v daném prostředí a jakým způsobem dosáhnout vytyčených cílů. Tato 

strategie by pak měla vést k úspěchu. Ovšem jestliže je podniková strategie špatně 

naformulovaná nebo špatně pochopená, může dovést podnik k bankrotu.42 

Výběr strategie je složitý rozhodovací proces, při kterém dochází k postupné selekci 

možných strategických alternativ a výběru optimální strategie. Strategický tým zvažuje ty 

strategické alternativy, které je schopen zformulovat a které nezahrnují velké změny oproti 

dosavadnímu vývoji. Tyto alternativy pak posoudí z hlediska vhodnosti, přijatelnosti a 

uskutečnitelnosti. Posouzení vhodnosti strategie je stručná rekapitulace strategické analýzy a 

posouzení jejich východisek. Zpravidla ji provádějí jiní experti než v první fázi. Přijatelnost 

strategie znamená, že uspokojí všechny zainteresované strany jako zákazníky, vlastníky, 

management a ostatní pracovníky podniku. Uskutečnitelnost strategie je zajištění výrobních 

faktorů potřebných pro její realizaci. Strategický tým nakonec vybere nejvhodnější 

strategickou alternativu, kterou pak implementuje do podniku.43 

 

5. Implementace strategie 

Implementace strategie spočívá v zavedení vybrané varianty strategie do podniku, 

což s sebou nese mnoho změn a tím i konfliktů uvnitř podniku.  

Strategie je do podniku včleněna pomocí následujících kroků procesu 

implementace: začlenění do podnikové organizace, vytvoření a udržování informačního 

systému, použití marketingových nástrojů k přeměně strategických cílů ve skutečnost, 

motivování pracovníků, využívání potřebných zdrojů a tvorby vhodného podnikového 

prostředí a kultury.44 

Úspěšná implementace strategie je založena na tom, jak vedení podniku dokáže 

vytvořit prostředí podporující změny. Protože změna by měla být chápána jako příležitost 

k dalšímu rozvoji a ne jako hrozba.45 

�����������������������������������������������������������
42  KOURDI, Jeremy. Business strategy. A guide to taking your business forward. 2nd ed. London: The  
     Economist, 2009. 300 p. ISBN 978-1-84668-1245-0. p. 7 
��
��KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vyd. Praha: C. H.   

     Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. s. 125 - 131 
44  HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 150 s. ISBN  
     80-7169-996-9. s. 54 - 58 
45  MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007.      
     252 s. ISBN 978-80-247-1911-5. s. 136 - 137 
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6. Kontrola 

Posledním krokem strategického řízení je kontrola strategie, kdy se zpravidla během 

jednoho roku kontroluje naplnění strategických cílů a vyhodnocuje se úspěšnost zvolené 

varianty strategie. Předmětem kontroly může být například účinnost strategie v období její 

realizace nebo shoda dosahovaných výsledků s výsledky plánovanými. Kontrola má 

rozborový charakter. 

 
Z hlediska působnosti se kontrola člení na preventivní, průběžnou a zpětnou vazbou.46 

Preventivní kontrola zkoumá kvantitativní a kvalitativní odchylky zdrojů 

používaných podnikem. Je zaměřena na zvýšení pravděpodobnosti, že výsledky dosažené 

podnikem budou příznivé. 

Průběžná kontrola zjišťuje, zda jsou probíhající operace v souladu se stanovenými 

cíli a zda skutečně představují nejlepší možnosti pro dosažení zvolených cílů. Zaměřuje se na 

monitorování a porovnávání výsledků s plánem, na zjišťování doprovodných problémů a na 

provádění nezbytných změn a úprav. 

Kontrola zpětnou vazbou se zabývá konečnými výsledky. Dá se použít pro sledování 

situace na trhu nebo jako východisko pro klíčová rozhodnutí podniku. 

 

2.2 Výrobek 

Výrobek nebo také obecně produkt je základem každého podnikání. Jedná se o 

symbol podniku. Prezentuje podnik navenek a zároveň je výsledkem manažerského, 

technického a ekonomického úsilí podniku. Cílem podniku je to, aby byl jeho výrobek odlišný 

od ostatních a lepší v tom, co přiměje zákazníky jej preferovat nebo dokonce za něj zaplatit 

vyšší cenu. 

 

2.2.1 Definování výrobku 

Výrobek je jedním z prvků marketingového mixu, takže se jedná o ovlivnitelnou 

proměnnou, kterou podnik reguluje své úsilí o zisk. V konkurenčním prostředí je důležité, aby 

podnik sledoval postavení svých výrobků, jež je považováno za rozhodující faktor prosperity. 

Výrobek ovlivňuje investiční rozhodování, distribuční cesty, cenovou politiku i 

marketingovou komunikaci. 

�����������������������������������������������������������
46  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  
     269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 35�
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Výrobek může být různými skupinami spotřebitelů chápán odlišně. To, co je pro 

jednoho luxusní zboží, může být pro druhého nezbytností.  

I uvnitř podniku může být výrobek vnímán různě: pracovníci ekonomického úseku 

vnímají náklady a výnosy spojené s výrobkem, pracovníci výroby mají na výrobek 

technologický pohled a pracovníci marketingu vnímají užitnou hodnotu poskytnutou 

spotřebitelům.47 

Mezi odborníky také existuje celá řada různých definicí, ale jejich význam je 

v podstatě totožný. 

Výrobek, jak tvrdí M. N. Clemente (Slovník marketingu - klíčové pojmy a termíny, 

2004), je vyráběný statek s objektivními a subjektivními vlastnostmi, které jsou manipulovány 

pro maximalizaci apelu zboží na spotřebitele, jež tento statek nakupují, a aby uspokojil jejich 

potřeby. 

 
Dle D. Jakubíkové (Strategický marketing. Strategie a trendy, 2008) je výrobek 

základní stavební jednotkou marketingových aktivit. Jedná se o konkretizaci potřeb, přání, 

požadavků a očekávání zákazníků, jež odpovídá svými charakterovými vlastnostmi 

požadovanému účelu využití. 

 
Výrobek je dle G. Tomka a V. Vávrové (Výrobek a jeho úspěch na trhu, 2001) 

předmětem směny. Je pro něj charakteristické, že uspokojuje potřebu, existuje pro něj trh a je 

po něm poptávka. 

 
Podle R. Kozla, L. Mynářové a H. Svobodové (Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu, 2011) je výrobek cokoli, co může uspokojit potřebu nebo přání. 

 
 Výrobek je dle M. Bakera a S. Hartové (Product Strategy and Management, 2007) 

považován za jeden ze čtyř prvků, které se podílejí na utváření marketingového mixu. Úzce 

souvisí s pojmem poptávka, jež je definována jako obchodní příležitost. 

 

2.2.2 Členění výrobku 

Výrobek lze rozčlenit do tří základních úrovní, prostřednictvím kterých podnik 

vyjadřuje svůj postoj k zákazníkům, k řešení jejich potřeb a přání a také ukazuje své hodnoty, 

�����������������������������������������������������������
47  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  
     269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 154 - 156 
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etiku a morálku. Tyto tři úrovně jsou jádro výrobku, vlastní výrobek a rozšíření výrobku (viz. 

Obr. 2.8).48 

 

Obr. 2.8 Komplexní výrobek a jeho tři úrovně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: přepracováno dle D. Jakubíkové (Strategický marketing, 2008) 

 

Jádro výrobku představuje přání zákazníka, řešení jeho problémů a splnění jeho 

tužeb a očekávání. Tato část výrobku se pohybuje v pocitové oblasti a je to důvod pořízení 

výrobku.  

Vlastní výrobek je soubor charakteristických vlastností, jež zákazník od výrobku 

vyžaduje. Mezi charakteristické vlastnosti patří například vyhotovení, značka, kvalita, styl, 

image, design, obal a tvar balení, název nebo dosažitelnost produktu. 

Rozšíření výrobku o další služby anebo výhody, jež představují dodatečný užitek pro 

zákazníka. Dalšími službami nebo výhodami může být servis, záruční lhůta, garanční oprava, 

odborná instruktáž, poradenství nebo třeba platby na splátky. V této úrovni výrobku se 

odehrává konkurenční boj podniků. 

 

2.2.3 Typy výrobků 

Marketingová klasifikace výrobků člení výrobky na tři základní kategorie, a to na 

individuální výrobek, výrobkovou řadu a výrobkový mix. 
�����������������������������������������������������������
��
��JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.  

     269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. s. 159 přepracováno�
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Individuální výrobek je výrobek určený pro zákazníka a pro řešení jeho problémů. 

Individuální výrobky se dále dle doby životnosti člení do dvou skupin. První skupinou jsou 

výrobky krátkodobé spotřeby, jež mají materiální charakter a spotřebovávají se jednorázově. 

Do druhé skupiny patří výrobky dlouhodobé spotřeby, které se používají dlouhodobě. Podle 

nákupních zvyklostí spotřebitelů se individuální výrobky dále dělí na výrobky základní 

potřeby, výrobky příležitostné potřeby, výrobky zvláštní potřeby a neuvažované výrobky. 

Výrobky základní potřeby spotřebitelé kupují často, bez rozmýšlení, s minimálním 

nákupním úsilím a bez porovnávání. Výrobky příležitostné potřeby spotřebitelé při nákupu 

porovnávají z hlediska vhodnosti, kvality, ceny a stylu. Výrobky zvláštní potřeby mají 

unikátní charakteristiky nebo značkovou identifikaci a jistá skupina spotřebitelů je ochotna 

vynaložit zvláštní obchodní úsilí. Neuvažované výrobky patří do skupiny výrobků, o kterých 

spotřebitel není informovaný nebo o nákupu za běžných okolností neuvažuje.49 

 
Výrobková řada je skupina jednotlivých výrobků, jež jsou ve vzájemných vztazích. 

Tato skupina výrobků má podobné charakteristické vlastnosti, využití a je určena pro podobné 

trhy. Někdy bývá označována jako výrobková linie. 

 
Výrobkový mix je kombinace výrobkových řad a individuálních výrobků, které 

podnik nabízí svým zákazníkům. Výrobkový mix může mít různou délku, šířku, hloubku a 

konzistenci.  Jeho délka je celkový počet položek ve výrobkovém mixu, jeho šířka pak počet 

výrobkových řad. Pokud je zmiňována hloubka výrobkového mixu, jedná se o počet variant 

výrobků v každé výrobkové řadě. Konzistence výrobkového mixu vyjadřuje těsnost vazeb 

mezi jednotlivými výrobkovými řadami. 

 

2.2.4 Portfolio analýza  

Portfolio analýza je systematický způsob, jak analyzovat produkty, jež tvoří 

podnikatelské portfolio. Pomáhá podniku rozhodnout, které z jeho výrobků by měly být 

zdůrazněny a které by měly být postupně ukončeny na základě objektivních kritérií. Využívá 

metody, které jsou zaměřeny na trh a jejich výsledek je ovlivňován i interními rozhodnutími 

podniku. Mezi tyto metody patří BCG matice, GEC matice a matice přežití.50 

�����������������������������������������������������������
49  KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. 1.vyd. Bratislava: Uni line, 1990. 441 s.  
     ISBN 80-08-02042-3. s. 193 - 195 
50  KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vyd. Praha: C. H.  
     Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. s. 60 - 67 
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A. BCG matice 

 BCG matice neboli matice růstu - podílu (Growth - Share Matrix) je pojmenována 

podle Bostonské konzultační skupiny (Boston Consulting Group), jež ji poprvé použila.  

Slouží k vytvoření uceleného pohledu na portfolio výrobků a trhů podniku, lze z ní vyčíst 

další postup pro jednání podniku v oblasti rozvoje trhů, výrobků a vytvoření konkurenčních 

výhod. 

 
Tato matice pracuje se dvěma základními kritérii, které jsou považovány za faktory 

strategické úspěšnosti, a to s růstem neboli dynamikou trhu a s relativním podílem na daném 

trhu.51 

Růst trhu je výrazem životaschopnosti podniku a bývá ztotožňován s přírůstkem tržeb 

u jednotlivých produktů. Vyjadřuje meziroční změny prodejů vyjádřené v procentech. Trh je 

možno označit za dynamický, pokud je roční procentní růst prodejů vyšší než 10%.  

�� (2.17) 

Relativní tržní podíl vypovídá o schopnosti podniku konkurovat na trzích. Lze jej 

zjistit jako poměr tržeb podniku za poslední období a odhadnutelné velikosti trhu. Aby bylo 

možno říci, že má podnik vysoký relativní podíl na trhu, musí být jeho hodnota vyšší než 1.���� 

 

(2.18) 

 
Čtyři základní kvadranty matice BCG (viz. Tabulka 2.7)52 jsou popsány českými 

překlady anglických názvů, a to jako hvězdy (Stars), dojné krávy (Cash Cows), otazníky 

(Question Marks) a bídní psi (Dogs). Původ těchto názvů je následující: pojmenování hvězdy 

je motivovaný americkou mediální kulturou, označení dojné krávy znamená, že se jedná o 

výrobky, které už „peníze nežerou, ale dojí“, název otazníky nebo také v některé literatuře 

nezvedené děti označuje výrobky, jež se mohou ještě vyvinout tak i tak a v neposlední řadě 

pojmenování bídní psi, „do kterých se kopne a buď se ještě vzpamatují, nebo to jsou už 

mršiny.“53 

�����������������������������������������������������������
51  TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001.  
      352 s. ISBN 80-247-0053-0. s. 103 
52  KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vyd. Praha: C. H.  
     Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. s. 61 přepracováno 
53  JIRÁSEK, Jaroslav A. Strategie. Umění podnikatelských vítězství. 1.vyd. Praha: Professional Publishing, 
     2002. 189 s. ISBN 80-86419-22-3. s. 56 
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Tabulka 2.7 BGG matice 

BCG matice Relativní podíl na trhu 

vysoký nízký 

Růst trhu 

vysoký 

H�VĚZDY 

 

 

 

OTAZNÍKY 

nízký DOJNÉ KRÁVY 
BÍDNÍ PSI 

�

Zdroj: vlastní zpracování dle M. Keřkovského a O. Vykypěla (Strategické řízení, 2006) 

Jako hvězdy jsou označeny výrobky, u nichž má podnik vysoký relativní podíl na trhu 

a růst tohoto trhu je vysoký. Podnik by se měl snažit tyto výrobky udržet a všestranně rozvíjet 

jejich pozici, což však vyžaduje vynakládání dalších finančních prostředků do reklamy a 

rozvíjení distribučních kanálů. Tyto výrobky však také značné finanční prostředky přinášejí. 

Výrobky, spadající do pole dojných krav, mají vysoký podíl na trhu, ale růst tohoto 

trhu je nízký. Pro podnik není výhodné tyto výrobky nějak významně finančně podporovat, 

ale sklízet zisky z prodejů a z těch čerpat finance pro výrobky v kvadrantu otazníky, proto je 

jedním z hlavních úkolů podnikové strategie ochraňovat dojné krávy jako generátory zisků. 

Otazníky jsou výrobky, které zaujímají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. 

V této situaci má podnik dvě možnosti řešení, buď se snažit zlepšit svou tržní pozici anebo 

odejít z této části trhu. Pokud se podnik rozhodne pro první možnost, musí vynaložit značné 

finanční prostředky na reklamu, snížení ceny a investování do modernějších zařízení. 

Mezi bídné psy jsou řazeny výrobky, jež mají nízký relativní podíl na trhu a růst na 

tomto trhu je nízký. V této situaci není rozumné investovat další finanční prostředky, ale 

zvážit stažení výrobků z trhu. 
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Shrnutí vhodných strategií v různých oblastech pro jednotlivé kvadranty BCG matice 

je uvedeno v tabulce 2.8.54 

 
Tabulka 2.8 Strategie pro kvadranty BCG matice 

Klasifikace 
Podíl na 

trhu 
Dynamika trhu ROI 

Potřeba 
investic 

Likvidita  
(cash-flow) 

Hvězdy udržte podíl připojte se k růstu vysoká vysoká nevysoká 

Dojné krávy udržte udržte dobrá malá vysoká 

Otazníky sledujte sledujte malá vysoká malá 

Bídní psi snižujte sledujte (pro eventualitu) záporná už žádná záporná nebo malá 

Zdroj: přepracováno dle J. A. Jiráska (Umění podnikatelských vítězství, 2001) 

 
Postup tvorby matice BCG je jednoduchý. Nejprve je sestrojen graf, kde na svislé ose 

je růst trhu a na vodorovné ose relativní růst trhu. Poté jsou na osách vyjádřena měřítka a 

jednotlivé výrobky jsou vyznačeny pomocí koláčů, jejichž velikost je dána podílem na 

celkovém objemu prodejů podniku. 

Výhodou BCG matice je její jednoduchost a schopnost předvídat, které výrobky 

budou produkovat hotové peněžní prostředky v příštím období. Jedná se o pokus o vysvětlení 

vzájemných souvislostí mezi růstem trhu a relativním tržním podílem. 

Nevýhodou je, že matice BCG neposkytuje informace o nákladech a zisku, není 

dynamická a získávání potřebných informací je obtížné. Největší nedostatek je opomenutí 

vlivu konkurence a omezení pouze dvěma kritérii. 

 

B. GEC matice 

 GEC matice nebo také matice atraktivity oboru – pozice podniku (Directional Policy 

Matrix) je nazvána podle firmy General Electric, která tuto matici vyvinula. 

 
 Matice GEC pracuje se dvěma kritérii, a to s atraktivitou oboru a konkurenční pozice 

v daném oboru. Ale na rozdíl od BCG matice jsou tato kritéria vyjádřena komplexem dílčích 

faktorů, ne pouze pomocí dvou základních. 
�����������������������������������������������������������
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 JIRÁSEK, Jaroslav A. Strategie. Umění podnikatelských vítězství. 1.vyd. Praha: Professional Publishing,  
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Atraktivita oboru je jeden z faktorů perspektivnosti podniku pro hodnocení možnosti 

dosáhnout určitého růstu tržeb. Lze ji určit pomocí analýzy a diagnózy vlivu faktorů okolí. 

Tato analýza přispívá k lepšímu poznání šancí a rizik spojených s daným oborem a poskytuje 

podklady ke stanovení rizikové přirážky. Faktory okolí by měly být pro každý obor specificky 

upraveny, jde hlavně o faktory z hlediska poptávky a možností prodeje, mezi které patří růst 

trhu, velikost trhu, intenzita přímé konkurence, bariéry vstupu, citlivost trhu a struktura a 

charakter zákazníků.55 

Konkurenční pozici podniku lze zjistit díky analýze a diagnóze vlivu interních 

faktorů. Mezi faktory působící na konkurenční pozici patří: relativní pozice na trhu, výrobní 

kapacita, relativní výzkumný a vývojový potenciál, pozice v distribuci, efektivnost 

marketingové komunikace, ziskovost v oboru a relativní schopnost managementu. 

 

Matice GEC se skládá z devíti polí (viz. Tabulka 2.9)56, z vůdce, vůdce/růst, peněžní 

doják, zkus silněji, zdvojnásob úsilí nebo zruš, růst/opatrování, fázově stáhnout a zrušit. 

 

Tabulka 2.9 GEC matice 

GEC 

matice silná průměrná slabá 
 

A
tr

a
k

ti
v
it

a
 

VŮDCE ZKUS SILNĚJI 
ZDVOJNÁSOB 

ÚSILÍ NEBO 
ZRUŠ 

 

vysoká 

VŮDCE 

RŮST 

RŮST 

OPATROVÁNÍ 

FÁZOVĚ 
STÁHNOUT 

střední 

PENĚŽNÍ 
DOJÁK 

FÁZOVĚ 
STÁHNOUT 

ZRUŠ nízká 

Pozice  

Zdroj: vlastní zpracování dle M. Keřkovského a O. Vykypěla (Strategické řízení, 2006) 
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Výrobky v poli vůdce se charakterizují vysokým relativním podílem na trhu, nízkými 

náklady nebo schopností ovlivňovat trh, ale také neustálým zvyšováním finančních 

prostředků, což vede ke snižování zisků. Do budoucna lze předpokládat, že růst poptávky 

poklesne a výrobek se přesune směrem dolů do pole peněžní doják. 

Pro výrobky, které se nacházejí v poli vůdce/růst, je základní strategií udržovat svou 

pozici a maximalizovat prodeje. Stejně jako v předchozím případě lze předpokládat, že růst 

poptávky poklesne a výrobek se přesune směrem dolů do pole peněžní doják. 

Jako peněžní doják jsou označovány výrobky, jež mají silnou pozici na trhu, ale 

nízkou atraktivitu. Nízká atraktivita je způsobena zanedbatelným nebezpečím nové nebo 

existující konkurence. Tyto výrobky nevyžadují další finanční prostředky, jejich prodejem 

jsou financovány výrobky ve více atraktivních polích. 

Výrobky, spadající do pole zkus silněji, mají relativně atraktivní strategickou pozici. 

Podnik by se měl snažit o udržení této pozice nebo o její vylepšení, což vyžaduje větší 

investice, a tak výrobky vykazují velmi nízké zisky. 

Výrobky v poli růst/opatrování mají střední pozici i atraktivitu, jsou průměrné. To 

nastává v případě, že je výrobek bez určení a nemá žádné odlišnosti, nebo pokud je na trhu 

velký počet konkurentů. Pro podnik je nejlepší maximalizovat tržby bez dalších finančních 

prostředků. 

Pro výrobky v poli fázově stáhnout je doporučeno postupné stahování, protože mají 

nepříznivé vyhlídky do budoucna. 

V poli zdvojnásob úsilí nebo zruš, se nacházejí výrobky, které vyžadují větší finanční 

prostředky, aby se dostaly do lepší pozice. Podnik má však omezené finanční zdroje, proto 

může financovat pouze vybrané výrobky a zbytek musí zrušit. 

Pole zruš je charakteristické výrobky, jež je nutno zrušit, protože mají nízkou 

atraktivitu a zaujímají i nízkou pozici na trhu.57 

 

Postup tvorby matice GEC je o něco složitější než tvorba BCG matice. Nejprve je 

třeba pomocí expertních odhadů kvantifikovat důležitost a sílu jednotlivých vybraných 

faktorů prostředí i podniku v rámci daného oboru. Stanoví se váha prezentující významnost 

faktoru pro podnik, součet všech vah se rovná jedné. Poté se přidělí známka každému 

konkrétnímu faktoru například bodovým oceněním v rozmezí od 1 do 5, kde jednička 
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vyjadřuje velmi slabý stupeň závislosti a pětka znamená silnou závislost (viz. Tabulka 2.10 a 

Tabulka 2.11).58 Po kvantifikaci následuje zaznamenání pozice výrobku do matice. Pozice 

výrobku se zobrazí pomocí kroužku, jehož velikost odpovídá podílu daného podniku na trhu. 

 

Tabulka 2.10 GEC matice – ohodnocení faktoru atraktivity oboru  

Atraktivita oboru 

faktor váha známka (1-5) konečná hodnota 

    

celková výsledná hodnota 1,00   

Zdroj: přepracováno dle H. Horákové (Strategický marketing, 2001) 

 
Tabulka 2.11 GEC matice – ohodnocení faktoru konkurenční pozice 

Konkurenční pozice 

faktor váha známka (1-5) konečná hodnota 

    

celková výsledná hodnota 1,00   

Zdroj: přepracováno dle H. Horákové (Strategický marketing, 2001) 

 

Výhodou GEC matice je mnohem širší a realističtější pohled na danou problematiku 

než u matice BCG. 

Nevýhoda GEC matice je subjektivnost výběru a hodnocení jednotlivých faktorů, 

jejichž sestavení vyžaduje zkušené odborníky, protože výsledky v matici jsou velmi citlivé na 

známkování. Může dojít například k tomu, že odborníci přizpůsobí ocenění faktorů tak, aby 

výsledné postavení výrobků odpovídalo jejich představě, nebo výrobek skončí uprostřed 

matice díky kompromisům v známkování. 

 

C. Matice přežití 

 Matice přežití (Survival Matrix) pracuje se dvěma základními kritérii, a to s prodejní 

pozicí podniku a s nákladovou pozicí podniku, jejichž diagonála (tzv. diagonála přežití) 

rozděluje matici na šest polí (viz. Tabulka 2.11).59 
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59 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vyd. Praha: C. H.  
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Tabulka 2.11 Matice přežití 

P
ro

d
ej

n
í 

p
o
zi

ce
 

špatná dobrá  

2 

5 

1 

 
dobrá 

 

4 

3 

6 
špatná 

Nákladová pozice  

Zdroj: vlastní zpracování dle M. Keřkovského a O. Vykypěla (Strategické řízení, 2006) 

 
Význam jednotlivých čísel v matici přežití: 

1. Předpokládané přežití. 

2. Pravděpodobně přežije, je však nezbytné snižovat náklady a zlepšit nákladovou pozici. 

3. Pravděpodobně přežije, je však nutné zlepšit pozici na trhu. 

4. Silný tlak na zrušení. 

5. Tlak na zrušení, i když je trh životaschopný.  

6. Tlak na zrušení, i když jsou náklady životaschopné.60 

 

2.3 Výrobková strategie  

Výrobková strategie (Product Strategy) představuje způsob dosažení výrobkového 

cíle, který je stanoven na základě identifikace konkurenčního postavení výrobků. 

Výrobkovou strategii ovlivňují hlavně investiční cíle podniku a celková 

podnikatelská strategie. Vychází z předpokladu, že zákazníky přilákají především dostupné 

a kvalitní výrobky, jež lze získat za nízkou cenu. Vytyčuje strategické cíle a cesty pro jejich 

realizaci. Zabývá se udržováním výrobků podniku v konkurenceschopném stavu, vývojem 

nových výrobků, racionalizací existujících výrobků a ukončování výroby starých výrobků. 

Výrobkové strategie lze rozčlenit do tří kategorií, a to strategie pro individuální 

výrobky, strategie pro výrobkové řady a strategie pro výrobkový mix.61 
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2.3.1 Strategie pro individuální výrobky 

Důležitým faktorem při vytváření strategií pro individuální výrobky je životní cyklus 

výrobku. Životní cyklus výrobku zobrazuje časovou pozici konkurenční výhody. Jeho délka, 

časové rozlišení i průběh etap se u jednotlivých výrobků i oborů liší. Obecně lze však říci, že 

se zkracuje. Má čtyři základní etapy, a to zavedení, růst, zralost a zánik (viz. Obr. 2.9).62  

 

Obr. 2.9 Životní cyklus výrobku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: přepracováno dle D. Jakubíkové (Strategický marketing, 2008) 
 

  V etapě zavedení jsou poměrně vysoké náklady na výzkum a vývoj, a také na 

přípravu výroby, protože se zákazník s výrobkem teprve seznamuje. Musí překonat počáteční 

nedůvěru a objevit přednosti nového výrobku. Proto v této etapě bývá nízká četnost prodejů a 

s tím související nízká úroveň zisků v důsledku vysokých nákladů na zavádění výrobku na trh. 

Rychlost pronikání nového výrobku na trh závisí především na ceně a použité marketingové 

komunikaci. 

 Etapa růstu je charakteristická hlavně výrazným růstem objemu prodeje a zvýšením 

poptávky. S rostoucím objemem prodeje stoupá i výše zisku. První kupující uskutečňují 

opakované nákupy a přidává se stále více nových kupujících. Na trh pronikají konkurenční 

výrobky, čímž sílí konkurenční boj a budují se nové distribuční cesty. 

 Pro etapu zralosti je typický snižující se objem prodeje v důsledku přebytku 

výrobních kapacit. Zisk je stabilní nebo klesá v důsledku zvýšení výdajů na obranu proti 

konkurenci. 
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 V etapě nazvané zánik dochází k výraznému poklesu prodeje, jenž doprovází prudký 

pokles zisku. Na trhu je velmi silná konkurence. Tato etapa vzniká například v důsledku 

 zastarávání výrobku. 

 Na základě koncepce životního cyklu výrobku se používají různé strategie podle 

etapy, ve které se výrobek právě nachází, i když určení bývá velmi obtížné.63 

 

A. Výrobková strategie při zavedení výrobku na trh 

Výrobková strategie při zavedení výrobku na trh je založena na dobrém uvedení 

výrobku, spolehlivém seznámení trhu s výrobkem a stimulaci prodejů. Výrobek se v této 

etapě objevuje v základním provedení. Cena výrobku je buď velmi vysoká, anebo velmi nízká 

v závislosti na typu výrobku. V této etapě je účinnou formou marketingové komunikace 

podpora prodeje. 

 
B. Výrobková strategie pro etapu růstu 

Výrobková strategie pro etapu růstu usiluje o vytvoření spotřebitelských preferencí. 

Podnik vytváří druhotnou poptávku nebo poptávku po zdokonaleném výrobku. Cena se 

snižuje a kvalita zvyšuje. Marketingová komunikace se soustředí na konkurenční přednosti 

výrobku. Podnik se snaží o proniknutí na nové trhy nebo tržní segmenty. 

 
C. Výrobková strategie pro etapu zralosti 

Výrobková strategie pro etapu zralosti se soustřeďuje na udržení zákazníků 

prostřednictvím modifikace výrobku na trhu. Doporučuje se umožnit zákazníkovi použít 

výrobek novým způsobem a tím prodloužit životnost výrobku. Ceny se ještě více snižují. 

Účinná forma marketingové komunikace je podpora prodeje a osobní prodej. Podnik v této 

etapě zintenzivňuje distribuci výrobku. 

 
D. Výrobková strategie pro etapu zániku 

Výrobková strategie pro etapu zániku nemá pouze jednu podobu, existují totiž tři 

strategické možnosti, a to udržení stávajícího výrobku, omezení části nákladů na podporu 

zvýšení zisku nebo úplné vyřazení výrobku.64 
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 2.3.2 Strategie pro výrobkové řady 

Většina podniků přichází na trh s více výrobky. Při tvorbě strategie pro výrobkové 

řady je důležité si uvědomit, že se jedná o skloubení mnoha strategií pro jednotlivé prvky 

řady. Většinou se jedná o rozhodnutí o délce výrobkové řady, což je vlastně počet položek ve 

výrobkové řadě. Mezi základní strategické možnosti patří prodloužení nebo zkrácení 

výrobkové řady za účelem vytvoření optimální strategie a také varianty vyhotovení uvnitř 

výrobkové řady. 

 

A. Strategie prodloužení řady směrem nahoru 

Strategie prodloužení řady směrem nahoru zahrnuje doplnění výrobku na horním, tj. 

silnějším konci výrobkové řady. Podnik chce tímto rozhodnutím oslovit a získat více 

zákazníků na ziskovějších trzích. Podnik zde přitahuje růst trhu, vyšší obchodní rozpětí nebo 

touha vybudovat si pozici plnosortimentního výrobce. Tato strategie je velmi riskantní, 

protože již existuje silná konkurence na trhu a zákazníci nevěří tomu, že jim nováček 

poskytne kvalitu. 

 

B. Strategie prodloužení řady směrem dolů 

Použití strategie prodloužení řady směrem dolů znamená přidání výrobku na dolním 

tedy slabším konci výrobkové řady. Jedná se o oslovení a získání zákazníků na méně 

ziskových trzích z důvodu rychlejšího růstu tohoto trhu nebo slabší konkurence, případně 

vyplnění mezery na trhu. 

 

C. Strategie obousměrného prodloužení 

Při strategii obousměrného prodloužení se doplňuje výrobek na dolním i horním konci 

výrobkové řady, čímž podnik osloví zákazníky na méně i více ziskových trzích. Jedná se 

převážně o podniky na středních trzích, které mohou využít rozšíření oběma směry. 

 

D. Strategie doplnění řady 

Strategie doplnění řady je přidání výrobku na různých místech výrobkové řady. 

Výhodou této strategie je možnost doplnit mezery ve výrobkové řadě a tím získat zákazníky 

na dalších trzích, díky čemuž se zvýší celopodnikový zisk. Důvodem pro přijetí této strategie 

může být snaha o dosažení mimořádného zisku, maximálně využít výrobní kapacity, být 

plnosortimentním podnikem nebo vyplnit mezery na trhu dříve než konkurence. 
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2.3.3 Strategie pro výrobkový mix 

 O podniku, který má více výrobkových řad hovoříme, že má výrobkový mix. Strategie 

pro výrobkový mix spočívají v přidávání nebo vyřazování výrobkových řad z mixu nebo 

označování výrobků. 

 

A. Strategie doplnění mixu o výrobkovou řadu 

Strategie doplnění výrobkového mixu o výrobkovou řadu je přidávání nové výrobkové 

řady a tím rozšíření mixu. 

 

B. Strategie zkrácení mixu o výrobkovou řadu 

Strategie zkrácení výrobkového mixu o výrobkovou řadu je vyřazení staré výrobkové 

řady a tím zúžení mixu. 

 

C. Strategie označování (Branding Strategy) 

Pro tento typ strategií je velmi důležitý pojem značka výrobku. Existuje několik 

interpretací značky, z nichž jsou dále uvedeny tři reprezentativní. 

 

Značka je podle H. Horákové (Strategický marketing, 2001) symbol přiřazený 

k výrobku, jenž slouží k jeho identifikaci a odlišení od konkurence.  

 

Dle L. de Chernatony (Značka od vize k vyšším ziskům, 2009) je značka soubor 

funkčních a emotivních hodnot. Úspěšná značka je identifikovatelný výrobek posílený takovým 

způsobem, že zákazníci vnímají relevantní, jedinečné a trvalé přidané hodnoty, které ve 

vysoké míře odpovídají jejich potřebám. 

 

I. Brož (Dali své jméno značce aneb s kůží na trh, 2007) charakterizuje značku jako 

nejvýznamnější aktivum podniku. Dává jinak nezaměnitelnému výrobku význam, jež přesahuje 

výrobek sám. 

 

Dobrá značka pomáhá vytvořit působivý image podniku, protože má velmi silný 

psychologický aspekt. Naopak špatně volená značka může podnik i zničit, proto je nutné 

budovat pozici značky i její jednotlivé proměnné. Aspekty značky jsou ochrana značky, síla 

značky vyjádřená loajalitou zákazníků a povědomí o značce, jež tvoří hodnotu značky. Podnik 
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by měl stanovit celkovou strategii značky a rozhodnout o tom, jakou roli bude značka u 

výrobku hrát, případně bude-li výrobek vůbec značkový. Značkový výrobek se značně liší od 

neoznačených výrobků, je to garance kvality.  

 

Značka má v podniku tři základní cíle, a to finanční (generovat tržby), právní 

(registrovat a zaručovat kvalitu) a marketingové (vytvořit emociální vazbu a preferenci).  

 

Podnik má v zásadě dvě možnosti, jak uvažovat o značce, a to o individuální značce 

nebo o rodinné značce.  

Individuální značka znamená, že má každý výrobek své unikátní značkové označení. 

Pokud je jedna značka hodně oblíbená, ostatní značky z toho však neprofitují, ale na druhou 

stranu pokud jedna značka selže, ostatní to ani neohrozí. 

Rodinná značka je použití označení všech položek ve vztahu k rodinnému jménu, 

například ke jménu společnosti. Výhodou jsou poměrně nižší náklady na zavádění výrobku 

při uvádění na trh, ale nezdar jedné značky může ohrozit i ostatní. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Pro potřeby vypracování této diplomové práce byl osloven podnik XYZ, který byl 

založen v roce 2000 jako dceřiná společnost italského podniku.  

Jedná se o společnost s ručením omezeným. Je to malý podnik, má 25 zaměstnanců. 

Sídlí v Praze a má pobočky v Brně a Havířově. K 1. 1. 2012 podnik XYZ dosáhl výsledku 

hospodaření v celkové výši 18 164 000 Kč, což po zdanění činilo 14 674 000 Kč.  

Zabývá se odstraňováním architektonických bariér instalováním plošin pro 

handicapované lidi v České republice. Navíc poskytuje kompletní servis včetně všech 

souvisejících služeb jako například zajištění projektové dokumentace, vyřizování stavebních 

povolení, záruční i pozáruční servis. 

 

Podnik XYZ nabízí pro překonání bariér široký sortiment produktů, a to šikmé 

schodišťové plošiny a sedačky, vertikální zdvižné plošiny, schodolezy, nájezdové rampy a 

stropní zvedáky.  

Společným znakem všech těchto zařízení je vysoká kvalita zaručená certifikátem 

systému managementu jakosti ISO 9001: 2001 pro montáž, opravy, revize a zkoušky 

vybraných zdvihacích zařízení. 

 

V roce 2004 se podnik XYZ stal ryze českým, a to odkoupením obchodního podílu od 

italských investorů, a v roce 2008 došlo k založení spřátelené pobočky na Slovensku. 

 

Od 1. 1. 2012 došlo k zpřísnění podmínek vyplácení státních příspěvků na výrobky 

poskytované podnikem XYZ. Již se neproplácí celá částka, ale byl stanoven limit 850 000 Kč 

a navíc je zde nově spoluúčast 10 %.  

Toto se výrazně odrazilo na fungování podniku XYZ snížením počtu zakázek, a proto 

bude zhodnocena výrobková strategie podniku pro zlepšení stávající situace. 
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4 ZHODNOCENÍ VÝROBKOVÉ STRATEGIE PODNIKU 

Tato část je zaměřena na uvedení teoretických poznatků z problematiky strategie do 

praxe. Pro účel této diplomové práce je vypracována strategická analýza, portfolio analýza a 

zhodnocena strategie konkrétního podniku XYZ. 

 

4.1 Strategická analýza 

V této části je provedena externí analýza podniku XYZ pomocí PESTLE analýzy, 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil a modelu šesti sil podle Grovea a interní analýza 

podniku XYZ pomocí hodnototvorného řetězce, analýzy 7 S a ukazatelů finanční analýzy. Je 

zde využito i kombinace externí a interní analýzy pomocí SWOT analýzy. 

 

4.1.1 Externí analýza 

 Externí analýza podniku se člení na analýzu makroprostředí a analýzu 

mikroprostředí. Makroprostředí analyzujeme pomocí PESTLE analýzy, mikroprostředí 

pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil a modelu šesti sil podle Grovea. 

 

 PESTLE analýza identifikuje jednotlivé vlivy prostředí, které působí na podnik XYZ,     

a to politické (Political), ekonomické (Economic), sociální (Social), technologické 

(Technological), legislativní (Legal) a ekologické (Ecologic). 

 

A. Politické vlivy prostředí 

Česká republika je demokratická republika, jejíž právní systém spadá do 

kontinentálně-evropského systému práva. Nejvyšším zákonem je Ústava České republiky a 

Základní listina práv a svobod. Státní moc je rozdělena na zákonodárnou (Parlament), 

výkonnou (vláda a prezident) a soudní (soustava soudů).  

 

 Od 1. května 2004 je Česká republika členem Evropské unie. Vstup do Evropské 

unie vedl k užší obchodní a politické spolupráci s ostatními členskými zeměmi. Podnik XYZ 

spolupracuje s italskou mateřskou společností, tuto spolupráci usnadňuje jednotná celní unie a 

jednotný vnitřní trh. Evropská unie je sama celní unií, což znamená, že podniky členských 

zemí nemusí provádět kontroly a ani platit cla, jestliže posílají výrobky přes vnitřní hranice. 

Tato celní politika chrání spotřebitele v Evropské unii před nebezpečnými výrobky a 
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zjednodušuje obchodní postupy ve prospěch podniků, které dodržují předpisy.65 Jednotný 

vnitřní trh zajišťuje volný pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb v rámci Evropské unie.�Mezi 

výhody, které jednotný vnitřní trh přinesl, patří přijatelnější ceny pro spotřebitele a široký 

výběr zboží a služeb pro podniky i občany. 

 
B. Ekonomické vlivy prostředí 

Mezi nejvýznamnější ekonomické vlivy prostředí, které by měl podnik XYZ průběžně 

sledovat patří výše a meziroční změna HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti, průměrná 

mzda, výše úspor a zadlužení domácností. 

Hrubý domácí produkt (HDP) dosáhl v roce 2012 výše 3 844,5 mld. Kč, což 

představuje 366 256 Kč na hlavu. Tato výše HDP na hlavu řadí Českou republiku mezi 40 

nejbohatších států světa. Oproti roku 2011 se však jedná o 1,2 % pokles. Vývoj HDP 

v posledních letech byl ovlivněn hlavně hospodářskou krizí, která negativně ovlivnila 

výkonnost ekonomiky celé Evropské unie (viz. Tabulka 4.1, Tabulka 4.2, Graf 4.1 a                   

Graf 4.2). V rámci národního hospodářství hrají významnou roli sektory veřejná správa a 

obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, obchod, doprava, ubytování a pohostinství.66 

 
Tabulka 4.1 Výše HDP v mld. Kč 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP v mld. Kč 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 3848,4 3759,0 3799,5 3841,4 3844,5 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 
Graf 4.1 Výše HDP v mld. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

�����������������������������������������������������������
65 Podnikání za hranicemi EU [online]. Dostupné z:  
    http://europa.eu/youreurope/business/expanding-business/doing-business-outside-eu/index_cs.htm 
66 Hrubý domácí produkt – Časové řady ukazatelů čtvrtletních účtů [online]. Dostupné z:  
     http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_cr 
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 Vývoj výše hrubého domácího produktu měl od roku 2003 až do roku 2008 rostoucí 

tendenci. Růst HDP se od roku 2008 výrazně zpomalil v důsledku celosvětové hospodářské 

krize. V roce 2012 dosahovala výše HDP 3,8 bilionu Kč. 

 
Tabulka 4.2 Meziroční změna HDP v % 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Meziroční změna HDP v % 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,9 -1,2 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 
Graf 4.2 Meziroční změna HDP v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 
 Mnohem více vypovídajícím údajem než je výše HDP, je jeho meziroční změna 

udávaná v procentech. Jedná se o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní 

výkony, následuje převod do průměrných cen předchozího roku, ze kterých se řetězením 

získají údaje ve stálých cenách roku 2005. Od roku 2003 až do roku 2006 byl vývoj meziroční 

změny stále rostoucí, pak začal mírný pokles a zlom přišel v roce 2009, kdy byla meziroční 

změna záporná, a to -4,5%. Tento výrazný pokles byl zapříčiněn hospodářskou krizí. Poté byl 

vývoj meziroční změny kolísavý a v roce 2012 dosáhla meziroční změna hodnoty -1,2%. 

 
Míra inflace se v České republice v roce 2012 pohybovala na úrovni 3,3 %, což 

představuje 1,4 % nárůst oproti roku 2011. Vývoj míry inflace v letech 2003 až 2012 

zaznamenal stoupající trend, to představuje růst cenové hladiny v čase (viz. Tabulka 4.3 a 

Graf 4.3). Vývoj míry inflace také nepříznivě ovlivnila hospodářská krize. Informace o míře 

inflace jsou využívány pro účely valorizace mezd a stabilitě ekonomiky.67 

�����������������������������������������������������������
67  Míra inflace [online]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 
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Tabulka 4.3 Míra inflace v % 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 
Graf 4.3 Míra inflace v % 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 
 V roce 2003 došlo k růstu míry inflace z hodnoty 0,1 % na hodnotu 2,8 %. V letech 

2005 až 2007 byla míra inflace mírně rostoucí. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2008, a to 

hodnoty 6,3 % z hodnoty 2,8 %. Tento extrémní 3,5 % nárůst způsobila hospodářská krize. 

V roce 2008 klesla míra inflace o 5,3 %. Od roku 2009 do roku 2012 měla míra inflace 

rostoucí tendenci a v roce 2012 dosáhla výše 3,3 % zejména díky růstu cen způsobeného 

zvýšením sazeb daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. 

 
Míra nezaměstnanosti v České republice dosáhla v roce 2012 výše 7,1 %. Tato míra 

nezaměstnanosti je o 0,31 % vyšší než míra nezaměstnanosti v roce 2011. Průměrná míra 

nezaměstnanosti se v Evropské unii pohybuje okolo 10%, takže Česká republika patří mezi 10 

zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii. Vývoj míry nezaměstnanosti neblaze 

ovlivnila hospodářská krize (viz. Tabulka 4.4 a Graf 4.4). Míra nezaměstnanosti podává 

informace o situaci na trhu práce, má vliv na kupní sílu a také na cenu pracovní síly.68 

 
Tabulka 4.4 Míra nezaměstnanosti v % 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Míra nezaměstnanosti v % 7,82 8,36 7,98 7,20 5,37 4,44 6,75 7,37 6,79 7,1 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 
�����������������������������������������������������������
68  Česká republika od roku 1989 v číslech [online]. Dostupné z: 
     http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#05 
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Graf 4.4 Míra nezaměstnanosti v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 
 V roce 2003 míra nezaměstnanosti zaznamenala mírný nárůst, ale od roku 2004 až do 

roku 2008 měla klesající tendenci. Prudký nárůst mezi lety 2008 až 2009 způsobila 

hospodářská krize. V období od roku 2009 až po rok 2012 má míra nezaměstnanosti mírně 

rostoucí trend. V roce 2012 byla míra nezaměstnanosti 7,1 %, největší nárůst nezaměstnaných 

byl ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, zemědělství, lesnictví a rybářství. 

 

Průměrná mzda v roce 2012 v České republice činila 25 100 Kč, což je o 661 Kč 

více než v roce 2011. To odpovídá tomu, že pokračuje vzrůstající trend ve výši nominálních 

mezd (viz. Tabulka 4.5 a Graf 4.5), ale reálně mzdy klesají, protože inflace roste rychleji. 

Z toho vyplývá, že i když je průměrná mzda rostoucí, reálně si za ni občané koupí méně, 

protože ceny rostou rychleji než mzdy a navíc málokdo této výše skutečně dosáhne. 

Jednotlivé kraje se na průměrné mzdě podílejí různě. Nejvyšší průměrná mzda je v Praze, 

která má jako jediný kraj vyšší průměrnou mzdu než je celorepublikový průměr, a to 31 716 

Kč. Nejnižší průměrná mzda je pak v Karlovarském kraji a činí 20 772 Kč. Mezi státy 

Evropské unie patří průměrná mzda v České republice mezi 10 nejnižších. Průměrná mzda 

vypovídá o celkové mzdové úrovni a používá se zejména v časovém srovnání.69  

 
Tabulka 4.5 Průměrná mzda v Kč 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Průměrná mzda v Kč 16457 17565 18283 19447 20927 22653 23425 23903 24439 25100 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 
�����������������������������������������������������������
69  Počet zaměstnanců a mzdy od roku 1995 [online]. Dostupné z:  
     http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1040CU&&kapitola_id=3 
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Graf 4.5 Průměrná mzda v Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

  
 Vývoj průměrné mzdy vykazoval v letech 2003 až 2012 rostoucí tendenci, ale od roku 

2008 se nárůst mírně zpomalil. Tento zvrat byl zapříčiněn hospodářskou krizí a s tím 

souvisejícím poklesem zaměstnanců a odpracované doby.  

 

 Protože podnik XYZ nabízí své výrobky zejména osobám se zdravotním postižením, 

které pobírají invalidní důchod je potřeba sledovat kromě průměrné mzdy i průměrný 

invalidní důchod. Výše invalidního důchodu má v čase rostoucí trend (viz. Tabulka 4.6 a 

Graf 4.6), jelikož v čase roste i výše cen a stát to musí při stanovení výše invalidního důchodu 

zohlednit. 

 

Tabulka 4.6 Průměrný invalidní důchod v Kč 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Průměrný invalidní důchod v Kč 6 911 7 088 7 537 7 962 8 496 9 337 9 681 9 656 10 005 10 527 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 
Graf 4.6 Průměrný invalidní důchod v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 
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Průměrný invalidní důchod byl v letech 2003 až 2012 stále rostoucí. V roce 2012 

dosáhl hodnoty 10 527 Kč, což činí zhruba polovinu průměrné mzdy. Oproti roku 2011 se 

jedná o nárůst ve výši 522 Kč. 

 

Výše úspor domácností České republiky v roce 2012 byla 1,7 bilionu Kč, což je 

skoro o 59 miliard Kč více než v roce 2011. A celkově za posledních deset let je spořivost 

českých domácností stále rostoucí (viz. Tabulka 4.7 a Graf 4.7). České domácnosti nejvíce 

šetří na oblečení, cestování, potravinách, energiích a domácích spotřebičích. Ve struktuře 

úspor mají největší zastoupení netermínované vklady jako například stavební spoření, největší 

nárůst je zaznamenán u podílových fondů a penzijního připojištění.70 

  

Tabulka 4.7 Výše úspor domácností v mld. Kč 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Úspory domácností     
v mld. Kč 

884,83 951,043 1010,94 1113,2 1231,08 1373,83 1484,13 1579,62 1651,35 1709,93 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB 

 
Graf 4.7 Výše úspor domácností v mld. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB 

 

 Vývoj výše úspor českých domácností měl v letech 2003 až 2012 stále rostoucí 

tendenci. Za posledních deset let se výše úspor českých domácností zdvojnásobila                   

z 884,83 mld. Kč na 1 709,93 mld. Kč. 
�����������������������������������������������������������
70  Domácnosti celkem (rezidenti) – Vklady podle časového hlediska (Kč) [online]. Dostupné z:               
     http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=12&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid     
      =13301&p_uka=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11&p_strid= ABCAE  
     &p_od=200201&p_do=201301&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C 
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Zadluženost domácností České republiky v roce 2012 dosáhla výše 1,1 bilionu Kč a 

vykazuje stále rychleji rostoucí trend (viz. Tabulka 4.8, Tabulka 4.9, Graf 4.8 a Graf 4.9), jen 

v letech 2000 až 2009 se zadluženost zvýšila osmkrát. Zadluženo je 39 % českých 

domácností, 7 % z nich není schopno své dluhy splácet a dalších 5 % má problémy se 

splácením splátkového kalendáře. V porovnání se zeměmi EU Česká republika patří mezi 

sedm zemí s nejnižší zadlužeností, vykazuje asi poloviční zadluženost než je průměr EU. 

Průměr zadlužení domácností v poměru k HDP v EU činí necelých 55 %. Se zadlužeností 

souvisí úroková sazba ČNB, od které se odvíjí výše úročení komerčních úvěrů, zvláště pak 

hypoték. Tato sazba od roku 2008 klesá.71 

 
Tabulka 4.8 Výše zadluženosti domácností v mld. Kč 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zadlužení domácností 

celkem  v mld. Kč 
236,12 312,65 413,73 535,21 719,81 872,28 973,50 1042,54 1096,39 1132,44 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB 

 
Graf 4.8 Výše zadluženosti domácností v mld. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB 

 
 Zadluženost českých domácností vykazuje od roku 2003 až po rok 2012 stále rostoucí 

tendenci. Roky 2008 a  2009 jsou charakteristické ztrátou tempa vývoje české ekonomiky a 

jejím následným poklesem v důsledku celosvětové hospodářské krize. Tento vývoj se promítl 

i do dynamiky zadlužování českých domácností, banky vnímají větší riziko a domácnosti jsou 

obezřetnější v oblasti svých finančních závazků. 
�����������������������������������������������������������
71  Rezidenti – úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK [online]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cnb/STAT.A 
R ADY_PKG.VYSTUP?p_period=12&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=13291&p_uka=1% 2C2%2C3 %2C4% 
2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18%2C19 %2C20 
%2C21%2C22%2C23%2C24%2C25%2C26%2C27%2C28%2C29%2C30%2C31%2C32%2C33% 2C34%2 C3 
5%2C36&p_strid=ABBAF&p_od=200201&p_do=201301&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C     
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Tabulka 4.9 Struktura zadluženosti domácností v mld. Kč 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Spotřební úvěry 53,93 67,95 88,88 109,20 137,65 169,01 185,48 199,09 195,94 194,52 

Úvěry na bydlení 154,86 208,51 279,90 371,12 510,55 613,30 684,03 727,90 772,65 809,75 

Ostatní úvěry 
obyvatelstvu 

1,25 6,34 10,14 14,11 19,97 25,52 27,82 32,88 39,11 38,98 

Úvěry živnostníkům 24,26 28,00 32,83 35,49 38,87 42,85 42,19 39,90 37,76 35,94 

Úvěry ostatním 
domácnostem 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,12 48,25 51,12 

Úvěry NISD 1,82 1,85 1,98 5,28 12,77 21,60 33,98 15,65 2,67 2,13 

Zadlužení domácností 

celkem  v mld. Kč 
236,12 312,65 413,73 535,21 719,81 872,28 973,50 1042,54 1096,39 1132,44 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB 

 
Graf 4.9 Struktura zadluženosti domácností v mld. Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČNB 

 

 Ve struktuře zadluženosti českých domácností zaujímají největší podíl úvěry na 

bydlení, dále pak spotřební úvěry, úvěry ostatním domácnostem, úvěry živnostníkům, ostatní 

úvěry obyvatelstvu a úvěry NISD (úvěry neziskovým institucím sloužícím domácnostem).  

 Úvěry na bydlení v roce 2012 dosáhly výše 809,75 mld. Kč, což je 72 % z celkové 

výše zadlužení českých domácností a o 37 mld. Kč více než v roce 2011. Úvěry na bydlení 

navíc vykazují stále rychleji rostoucí tendenci. 

 Spotřební úvěry vykazují v letech 2003 až 2010 mírný vzrůstající trend a od roku 2011 

mírně klesají. V roce 2012 dosáhly výše 194,52 mld. Kč, což je 17 % z celkové výše 

zadlužení českých domácností a o 1,42 mld. Kč méně než v roce 2011. 
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 Mezi další důležité ekonomické vlivy prostředí patří kupní síla obyvatelstva České 

republiky, daň z příjmu právnických osob a sazba daně z přidané hodnoty. 

 

 Kupní síla obyvatel České republiky je v celoevropském srovnání velmi slabá, Češi 

zaujímají až 24. Místo ze 42 zemí. V roce 2012 Češi v průměru disponovali asi 190 000 Kč na 

osobu, což je zhruba polovina evropského průměru.72 

 

Daň z příjmu právnických osob je 19 %, tato výše je v porovnání s dalšími zeměmi 

Evropské unie velmi příznivá pro podnikání. Základní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) 

je 21 %, snížená sazba daně 15 %. Výše daní je pro podnik XYZ důležitým faktorem pro 

stanovení ceny nabízených výrobků. 

 

C. Sociální vlivy prostředí 

Mezi nejdůležitější faktory, které určují celkový charakter spotřebního a nákupního 

chování České republiky a také pomáhají formovat nové tržní segmenty, patří národnost a 

státní občanství, vzdělanost, náboženské vyznání, charakter domácností, vývoj životní úrovně, 

národní kultura a tradice a vztah k handicapovaným lidem. 

 
Národnost obyvatel České republiky je rozmanitá (viz. Tabulka 4.10 a Graf 4.10), 

převážně i díky tomu, že pro určení národnosti není rozhodující mateřský jazyk ani jazyk, 

který občan převážně používá nebo lépe ovládá, ale jeho svobodná vlastní volba. V posledním 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přes dva miliony občanů využilo možnost svou 

národnost vůbec neuvádět. Dalším zajímavým trendem oproti roku 2001 byl růst občanů 

s moravskou národností. 

 
Státní občanství ČR vykazuje jednotnost, převážná většina obyvatel ČR má české 

státní občanství (viz. Tabulka 4.11 a Graf 4.11). Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 

z roku 2011 však přibývá cizinců, kteří tu žijí dlouhodobě. Mezi nejčetnější patří obyvatelé 

Ukrajiny (117 810), Slovenska (84 380), Vietnamu (53 110), Ruska (36 055), Německa 

(20 780) a Polska (17 865).73 
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72  Česko zaostává v kupní síle. V evropském srovnání se držíme až za Slovenskem [online]. Dostupné z:  
     http://byznys.ihned.cz/c1-59070710-cesko-zaostava-v-kupni-sile-v-evropskem-srovnani-se-drzime-az-za-                 
     Slovenskem 
73  Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. Dostupné z: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home�
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Tabulka 4.10 Národnost obyvatel ČR      Tabulka 4.11 Státní občanství obyvatel ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ        Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ  

 
Graf 4.10 Národnost obyvatel ČR   Graf 4.11 Státní občanství obyvatel ČR 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ   Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ  

 
Nejvíce obyvatel ČR se dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů hlásí k české 

národnosti, a to 6 711 624, což odpovídá 64,31 %. Druhou nejčetnější je moravská národnost, 

k té se hlásí 521 801 obyvatel, to představuje 5 %. Na třetím místě je slovenská národnost se 

147 152 obyvateli neboli 1,41 % obyvatel ČR. 25,32 % obyvatelstva ČR se rozhodlo svou 

národnost neuvádět. 

95,09 % obyvatel České republiky má české státní občanství. 1,63 % obyvatel má 

občanství evropské země mimo EU a 1,44 % obyvatel má občanství jiné členské země EU. 
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Vzdělanost obyvatel České republiky je na různé úrovni (viz. Tabulka 4.12 a Graf 

4.12). Podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 roste podíl vysokoškoláků, ale také těch, 

kteří jsou zcela bez vzdělání. Počet vysokoškoláků zaznamenal oproti roku 2001 47 % nárůst 

a počet lidí bez vzdělání se zvýšil o 25 %. Dalším význačným trendem byl nárůst počtu 

obyvatel, kteří mají úplné střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání na úkor 

těch, kteří absolvovali střední školu bez maturity.74 

 

Tabulka 4.12 Nejvyšší ukončené vzdělání  Graf 4.12 Nejvyšší ukončené vzdělání 

obyvatel ČR starších 15 let     obyvatel ČR starších 15 let 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ   Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 

 Výsledky sčítání lidu z roku 2011 ukázaly, že nejvíce obyvatel má střední odborné 

vzdělání. Dalšími nejvíce četnými jsou úplné střední odborné a základní vzdělání. Středního 

odborného vzdělání dosáhlo 2 952 112 osob z celkového počtu 8 947 632 starších 15 let, což 

představuje 33 %. Úplné střední vzdělání má 1 814 305 osob, tedy 20,5 %. Základní vzdělání 

dovršilo 1 571 602 osob neboli 17,6 %. Ve srovnání s rokem 2001 narostl objem osob 

s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 

  

Náboženské vyznání obyvatel České republiky je různorodé (viz. Tabulka 4.13 a Graf 

4.13). Z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je patrný stejný trend jako u 

národnosti, velké množství obyvatel využilo možnost na otázku ohledně náboženského 
�����������������������������������������������������������
74 Česká republika od roku 1989 v číslech [online]. Dostupné z:  
    http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#05�
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vyznání neodpovídat. Tuto možnost zvolilo přes pět milionů obyvatel. Nejvíce příznivců má 

římskokatolická církev, a to 1 083 899. Na druhém místě je Českobratrská církev evangelická 

s 51 936 věřících a na třetím místě Církev československá husitská s 39 276 příznivci.75 

 

Tabulka 4.13 Náboženské vyznání obyvatel ČR    Graf 4.13 Náboženské vyznání obyvatel ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ   Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 

45 % obyvatel České republiky v dotaznících Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 

neuvedli své náboženské vyznání. 34 % obyvatel jsou bez náboženské víry, 14 % obyvatel 

jsou věřící hlásící se k církvi a 7 % obyvatel jsou věřící nehlásící se církvi. Ve srovnání 

s rokem 2001 přibylo lidí v poslední skupině, tedy těch, kteří věří, ale nehlásí se k žádné 

církvi. Do této skupiny patří přes 700 000 obyvatel. Ale většina těch, co dotazníky vyplnila, 

patří k ateistům. V České republice tedy nevěří 3 604 095 obyvatel. 

 

Charakter domácností ovlivňuje řada činitelů jako například počet členů domácností 

(viz. Tabulka 4.14 a Graf 4.14), typ domácnosti (viz. Tabulka 4.15 a Graf 4.15), způsob 

bydlení a vybavení domácností. Změny v demografickém vývoji souvisí i se změnami 

domácností, od sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 se celkový počet domácností zvýšil 

o 415 300, tj. o více než 10 %.  

Počet členů domácností České republiky je různorodý, ale většina obyvatel žije 

v jednočlenné nebo dvoučlenné domácnosti, dokonce 59 % obyvatelstva. Co se týče typu 

domácností, ve srovnání s rokem 2001 se zvýšil hlavně počet rodin jednotlivců, a to dokonce 

o 30 %. Přibylo také 14 % neúplných rodin, ale počet úplných rodin klesl o 7 %. 
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75  Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. Dostupné z: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home 
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Většina obyvatel, a to 5 043 384, žije v rodinných domech. Převažují hlavně 

jednopatrové domy a domy ve vlastnictví fyzických osob. Na území ČR je celkem 4 756 572 

bytů, z toho 2 256 072 v rodinných domech a 2 434 619 v bytových domech. Převládají byty 

nájemní, těch je 920 405. Na druhém místě jsou byty v osobním vlastnictví s počtem 824 072 

bytů. Zbytek tvoří byty ve vlastním domě. 

Podle sčítaní lidu, domů a bytů z roku 2011 je 2 323 941 domácností vybaveno 

počítačem, z toho 2 175 588 má přístup k internetu.76 

 
Tabulka 4.14 Počet členů domácnosti  Tabulka 4.15 Typ domácnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ   Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

 
Graf 4.14 Počet členů domácnosti   Graf 4.15 Typ domácnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ   Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 
 
 Podle počtu členů domácností jsou nejčetnější domácnosti s 1 členem, tzv. singles. 

Domácnosti s jedním členem tvoří 29,58 % všech domácností. Na druhém místě s rozdílem 

pouze 0,05 % jsou domácnosti se dvěma členy a na třetím místě jsou se 17,97 % domácnosti 

se třemi členy. 
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76 �Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. Dostupné z: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home 
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 Podle typu domácností v České republice převládají úplné rodinné domácnosti                  

s 51,09 %. Druhým nejběžnějším typem jsou domácnosti jednotlivce s 29,58 % a na třetím 

místě jsou neúplné rodinné domácnosti, které tvoří 14,03 % všech domácností. 

 
Vývoj životní úrovně v České republice je dle Ministerstva práce a sociálních věcí 

dlouhodobě příznivý, životní úroveň roste. Životní úroveň ovlivňuje celá řada různých 

faktorů, mezi které patří například průměrný měsíční příjem domácností a důchodců, kupní 

síla nebo vývoj spotřebitelských cen. Průměrný měsíční příjem domácností i důchodců se od 

roku 1993 do roku 2011 zvýšil více než trojnásobně. Měsíční příjem jednoho člena 

domácnosti se zvýšil z 3571 Kč na 12 902 Kč. Důchodci si měsíčně polepšili z 2 734 Kč na 

10 543 Kč. Od roku 1993 v porovnání s rokem 2011 vzrostla i kupní síla domácností o 70 % a 

kupní síla důchodců o 40 %. Vývoj spotřebitelských cen v letech 1993 až 2011 byl rostoucí, 

takže rostly životní náklady pro domácnosti i důchodce (viz. Tabulka 4.16 a Graf 4.16).77 

Ve srovnání s EU se životní úroveň přibližuje průměrné úrovni v EU, ale v celkovém 

pořadí zemí zůstává ČR na stejné 17. pozici. 

 
Tabulka 4.16 Vývoj životních nákladů domácností a důchodců v % v letech 1993 až 2011 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Domácnosti 20,8 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 

Důchodci 19,5 11,0 10,4 9,4 9,9 13,4 2,4 4,7 6,1 2,4 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Domácnosti 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

Důchodci 2,4 0,4 3,2 2,4 3,6 3,7 8,2 1,5 2,1 3,0 
Zdroj: vlastní zpracování dle MPSV 

 
Graf 4.16 Vývoj životních nákladů domácností a důchodců v % v letech 1993 až 2011 

 

 

 

 

 

 

                       

Zdroj: vlastní zpracování dle MPSV 
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77  Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 – 2011 [online]. Dostupné z:  
     http://www.mpsv.cz/files/clanky/13360/ukazatele.pdf 
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 Vývoj životních nákladů má rostoucí tendenci s drobnými výkyvy. Po vzniku 

samostatné České republiky v roce 1993 se životní náklady snížily. V roce 1998 nastal nárůst 

cen realit díky nízkým úrokovým sazbám. V roce 2003 došlo ke snížení životních nákladů               

v důsledku absence deregulace nájemného, což způsobilo nižší růst cen než v předchozích 

letech. Další růst životních nákladů přišel spolu s hospodářskou krizí v roce 2008. 

 
Národní kultura a tradice ovlivňuje chování občanů České republiky a vytváří tak 

tendenci chovat se určitým způsobem. Češi obecně nedůvěřují autoritám a kolektivnímu 

mínění. Na prvním místě v žebříčku hodnot je stálý partner a děti. Češi nejsou ochotni hodně 

riskovat, nelze spoléhat na mobilitu zaměstnanců a na jejich iniciativu, ale až 2/3 se bojí ztráty 

zaměstnání. Nevydrží bez přístupu na internet, 50 % ho potřebuje i na dovolené. Češi mají 

většinou malý objem finančních rezerv a často si berou půjčky. Každý druhý občan ČR si 

před dosažením věku 20 let vzal půjčku.78 

 
Vztah k handicapovaným lidem je z velké části závislý na věku a vzdělání 

odpovídajících. V České republice je tento vztah složitý, protože existuje všeobecně rozšířené 

mínění, že jestliže není člověk zdravý, nemůže prožít plnohodnotný život. Okolí vnímá jen to, 

jaké má handicapovaný člověk překážky v běžném životě, než jeho lidské kvality a ochotu 

tyto překážky překonávat. Ne každý handicapovaný chce prožít svůj život ve 

specializovaných zařízeních pro handicapované, ale v běžném prostředí musí řešit problém 

architektonických a psychických bariér. Na druhou stranu jsou Češi ochotni handicapovaným 

pomáhat. Pořádají se různé sbírky, vychovávají se asistenční psi nebo se v zákoně ustanovuje 

nutnost přijímat handicapované nad určitý počet zaměstnanců. Také se upravují vstupy do 

škol a úřadů tak, aby tam měli přístup i lidé na vozíku. 

 

D. Technologické vlivy prostředí 

Pro řádné fungování podnik XYZ vlastní všechna odborná oprávnění, je vybaven 

potřebným zařízením a disponuje vlastními odborně kvalifikovanými pracovníky. Tato 

skutečnost umožňuje nabízet zákazníkům operativní, rychlé a kvalitní provedení zakázek. 

Česká republika dle ČSÚ na výzkum a vývoj ročně poskytne pouze 1 % svého HDP. 

Oddělení výzkumu a vývoje italské mateřské společnosti se snaží stále zlepšovat své výrobky 

s cílem poskytovat takové výrobky, které budou bezpečné, kvalitní a přitažlivé pro zákazníky.  
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78 Jací jsou Češi? [online]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-49105490-jaci-jsou-cesi-na-dovolene-si-  
    pujcuji-smlouvy-nectou-uvadeji-pruzkumy�
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E. Legislativní vlivy prostředí 

Legislativa v České republice je pro podnikání velmi důležitá, protože každý 

podnikatel musí klást na dodržování právních předpisů důraz. Mezi tyto právní předpisy patří 

zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, 

zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 

353/2003 Sb. o spotřebních daních, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákon č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, atd. 

 
Česká republika je sociální stát, který podporuje sociálně slabší část obyvatelstva, tedy 

i invalidní obyvatele a poskytuje jim invalidní důchod a speciální dávky, jež jim pomáhají 

překonávat problémy spojené s jejich handicapem. Podmínky, za kterých se tyto dávky 

vyplácejí, jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením. Patří zde dávky ve formě příspěvku na mobilitu a příspěvku na 

zvláštní pomůcku.  

Invalidní důchod se vyplácí z důchodového systému. Podmínkou nároku na invalidní 

důchod je pokles pracovní schopnosti v důsledku zhoršeného zdravotního stavu. Zdravotní 

stav posoudí dle podkladů ošetřujícího lékaře posudkový lékař a stanoví vznik invalidity a její 

stupeň. Rozlišují se tři stupně invalidity podle výše poklesu pracovní schopnosti. 1. Stupeň – 

pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %, 2. Stupeň – pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 

% a 3. Stupeň – pokles nejméně o 70 %.   

Příspěvek na mobilitu je dávka zavedená v lednu 2012, která nahradila dvě dávky. 

Na tuto dávku má nárok osoba, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti 

mobility a orientace nebo které byla přiznána invalidita 2. a 3. Stupně.  Tato dávka je 

vyplácena měsíčně v pevné výši 400 Kč.  

Příspěvek na zvláštní pomůcku je dávka, která se týká výrobků poskytovaných 

podnikem XYZ. Příspěvek na zvláštní pomůcku má pomoci osobám se zdravotním 

postižením a zlepšit jejich možnosti pohybu a soběstačnosti. Nárok vzniká osobám s těžkou 

vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým či zrakovým postižením. 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se dělí na 3 skupiny, a to na pomůcku do 24 000 Kč, 

pomůcku nad 24 000 Kč a motorové vozidlo. Příspěvek na pomůcku do 24 000 Kč lze 

poskytnut jenom osobě, která má příjem nižší než 8násobek životního minima a její 

spoluúčast činí 10 % z ceny pomůcky. Pro pomůcku nad 24 000 Kč, kde patří i výrobky 

poskytované podnikem XYZ, platí také spoluúčast osoby 10 % z ceny, ale může být 
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stanovena i nižší, minimálně však 1000 Kč. Pro motorové vozidlo výše příspěvku činí 

maximálně 200 000 Kč. Důležité jsou také limity pro poskytnutí příspěvku, které se od ledna 

2012 výrazně zpřísnily, a tak velmi ovlivnily nabízený sortiment výrobků podniku XYZ, 

protože maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou 

příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, jehož výše činí maximálně 400 000 Kč. Součet 

vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 po sobě jdoucích kalendářních 

měsících přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, pokud byl poskytnut příspěvek na 

pořízení schodišťové plošiny.79 

 

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení podniku XYZ podléhají 

přísným normám. V roce 2007 podnik XYZ získal certifikát systému managementu jakosti 

ČSN EN ISO 9001: 2001, který zaručuje kvalitu, bezpečnost a bezproblémový provoz 

veškerých výrobků poskytovaných podnikem XYZ. 

   Pracovníci podniku jsou adekvátně ke své pracovní pozici seznamováni se systémem 

ISO 9001 a je od nich vyžadováno plnění všech interních předpisů platných pro podnik XYZ 

v celém jejich rozsahu, což zaručuje vnitřní kontrolu kvality. 

 

 V roce 2013 podnik XYZ, kromě montáže výtahů a zdvihacích plošin, začal 

s budováním nájezdových ramp pro osoby na invalidním vozíku. Podmínkami pro montáž 

výtahů a zdvihacích plošin a budování nájezdových ramp se mimo jiné zabývá vyhláška č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Tato vyhláška stanoví požadavky na vybrané stavby a přístupy do staveb tak, aby 

bylo umožněno jejich bezproblémové užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. Pro výtahy a plošiny stanovuje rozměr volné plochy před nástupními místy, nosnost 

zařízení, požadavky na dveře, ovladače a osvětlení a rozměry výtahových šachet. Určuje také 

přesnou šířku a sklon nájezdových ramp, udává i striktní výšku, délku a tvar zábradlí.80 

 

F. Ekologické vlivy prostředí 

Při své činnosti má podnik XYZ na zřeteli nejen kvalitu provedené práce a 

spokojenost svých zákazníků, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí.  

�����������������������������������������������������������
79  Zdravotně postižení [online]. Dostupné z:  
     http://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/zdravotne-postizeni/ 
80  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR [online]. Dostupné z:  https://www.mmr.cz/getmedia/f015224c-  
      ff91-4cad-a37b-dc0dc1072946/Vyhlaska-MMR-398_2009 
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Své výrobky při převozu balí do dřevěných beden, jejichž boky jsou vyrobeny 

z obalové překližky. Obalovou překližku tvoří desky většinou z jehličnatých dřevin, které 

jsou lepené vodovzdorným lepidlem bez větších nároků na kvalitu povrchu. Jedná se o 

přírodní obnovitelný zdroj, který získal certifikát ekologičnosti. Podnik XYZ spolupracuje 

s firmou, která tuto překližku navíc vykupuje a dále využívá. 

Mezi další ekologické chování podniku XYZ patří to, že se využívá recyklovaný 

papír v administrativě, je omezován zbytečný tisk, kopírování, je dodržováno třídění odpadů, 

je používáno elektronických prostředků místo papírů, například v případě komunikace se 

zaměstnanci, jsou dodržovány všechny požadavky legislativy životního prostředí a pravidelně 

jsou kontrolovány emise služebních vozů. 

 
 Protože z PESTLE analýzy vyplývá mnoho údajů, je vhodné pro lepší přehlednost a 

sumarizaci využít metodu MAP nebo ETOP. Pro potřeby této diplomové práce je využita 

kombinace těchto metod (viz. Tabulka 4.17).  

 
Tabulka 4.17 Kombinace metody MAP a ETOP 

POLITICKÉ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory Vliv 
+  Příležitost 
-   Hrozba 
·  Neutrální vliv 

Členství v EU 
Členství v EU dává podniku XYZ možnost využívat 
jednotné celní unie a jednotného vnitřního trhu, což 
vede k užší obchodní spolupráci s mateřskou firmou. 

+ 

EKONOMICKÉ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory Vliv 
+  Příležitost 
-   Hrozba 
·  Neutrální vliv 

Výše a meziroční změna 
HDP 

Výše a meziroční změna HDP informuje o tom, jak je 
Česká republika bohatá. HDP v čase roste, ČR patří 
mezi 40 nejbohatších zemí světa podle HDP na hlavu. 

+ 

Míra inflace 

Míra inflace je pro podnik XYZ důležitá, protože tento 
údaj vypovídá o růstu cenové hladiny v čase. Cenová 
hladina má rychlejší rostoucí trend než růst mezd, 
takže si lidé koupí méně. 

- 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti podává informace o situaci na 
trhu práce, má vliv na kupní sílu a také na cenu 
pracovní síly. Má rostoucí trend, přibývá i 
nezaměstnaných handicapovaných s možností firem 
místo zaměstnání handicapovaného zaměstnance se 
vyplatit. 

- 

Průměrná mzda a 
průměrný invalidní 

důchod 

Výše průměrné mzdy dlouhodobě roste, a protože jsou 
zákazníky podniku XYZ hlavně invalidní důchodci, je 
důležitá také výše průměrného invalidního důchodu, 
která je v čase také rostoucí. 

+ 
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Výše úspor domácností 

Výše úspor domácností v čase roste, lidé však 
nejčastěji využívají stavebního spoření či penzijního 
připojištění, což není nejvhodnější způsob, jak 
financovat výrobky podniku XYZ. 

- 

Zadluženost domácností 
a struktura zadluženosti 

Výše zadluženosti a její struktura vypovídá o tom, že 
většina zákazníků si bude muset na pořízení plošiny 
vzít půjčku. 

- 

Kupní síla 

Kupní síla obyvatelstva ČR vypovídá o tom, zda si 
mohou zákazníci dovolit výrobky podniku XYZ a 
protože je dlouhodobě slabá, je to ohrožení pro podnik 
XYZ. 

- 

Výše daní 

Výše daně z příjmu právnických osob a daně z přidané 
hodnoty je v porovnání s dalšími zeměmi EU příznivá 
pro podnikání a může pozitivně ovlivnit cenu výrobků 
podniku XYZ. 

+ 

SOCIÁLNÍ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory Vliv 
+  Příležitost 
-   Hrozba 
·  Neutrální vliv 

Národnost a státní 
občanství 

Národnost zákazníků je pro podnik XYZ důležitá, 
protože to vypovídá o jejich charakteru a vztahu 
k postiženým. Státní občanství je důležitým 
předpokladem pro získání příspěvku na zvláštní 
pomůcku. 

· 

Vzdělanost 
Vzdělanost obyvatel ČR souvisí i s počítačovou 
gramotností, a protože podnik XYZ má reklamu 
hlavně na internetu, je vzdělanost důležitá. 

· 

Náboženské vyznání 
Náboženské vyznání souvisí s postojem lidí 
k postiženým a chováním k nim. 

· 

Charakter domácností 

Charakter domácností tvoří především počet členů 
domácností, druh domácnosti, způsob bydlení a 
vybavení domácností. Počet členů a typ domácnosti je 
pro podnik XYZ významný, protože maximální výše 
příjmů pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku 
se počítá z příjmů osob ve společné domácnosti. 
Způsob bydlení je klíčovým faktorem pro posouzení, 
jaký typ výrobků podniku XYZ je pro daného 
zákazníka nejvhodnější. Vybavení domácností souvisí 
s vybavení domácností počítačem a přístupem 
k internetu, což je stěžejní pro nalezení reklamy. 

+ 

Vývoj životní úrovně 

Životní úroveň se stále zvyšuje. Rostou příjmy 
obyvatelstva, což znamená, že lidé mohou nakupovat i 
dražší zboží, kam výrobky podniku XYZ patří. Ale 
také dlouhodobě rostou ceny a lidé bývají skeptičtější. 

· 

Národní kultura a tradice 
Národní kultura a tradice ovlivňuje chování občanů 
ČR a vytváří tendenci chovat se určitým způsobem. 

· 

Vztah k handicapovaným 
lidem 

Upravují se vstupy do větších podniků, škol, 
nemocnic a úřadů tak, aby tam měli přístup i lidé na 
vozíku, což je příležitostí pro podnik XYZ, kdy 
nemusí oslovit jen invalidní důchodce, ale také 
veřejné instituce a větší podniky. 

+ 
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TECHNOLOGICKÉ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory Vliv 
+  Příležitost 
-   Hrozba 
·  Neutrální vliv 

Prostředky na vědu a 
výzkum 

Na vědu a výzkum poskytne ČR pouze zhruba 1 % 
HDP ročně. Nutnost spolupráce i italskou mateřskou 
firmou. 

- 

LEGISLATIVNÍ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory Vliv 
+  Příležitost 
-   Hrozba 
·  Neutrální vliv 

Zákon č. 329/2011 Sb. 

Zákon č. 329/2011 Sb. O poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením dává nárok zákazníkům 
podniku XYZ využívat příspěvku na zvláštní 
pomůcku a platit pouze 10 % z ceny zařízení. 

+ 

Norma ISO 9001 

V roce 2007 podnik XYZ získal certifikát systému 
managementu jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001, který 
zaručuje kvalitu nabízených výrobků, což může být 
konkurenční výhodou. 

+ 

Vyhláška č. 398/2009 

Vyhláška č. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb udává přísné požadavky na výrobky podniku 
XYZ, ale protože ji musí dodržovat všechny firmy, má 
na podnik neutrální vliv. 

· 

EKOLOGICKÉ VLIVY PROSTŘEDÍ 

Ovlivňující faktory Vliv 
+  Příležitost 
-   Hrozba 
·  Neutrální vliv 

Odkup překližky 
spřátelenou firmou 

Používání obalového materiálu, který má certifikát 
ekologičnosti a navíc jeho další prodej a další využití. 

+ 

Další ekologické chování 
Ekologické chování podniku XYZ má příznivý vliv na 
jeho image. 

· 

Zdroj: vlastní zpracování 

Porterův model pěti konkurenčních sil popisuje konkurenční síly, které působí na 

podnik XYZ a identifikuje ty, které pro něj mají největší význam. Mezi tyto síly patří 

vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla zákazníků, hrozba vstupu nových konkurentů, 

hrozba substitučních produktů a rivalita podniků působících na daném trhu.  

 

A. Vyjednávací síla dodavatelů 

Výhradním dodavatelem výrobků pro podnik XYZ je italská mateřská společnost, 

která je již 25 let evropským lídrem v oblasti překonávání architektonických bariér. Tato 

společnost má ve vztahu k podniku XYZ vysokou vyjednávací sílu. Určuje, které výrobky 

budou na český trh dodávány. Výhodou může být jednotná celní unie a jednotný vnitřní trh 

Evropské unie. Nevýhodou pak navýšená cena výrobků o náklady na dopravu.  
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B. Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníky podniku XYZ jsou v první řadě invalidní občané České republiky. Tito 

mají vysokou vyjednávací sílu, protože mohou snadno přecházet ke konkurenci. Návrhy se 

navíc dělají zdarma a zákazník se může na základě těchto návrhů rozhodnout. Další výhodou 

zákazníků podniku XYZ je to, že mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku a nemusejí 

výrobky podniku XYZ hradit v plné výši. Jejich počet byl v letech 2000 až 2008 rostoucí (viz. 

Tabulka 4.18 a Graf 4.18). V roce 2010 došlo ke změně typů a posuzování nároků na 

invalidní důchod, proto byl v roce 2010 rapidní pokles počtu invalidních důchodců 

zapříčiněný právě touto změnou (viz. Tabulka 4.19, Tabulka 4.20, Graf 4.19 a Graf 4.20).                

Od roku 2010 se invalidní důchodci nedělí na invalidní osoby a částečně invalidní osoby, ale 

na invalidní osoby prvního, druhého a třetího stupně dle přísnějších podmínek.81 

 
Tabulka 4.18 Počet invalidních osob v České republice v letech 2000 až 2009 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet invalidních osob 325 562 324 394 338297 384 310 388 125 389 033 389 502 388 217 383637 376 308 

Počet částečně  

invalidních osob 
146 865 154111 162 504 169 675 175 251 178 764 189 360 195 539 205610 210 559 

Počet invalidních osob 

celkem 
472 427 478 505 500 801 553 985 563 376 567 797 578 862 583 756 589 247 586 867 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSSZ 

 
Graf 4.18 Počet invalidních osob v České republice v letech 2000 až 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSSZ 

 

 Od roku 2000 až po rok 2003 byl počet invalidních důchodců v ČR rychle rostoucí a 

od roku 2004 až 2008 dále mírně rostl. V roce 2009 došlo k mírnému poklesu, oproti roku 

2008 se počet invalidních důchodců snížil o 2380.  

�����������������������������������������������������������
81 Důchodová statistika [online]. Dostupné z:  http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/duchodova-  
    statistika/ 
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Tabulka 4.19 Počet invalidních osob v České republice v letech 2010 až 2012 

Rok 2010 2011 2012 

Počet invalidních osob třetího stupně 252 088 230 915 218 589 

Počet invalidních osob druhého stupně 51 007 57 995 61 877 

Počet invalidních osob prvního stupně 165 172 162 499 159 955 

Počet invalidních osob celkem 468 267 451 409 440 421 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSSZ 

 
Graf 4.19 Počet invalidních osob v České republice v letech 2010 až 2012 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSSZ 

 
V letech 2010 až 2012 pokračoval mírně klesající trend v počtu invalidních důchodců. 

Mezi rokem 2010 a 2011 se jejich počet snížil o 16 858 a mezi rokem 2011 a 2012 o 10 988. 

 
Tabulka 4.20 Počet invalidních osob v České republice v letech 2000 až 2012 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSSZ 

 
Graf 4.20 Počet invalidních osob v České republice v letech 2000 až 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSSZ 
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 Celkový vývoj počtu invalidních důchodců od roku 2000 až po rok 2012 byl mírně 

rostoucí. Největší výkyvy byly mezi rokem 2002 až 2003, kdy se počet invalidních důchodců 

zvýšil o 53 184, a mezi rokem 2009 až 2010, kdy se jejich počet naopak snížil, a to o 118 600. 

Toto snížení však bylo zapříčiněno změnou způsobu počítání invalidních důchodců a od roku 

2010 jich nové podmínky celá řada nesplnila a na invalidní důchod již dále neměli nárok. 

V roce 2012 bylo dle České správy sociálního zabezpečení v ČR 440 221 invalidních osob. 

 
 Dalšími zákazníky podniku XYZ mohou být, kromě invalidních důchodců, i větší 

podniky a veřejné instituce jako nemocnice, školy, divadla, knihovny, policejní služebny, 

soudy, pošty nebo úřady. Prostředky na úpravy veřejných institucí budou poskytovány formou 

přímé pomoci na individuální projekty z Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny. Důležitou podmínkou pro získání této dotace je celková propojenost budov a 

přístupových cest tak, aby došlo k vytvoření bezbariérové trasy.82 

 

C. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Na trh kompenzačních pomůcek vstoupila společnost Stannah, která poskytuje záruku 

a servis na zdvihací zařízení zdarma po dobu pěti let, čímž výrazně ohrožuje již zavedené 

společnosti, které jí v tomto ohledu nemohou konkurovat. Tudíž se tato společnost jeví jako 

velká hrozba, pokud svou konkurenční výhodu v podobě prodloužené záruky udrží 

dlouhodobě. 

 
D. Hrozba substitučních produktů 

Substitucí zdvihacích zařízení je bezbariérová výstavba a vybavení budov. Pro 

bezbariérové stavby platí několik zásad, mezi které patří přístup k budově bez schodů, velké 

plochy pro pohyb (minimálně 150 cm), minimální šířku dveří 90 cm, umístění obslužných 

prvků a desek pracovních ploch maximálně do výše 85 cm a velké množství úchytů. Hrozba 

substitutů není velká, protože zařízení podniku XYZ jsou levnější, a tudíž i dostupnější, pro 

invalidní občany ČR. 

 

E. Rivalita podniků působících na daném trhu 

Na trhu zdvihacích zařízení pro handicapované občany ČR působí silná konkurence 

(až 43 společností), i díky státním příspěvkům, firem je hodně s velmi podobným 
�����������������������������������������������������������
82  Národní rozvojový program mobility pro všechny [online]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/  
     clanky/4248/ Priloha_2_Narodni_rozvojovy_program_mobility_pro_vsechny.pdf 
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sortimentem. Tím se zvyšuje i rivalita podniků. Největším konkurentem je společnost Altech. 

Mezi další významné konkurenční společnosti patří Manus Prostějov, SIV Kladno a Horizont-

Nare. Dále na trhu kompenzačních pomůcek působí firmy Cont Profimedical, AVZ servis, 

Garaventa Lift, S.A.B. Technology, Pinnot, Plošiny Janská a Roomer. 

Altech je společnost s ručením omezeným sídlící v Uherském Hradišti. Má 130 

zaměstnanců, z toho 105 ve výrobě. Hlavní konkurenční výhodou je to, že výrobky sama 

vyrábí a není závislá na dodavatelích. Tato společnost má své vlastní vývojové centrum a 

získala ocenění v oblasti inovací. Spolupracuje na projektech EU, v poslední době dokončila 

projekt Doprava imobilních osob do letadla, který byl financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. 60 % výroby jde na vývoz do západní Evropy, navíc společnost dodává své 

výrobky i do mnoha zemí světa, tudíž má na rozdíl od podniku XYZ i větší trh. 

Manus Prostějov je také společnost s ručením omezeným. Na trhu kompenzačních 

pomůcek působí již od roku 2000. Podobně jako společnost Altech i tato firma zdvihací 

zařízení sama vyrábí a vyváží do mnoha zemí světa, jen ne v takovém rozsahu. Společnost má 

pobočky v sedmi krajích ČR, včetně Prahy. 

SIV Kladno působí na trhu již od roku 1994. Jedná se o společnost s ručením 

omezeným, která zařízení sama nevyrábí, ale nabízí velmi široký sortiment produktů. Kromě 

standardních výrobků nabízí navíc i nájezdové ližiny a rampy jako levnější variantu zdolávání 

schodů. Dále nabízí invalidní vozíky, chodítka, berle, polohovací lůžka se speciální matrací, 

bidety, madla, sprchové a vanové sedačky, pomůcky na rehabilitaci a mnoho dalších. 

Horizont-Nare má sedm poboček po celé České republice. Kromě běžných služeb 

nabízí navíc i zapůjčení zařízení v případě, že zákazník nedostane příspěvek na zvláštní 

pomůcku. V tomto případě platí měsíční paušál. 

 

Rozšířením Porterova modelu je model šesti sil podle Grovea, který přidává šestou 

sílu, tzv. sílu komplementářů. Výrobky podniku XYZ nemají přímý komplement, ale v jistém 

smyslu se dají za doprovodné výrobky považovat invalidní vozíky. 

 

4.1.2 Interní analýza 

Interní analýza podniku neboli analýza zdrojů a způsobilostí zkoumá vnitřní prostředí 

podniku pomocí tří základních metod, a to dle hodnototvorného řetězce, analýzy 7 S a 

ukazatelů finanční analýzy. 
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A. Hodnototvorný řetězec  

 Hodnototvorný řetězec podniku XYZ rozděluje aktiva na hlavní funkce, v rámci 

kterých se vytváří určitá hodnota, a na podpůrné funkce. 

 

 Mezi hlavní funkce podniku XYZ patří prodej výrobků zákazníkům, montáž těchto 

výrobků, jejich záruční i pozáruční servis a marketing. Funkcí, která přináší podniku XYZ 

největší hodnotu, je prodej výrobků. 

 

 Mezi podpůrné funkce podniku XYZ patří řízení podniku, účetnictví a finanční 

řízení, personální činnost, plánování a informační systém. 

  

Obr. 4.1 Hodnototvorný řetězec  

Podpůrné funkce Řízení podniku 

Účetnictví a finanční řízení 

Personální činnost 

Plánování 

 Prodej výrobků Montáž Servis Marketing 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

B. Analýza 7 S 

 Analýza 7 S zkoumá vnitřní zdroje podniku pomocí sedmi faktorů, které jsou potřeba 

k úspěchu podniku XYZ. Mezi tyto faktory patří strategie, struktura, systémy řízení, styl 

manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 

 

Strategie podniku XYZ je poskytování kompletního sortimentu dodávaných zařízení 

od schodolezů přes sedačky až po výtahy, aby byla odstraněna každá architektonická bariéra a 

vyřešen problém každého zákazníka.  

 

Organizační struktura podniku XYZ je velmi jednoduchá a přehledná, protože se 

jedná o malý podnik. V čele společnosti stojí vedení, jemuž je podřízen ekonomický úsek a 3 

pracovní skupiny rozdělené podle poboček (viz. Obr. 4.2). Vedení má za úkol podnik řídit a 

Přidaná  
hodnota 
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zajišťovat zakázky. Ekonomický úsek má na starost běžný chod firmy. Pracovní skupiny pak 

realizují zakázky od vyzvednutí zařízení ze skladu až po jeho montáž a následný servis 

zákazníkovi. 

 

Obr. 4.2 Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Systémy řízení podniku XYZ umožňují jak zaměstnancům, tak i zákazníkům přístup                       

k informacím o stavu a průběhu naplňování přijatého systému managementu kvality. 

 

Styl manažerské práce podniku XYZ je autoritativní. U autoritativního stylu vedení 

se moc a rozhodování soustřeďuje do osoby vedoucího, který přiděluje jasně vymezené úkoly. 

Komunikace je shora dolů, zaměstnanci od vedení dostanou každý týden mailem seznam 

úkolů. 

 

Spolupracovníci tvoří tři skupiny podle poboček podniku XYZ. Jednu skupinu tvoří 3 

pracovníci. Mezi nimi je vždy jeden služebně starší vedoucí, který rozděluje práci. 

 

Schopnosti spolupracovníků jsou různé. Ve skupině musí být vždy jeden elektrikář, 

aby zařízení podniku XYZ zapojil dle platných právních předpisů. A také jeden svářeč na 

svařování kolejnic zařízení. Všichni spolupracovníci musí být manuálně zruční. 

 

Sdílené hodnoty spolupracovníků podniku XYZ jsou naslouchání požadavkům, 

potřebám a přáním zákazníků a jejich následné zohlednění při realizaci jednotlivých zakázek. 

 

 

Vedení  

Ekonom. úsek  

Havířov  Brno  Praha  
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C. Ukazatele finanční analýzy 

Pomocí ukazatelů finanční analýzy je možné zhodnotit finanční situaci podniku 

XYZ (viz. Tabulka 4.21). Pro účely této diplomové práce bude využito poměrových ukazatelů 

likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Vstupní data byla čerpána z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty (viz. Příloha č. 1 a Příloha č. 2). 

 

Tabulka 4.21 Ukazatele finanční analýzy 

�

stav k stav k stav k stav k stav k 

1. 1. 2008 1. 1. 2009 1. 1. 2010 1. 1. 2011 1. 1. 2012 

UKAZATELE LIKVIDITY 
� � �   

okamžitá likvidita 1,01 0,33 0,51 0,73 0,95 

pohotová likvidita 1,40 0,86 1,16 1,20 2,32 

běžná likvidita 1,89 1,44 1,78 2,17 2,79 

UKAZATELE RENTABILITY 
     

rentabilita vloženého kapitálu 45% 43% 50% 22% 29% 

rentabilita celkových vložených aktiv 45% 43% 50% 22% 29% 

rentabilita vlastního kapitálu 93% 92% 93% 32% 63% 

rentabilita tržeb 78% 101% 122% 63% 83% 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 
     

celková zadluženost 49% 61% 52% 43% 36% 

koeficient zadluženosti 37% 37% 43% 57% 37% 

úrokové krytí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

podíl ČPK z majetku 44% 27% 41% 51% 61% 

UKAZATELE AKTIVITY 
     

obrat celkových aktiv 0,44 0,34 0,32 0,29 0,28 

obrat zásob 1,83 0,94 1,01 0,68 1,75 

doba obratu zásob 197,17 384,01 357,22 529,08 205,79 

doba obratu pohledávek 155,66 346,36 373,28 257,88 606,17 

doba obratu závazků 400,65 654,13 574,71 545,10 462,60 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 Mezi ukazatele likvidity, hodnotící schopnost podniku XYZ přeměnit aktiva na 

hotovost v letech 2008 až 2012, patří běžná, pohotová a okamžitá likvidita (viz. Graf 4.21). 
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Graf 4.21 Ukazatele likvidity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Okamžitá likvidita vykazovala v roce 2008 hodnotu 1,01, v roce 2009 0,33, v roce 

2010 0,51, v roce 2011 0,73 a v roce 2012 0,95. Pouze v letech 2008 a 2012 dosahovala 

okamžitá likvidita doporučené hodnoty 0,9 až 1,1. V letech 2009 až 2011 byla okamžitá 

likvidita nižší, tedy likvidní aktiva nepřesahovala krátkodobé závazky. 

 

Pohotová likvidita dosahovala v roce 2008 hodnoty 1,4, v roce 2009 0,86, v roce 

2010 1,16, v roce 2011 1,2 a v roce 2012 2,32. Doporučený poměr čitatele a jmenovatele je 

1:1 až 1,5:1. V podniku XYZ má pohotová likvidita od roku 2009 rostoucí trend. V roce 2008 

byla pohotová likvidita nižší, než je doporučená hodnota, v roce 2012 naopak vyšší. 

 

Běžná likvidita byla v roce 2008 1,89, v roce 2009 1,44, v roce 2010 1,78, v roce 

2011 2,17 a v roce 2012 2,79. Doporučená hodnota by měla být od 1,5 do 2,5, což podnik 

XYZ v letech 2008 až 2011 splňoval. Běžná likvidita vykazuje v posledních pěti letech 

rostoucí tendenci a v roce 2012 oběžná aktiva pokrývala krátkodobé závazky skoro třikrát. 

 

 Mezi ukazatele rentability podniku XYZ vypovídající o jeho schopnosti dosahovat 

zisku s použitím investovaného kapitálu v letech 2008 až 2012, patří rentabilita vloženého 
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kapitálu, rentabilita celkových vložených aktiv, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita 

tržeb (viz. Graf 4.22). 

 

Graf 4.22 Ukazatele rentability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Rentabilita vloženého kapitálu byla v roce 2008 45 %, v roce 2009 43 %, v roce 

2010 50 %, v roce 2011 22 % a v roce 2012 29 %. Rentabilita vloženého kapitálu vypovídá o 

tom, jak je podnik schopen využít svůj kapitál, proto ho využívají hlavně banky pro 

hodnocení úrovně řízení podniku. Obecně platí, že čím je tento ukazatel vyšší, tím je to pro 

daný podnik příznivější. 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv dosahovala v roce 2008 hodnoty 45 %, v roce 

2009 43 %, v roce 2010 50 %, v roce 2011 22 % a v roce 2012 29 %. Tento ukazatel 

vyjadřuje celkovou efektivnost podniku XYZ, jeho výdělečnou schopnost a produkční sílu. 

Obvykle se považuje za hlavní měřítko výnosnosti celkových zdrojů investovaných do 

podnikání. Obecně platí, že by tento ukazatel měl mít co nejvyšší hodnotu. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu vykazovala v roce 2008 hodnotu 93 %, v roce 2009       

92 %, v roce 2010 93 %, v roce 2011 32 % a v roce 2012 63 %.  Tento ukazatel vypovídá o 
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tom, jestli kapitál vlastníků přináší dostatečný výnos vzhledem k velikosti rizika. Doporučená 

hodnota by měla být vyšší než je běžná úroková míra. 

 

Rentabilita tržeb docílila v roce 2008 hodnoty 78 %, v roce 2009 101 %, v roce 2010 

122 %, v roce 2011 63 % a v roce 2012 83 %. Rentabilita tržeb charakterizuje zisk vztažený 

k tržbám, vypovídá o postavení na trhu a konkurenceschopnosti. Obecně platí, že by tento 

ukazatel měl být co nejvyšší. Doporučená hodnota se pohybuje okolo 6,5 %. 

 

 Mezi ukazatele zadluženosti, vypovídající o finanční nezávislosti podniku XYZ 

v letech 2008 až 2012, patří celková zadluženost, koeficient zadluženosti, úrokové krytí a 

podíl ČPK z majetku (viz. Graf 4.23). 

 

Graf 4.23 Ukazatele zadluženosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 Celková zadluženost byla v roce 2008 37 %, v roce 2009 37 %, v roce 2010 43 %, 

v roce 2011 57 % a v roce 2012 37 %. Doporučená hodnota by neměla přesáhnout 50 %, což 

podnik XYZ, s výjimkou roku 2011, za posledních pět let splňuje. 

 

Koeficient zadluženosti měl v roce 2008 hodnotu 49 %, v roce 2009 61 %, v roce 

2010 52 %, v roce 2011 43 % a v roce 2012 36 %. Má stejnou vypovídací schopnost jako 
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celková zadluženost.  Jeho hodnota roste a klesá tak, jak roste a klesá výše dluhů v podniku. 

Od roku 2009 má koeficient zadluženosti v podniku XYZ klesající tendenci. 

 
Úrokové krytí bylo v letech 2008 až 2012 nulové, protože podnik XYZ neměl 

v tomto období žádný bankovní úvěr, tudíž neplatil ani žádné úroky. 

 
Podíl ČPK z majetku dosahoval v roce 2008 hodnoty 44 %, v roce 2009 27 %, v roce 

2010 41 %, v roce 2011 51 % a v roce 2012 61 %. Tento ukazatel vypovídá o tom, jak velká 

část aktiv je kryta pracovním kapitálem. Jeho výška a růst informuje o finanční a investiční 

činnosti podniku. Doporučená hodnota je v rozmezí od 30 do 50 %, což podnik XYZ splňuje, 

kromě roku 2008, kdy byla hodnota nižší, a roku 2012, kdy tato hodnota byla naopak vyšší. 

 

Mezi ukazatele aktivity, které zobrazují strukturu majetku podniku XYZ v letech 

2008 až 2012, patří obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, doba obratu 

pohledávek a doba obratu závazků (viz. Graf 4. 24). 

 
Graf 4.24 Ukazatele aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Obrat celkových aktiv byl v roce 2008 asi 0,44 krát, v roce 2009 0,34 krát, v roce 

2010 0,32 krát, v roce 2011 0,29 krát a v roce 2012 0,28 krát. Za posledních pět let obrat 

celkových aktiv podniku XYZ nedosáhl ani jedné obrátky za rok. 
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Obrat zásob byl v roce 2008 asi 1,83 krát, v roce 2009 0,94 krát, v roce 2010 1,01 

krát, v roce 2011 0,68 krát a v roce 2012 1,75 krát. Tento ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je 

v průběhu roku jedna položka zásob prodána a uskladněna. Obrat zásob by měl být co 

nejvyšší. 

 

Doba obratu zásob byla v roce 2008 197 dní, v roce 2009 384 dní, v roce 2010 357 

dní, v roce 2011 529 dní a v roce 2012 206 dní. Tento ukazatel udává počet dnů, kdy jsou 

zásoby vázány v podniku do doby jejich prodeje. Doporučená hodnota je 40 až 60 dní. Doba 

obratu zásob by měla být co nejkratší. Podnik XYZ má dlouhou dobu obratu, protože skladuje 

již vyřazená zařízení na náhradní díly. 

 

Doba obratu pohledávek byla v roce 2008 156 dní, v roce 2009 346 dní, v roce 2010 

373 dní, v roce 2011 258 dní a v roce 2012 606 dní. Tento ukazatel udává počet dnů, po které 

je příjem peněz za tržby zadržen v pohledávkách. Doporučená hodnota je 25 až 30 dnů. 

Podnik XYZ tuto hodnotu několikanásobně převyšuje, což vypovídá o tom, že má mnoho 

prostředků vázaných po dlouhou dobu v pohledávkách. 

 

Doba obratu závazků byla v roce 2008 401 dní, v roce 2009 654 dní, v roce 2010 

575 dní, v roce 2011 545 dní a v roce 2012 463 dní. Tento ukazatel vypovídá o platební 

morálce podniku XYZ vůči jeho dodavatelům. Obecně platí, že čím je tento ukazatel nižší, 

tím je to pro daný podnik příznivější, protože doba obratu závazků ovlivňuje hodnotu ČPK. 

 

Obecně lze výsledky vyplývající z poměrových ukazatelů finanční analýzy shrnout 

takto: ukazatele likvidity byly v letech 2008 až 2011 v rozmezí doporučených hodnot. V roce 

2012 došlo k mírnému nárůstu, který svědčí o neproduktivním vázání hotovosti, ale také o 

větší solventnosti pro věřitele.  

Ukazatele rentability vykazují v letech 2008 až 2012 velmi vysoké hodnoty, což je pro 

podnik příznivé. V roce 2011 došlo k poklesu, jinak má rentabilita podniku XYZ rostoucí 

tendenci.  

Ukazatele zadluženosti vyjadřují, že je podnik XYZ financován i z cizích zdrojů, tudíž 

pomocí dluhu. Zadluženost není pouze negativní, nezvyšuje jenom riziko finanční nestability 

podniku, ale také její přiměřená výše přispívá k celkové rentabilitě a vyšší tržní hodnotě 
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podniku. Podnik XYZ má ukazatele zadluženost v rámci doporučených hodnot, příznivé je 

také to, že nemá ani žádný bankovní úvěr, a tudíž nemusí platit žádné úroky. 

Ukazatele aktivity vyjadřují schopnost podniku využívat vložené prostředky a 

zobrazují majetkovou strukturu. Podnik by měl mít přiměřenou výši aktiv, protože pokud jich 

přebývá, rostou náklady a zmenšuje se zisk, a pokud je jich nedostatek, přichází podnik o 

lukrativní zakázky a zisk z nich vyplývající. Podnik XYZ má dlouhou dobu obratu 

pohledávek i závazků, protože musí čekat na proplacení dotací od státu, což negativně 

ovlivňuje i jeho platební schopnost. 

 

Podobně jako PESTLE analýza u externí analýzy i interní analýza přinese velké 

množství informací, které je nutné sumarizovat. Pro účely této diplomové práce budou 

všechny faktory identifikované v interní analýze sumarizovány pomocí metody SAP (viz. 

Tabulka 4.22). 

 

Tabulka 4.22 Metoda SAP 

INTERNÍ FAKTOR 

+ KONKURENČNÍ SÍLA 
- KONKURENČNÍ SLABOST 

· NEUTRÁLNÍ VLIV 

Komplexnost nabízených služeb + 
Široký sortiment výrobků + 
Kvalifikovaní pracovníci + 

Naslouchání potřebám zákazníků · 

Ukazatele likvidity v rámci doporučovaných hodnot · 

Vysoká rentabilita + 

Ukazatele zadluženosti v rámci doporučovaných hodnot · 

Žádný bankovní úvěr · 

Špatná platební schopnost zákazníků v důsledku pomalého proplácení 
dotací státem 

- 

Špatná platební schopnost podniku - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.3 Kombinace externí a interní analýzy 

Mezi metody kombinující externí a interní analýzu patří SWOT analýza, která 

hodnotí silné a slabé stránky podniku a zkoumá příležitostí a hrozby přicházející 

z podnikatelského prostředí. Skládá se ze dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. SWOT 

analýza podniku XYZ je uvedena v tabulce 4.23 
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Tabulka 4.23 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Komplexnost nabízených služeb 
1. Špatná platební schopnost zákazníků v důsledku 
pomalého proplácení dotací státem 

2. Široký sortiment výrobků 2. Špatná platební schopnost podniku 

3. Kvalifikovaní pracovníci 
3. Vyšší náklady než konkurence v souvislosti 
s dopravou výrobků z Itálie 

4. Vysoká rentabilita 
4. Špatné získávání zakázek a s tím související malá 
propagace podniku 

5. Dobré jméno podniku 5. Nízké investice do reklamy 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
1. Poskytování příspěvku na kompenzační pomůcku 
od státu 

1. Silná konkurence 

2. Možnost čerpat prostředky z Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny a rozšířit 
tak okruh zákazníků o veřejné instituce 

2. Nově vstupující firma na trh s prodluženou zárukou 

3. Odkup překližky spřátelenou firmou 3. Rostoucí zadluženost českých domácností 
4. Možnost spolupráce na projektech EU 4. Nižší kupní síla českých domácností 
5. Vznik nových zákaznických segmentů, např. prodej 
výtahů pro přepravu zboží, ne osob 

5. Objevení levnějšího substitutu 

Zdroj: vlastní zpracování 

�

Mezi silné stránky, identifikované v interní analýze patří komplexnost nabízených 

služeb, široký sortiment výrobků, kvalifikovaní pracovníci, vysoká rentabilita a dobré jméno 

podniku. Pro sestrojení matice závažnosti/výkonnosti silných stránek (viz. Tabulka 4.25) je 

nejprve nutno tyto silné stránky ohodnotit z hlediska závažnosti a výkonnosti (Viz. Tabulka 

4.24). 

Tabulka 4.24 Hodnocení závažnosti a výkonnosti silných stránek 

Hodnocené faktory 
Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká 

S1. Komplexnost 
nabízených služeb 

    x x   

S2. Široký sortiment 
výrobků 

   x   x  

S3. Kvalifikovaní 
pracovníci 

   x  x   

S4. Vysoká rentabilita     x   x 

S5. Dobré jméno podniku   x    x  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.25 Matice závažnosti/výkonnosti silných stránek 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jako slabé stránky byly v interní analýze identifikovány tyto faktory: špatná platební 

schopnost zákazníků v důsledku pomalého proplácení dotací státem, špatná platební 

schopnost podniku, vyšší náklady než konkurence v souvislosti s dopravou výrobků z Itálie, 

špatné získávání zakázek a s tím související malá propagace podniku a nízké investice do 

reklamy. Pro sestrojení matice závažnosti/výkonnosti slabých stránek (viz. Tabulka 4.27) je 

nejprve nutno tyto slabé stránky ohodnotit z hlediska závažnosti a výkonnosti (Viz. Tabulka 

4.26). 

 

Tabulka 4.26 Hodnocení závažnosti a výkonnosti slabých stránek 

Hodnocené faktory 
Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká 

W1. Špatná platební 
schopnost zákazníků 
v důsledku pomalého 
proplácení dotací státem 

x      x  

W2. Špatná platební 
schopnost podniku 

 x    x   

W3. Vyšší náklady než 
konkurence v souvislosti 
s dopravou výrobků            
z Itálie 

 x      x 

W4. Špatné získávání 
zakázek a s tím související 
malá propagace podniku 

   x  x   

W5. Nízké investice do 
reklamy 

  x   x   

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.27 Matice závažnosti/výkonnosti slabých stránek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Jako příležitosti byly pro podnik XYZ identifikovány faktory, které vyplynuly 

z externí analýzy. Mezi tyto faktory patří poskytování příspěvku na kompenzační pomůcku od 

státu, možnost čerpat prostředky z Národního rozvojového programu mobility pro všechny a 

rozšířit tak okruh zákazníků o veřejné instituce, odkup překližky spřátelenou firmou, možnost 

spolupráce na projektech EU a vznik nových zákaznických segmentů, např. prodej výtahů pro 

přepravu zboží, ne osob. 

 Ohrožení pro podnik XYZ vyplývají z externí analýzy podniku. Patří zde silná 

konkurence, nově vstupující firma na trh s prodluženou zárukou, rostoucí zadluženost českých 

domácností, nižší kupní síla českých domácností a objevení levnějšího substitutu. 

Pro sestrojení matice příležitostí a ohrožení (viz. Tabulka 4.29) je nejprve nutno tyto 

příležitosti a ohrožení ohodnotit z hlediska závažnosti a výkonnosti (Viz. Tabulka 4.28). 

 

Tabulka 4.28 Hodnocení závažnosti a výkonnosti příležitostí a ohrožení 

Hodnocené faktory 
Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká 

O1. Poskytování 
příspěvku na kompenzační 
pomůcku od státu 

  x   x   

O2. Možnost čerpat 

prostředky z Národního 
rozvojového programu 
mobility pro všechny a 
rozšířit tak okruh zákazníků 
o veřejné instituce 

   x  x   

O3. Odkup překližky 
spřátelenou firmou 

    x  x  
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O4. Možnost spolupráce 
na projektech EU 

  x    x  

O5. Vznik nových 
zákaznických segmentů, 
např. prodej výtahů pro 
přepravu zboží, ne osob 

x       x 

T1. Silná konkurence     x x   

T2. Nově vstupující firma 
na trh s prodluženou 
zárukou 

    x x   

T3. Rostoucí zadluženost 
českých domácností 

  x    x  

T4. Nižší kupní síla 
českých domácností 

  x    x  

T5. Objevení levnějšího 
substitutu 

x       x 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.29 Matice příležitostí a ohrožení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Obecně lze výsledky vyplývající ze SWOT analýzy shrnout takto: silné stránky 

podniku XYZ jsou komplexnost nabízených služeb, široký sortiment výrobků a kvalifikovaní 

pracovníci. Je třeba zapracovat na dobrém jméně podniku.  

Slabé stránky jsou špatná platební schopnost zákazníků v důsledku pomalého 

proplácení dotací státem, špatná platební schopnost podniku a nízké investice do reklamy. 
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Jako výborná příležitost je označeno poskytování příspěvku na kompenzační pomůcku 

od státu, možnost čerpat prostředky z Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

a rozšířit tak okruh zákazníků o veřejné instituce. Jako výrazná hrozba je identifikována silná 

konkurence a nově vstupující firma na trh s prodluženou zárukou. 

 

4.2 Portfolio analýza 

Podnik XYZ má široké portfolio výrobků, do kterého náleží šikmé schodišťové 

plošiny a sedačky, vertikální zdvižné plošiny, schodolezy, nájezdové rampy a stropní 

zvedáky.  

Šikmé schodišťové plošiny jsou přepravní zařízení s šikmou dráhou určená pro osoby 

pohybující se na invalidním vozíku a sloužící k usnadnění pohybu po schodech v exteriéru i 

interiéru. 

Šikmé schodišťové sedačky jsou přepravní zařízení sloužící k přepravě sedících osob 

a usnadňující jim pohyb po schodech v různých interiérech. 

Vertikální zdvižné plošiny jsou přepravní zařízení s dráhou ve vertikálním směru 

určená pro osoby pohybující se na invalidním vozíku anebo na lehátku. Pomáhají k překonání 

rozdílných výškových poměrů jednotlivých rovin, například mezi podlažími budov 

v interiérech i exteriérech. 

Schodolezy jsou pásová nebo kolečková přepravní zařízení pro osoby na 

mechanickém invalidním vozíku, které s pomocí další osoby mohou zdolat schody v exteriéru 

i interiéru. Velkou výhodou je jejich mobilita. 

Nájezdové rampy jsou pomůcky sloužící k překonání menších výškových a 

schodišťových bariér pro osoby na invalidním vozíku. Jsou po obou stranách opatřeny 

zábradlím a upraveny zinkováním proti korozi a venkovním vlivům. 

Stropní zvedáky jsou přepravní pomůcky skládající se z kolejnice, zdvihacího 

zařízení a nosného závěsu. Tyto pomůcky slouží tělesně postiženým k přemisťování z místa 

na místo bez fyzické námahy. 

 

Portfolio analýza je systematický způsob, jak toto portfolio výrobků analyzovat a jak 

rozhodnout, které výrobky podniku XYZ by měly být zdůrazněny a které by měly být 

postupně ukončeny na základě objektivních kritérií. Využívá metody, které jsou zaměřeny na 
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trh a jejich výsledek je ovlivňován i interními rozhodnutími podniku. Mezi tyto metody patří 

BCG matice, GEC matice. 

 

4.2.1 BCG matice 

BCG matice neboli matice růstu - podílu pracuje se dvěma základními kritérii, které 

jsou považovány za faktory strategické úspěšnosti, a to s růstem trhu a s relativním tržním 

podílem.� �� 

V této diplomové práci budou zpracovány dvě BCG matice, a to za rok 2011 a 2012, 

tedy před změnou a po změně v poskytování příspěvku na kompenzační pomůcku (viz. 

Tabulka 4.30, Tabulka 4.31 a Tabulka 4.32 V maticích nebudou zobrazeny nájezdové rampy a 

stropní zvedáky, protože tyto výrobky byly do portfolia začleněny až v lednu 2013.  

 
Tabulka 4.30 Růst trhu a relativní tržní podíl výrobků podniku XYZ 

  

Růst trhu 
v roce 
2011 

Růst trhu 
v roce 
2012 

Relativní 
tržní podíl 
v roce 2011 

Relativní tržní 
podíl v roce 

2012 
A - Šikmé schodišťové plošiny  10,64 14,55 0,16 0,79 

B - Šikmé schodišťové sedačky  10,00 16,67 0,33 0,60 

C - Vertikální zdvižné plošiny  15,73 1,11 0,45 0,36 

D - Schodolezy 12,50 20,00 1,33 1,11 

Zdroj: vlastní zpracování dle interního materiálu 

Tabulka 4.31 Matice BCG za rok 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

A 

D 

B 

C 
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Šikmé schodišťové plošiny (A) a vertikální zdvižné plošiny (C) se nacházejí v poli 

otazníky. Tyto výrobky mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. V této situaci má 

podnik XYZ dvě možnosti, buď se snažit o zlepšení své tržní pozice, například většími 

investicemi do reklamy či snížením cen, nebo odejít z této části trhu.  

Šikmé schodišťové sedačky (B) se nacházejí na pomezí dvou kvadrantů, a to 

otazníků a bídných psů. Na zlepšení jejich postavení je vhodné snížit cenu nebo investovat 

peněžní prostředky na reklamu. 

 Schodolezy (D) se nacházejí v kvadrantu hvězdy. Jedná se o výrobky s vysokým 

růstem trhu a velkým relativním podílem na trhu. Podnik může v budoucnu očekávat, že tyto 

výrobky budou hlavním zdrojem zisku, a proto by měl na udržení jejich postavení vynaložit 

značné peněžní prostředky. Pokud tempo růstu trhu klesne pod 10 %, hvězdy se stanou 

dojnými kravami. 

 

Tabulka 4.32 Matice BCG za rok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Šikmé schodišťové plošiny (A) byly i v roce 2012 v kvadrantu otazníky. Oproti roku 

2011 si však polepšily. Pro další rok je nejpřínosnější, aby pokračovaly v horizontálním 

posunu doleva do kvadrantu hvězdy. 

Šikmé schodišťové sedačky (B) se z pomezí dvou kvadrantů přesunuly zcela do pole 

otazníky a vůči roku 2011 si výrazně polepšily. Platí pro ně stejné doporučení jako pro šikmé 

schodišťové plošiny. 

A 

B 

C 

D 
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Vertikální zdvižné plošiny (C) z pole otazníků spadly do kvadrantu bídných psů, 

takže se oproti roku 2011 jedná o zhoršení. Jedná se o výrobky, u nichž je slabá tržní pozice a 

nízký růst trhu. Pro podnik XYZ by bylo vhodnější omezit nabídku těchto produktů, protože 

patří do dražší cenové kategorie a zákazníci na ně bez příspěvku v plné výši nedosáhnou. 

Proto by se měl podnik XYZ zaměřit spíše na propagaci výrobků v poli otazníků zvýšením 

investic do reklamy, aby se tyto výrobky přesunuly do pole hvězd. 

Schodolezy (D) zůstaly i v roce 2012 v kvadrantu hvězdy. Podnik XYZ by se měl 

snažit i nadále o udržení jejich pozice vynaložením dalších peněžních prostředků. Pokud 

tempo růstu trhu klesne pod 10 %, hvězdy se stanou dojnými kravami. 

 

4.2.2 GEC matice 

GEC matice nebo také matice atraktivity oboru – pozice podniku pracuje se dvěma 

kritérii, a to s atraktivitou oboru a konkurenční pozice v daném oboru. Tato kritéria budou 

hodnocena pomocí řady faktorů.  

Atraktivitu oboru ovlivňují faktory okolí, mezi které patří růst trhu, velikost trhu, 

intenzita přímé konkurence, bariéry vstupu, citlivost trhu a struktura a charakter zákazníků 

(viz. Tabulka 4.33). 

Konkurenční pozici ovlivňují interní faktory, mezi které patří relativní pozice na trhu, 

pozice v distribuci, efektivnost marketingové komunikace, ziskovost v oboru a relativní 

schopnost managementu (viz. Tabulka 4.34). 

Na základě ohodnocení všech faktorů bude sestrojena GEC matice pro podnik XYZ 

(viz. Tabulka 4.35). 

 
Tabulka 4.33 GEC matice – ohodnocení faktoru atraktivity oboru  

Atraktivita oboru 
faktor váha známka (1-5) konečná hodnota 

růst trhu 0,1 3 0,3 

velikost trhu 0,1 4 0,4 

intenzita přímé konkurence 0,5 5 2,5 

bariéry vstupu 0,02 1 0,02 

citlivost trhu 0,08 2 0,16 

struktura a charakter zákazníků 0,2 5 1 

celková výsledná hodnota 1,00 x 4,38 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.34 GEC matice – ohodnocení faktoru konkurenční pozice  

Konkurenční pozice 
faktor váha známka (1-5) konečná hodnota 

relativní pozice na trhu 0,3 4 1,2 

pozice v distribuci 0,1 1 0,1 

efektivnost marketingové komunikace 0,1 3 0,3 

ziskovost v oboru 0,2 2 0,4 

relativní schopnost managementu 0,3 2 0,6 

celková výsledná hodnota 1,00 x 2,6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.35 GEC matice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z GEC matice podniku XYZ je patrné, že jeho výrobky spadají do pole zkus silněji, 

protože prodej kompenzačních pomůcek imobilním občanům České republiky je velmi 

atraktivní odvětví a konkurenční pozice podniku XYZ je střední. To znamená, že jeho 

výrobky mají relativně atraktivní strategickou pozici. Podnik by se měl snažit o udržení 

této pozice nebo o její vylepšení, což vyžaduje větší investice. Také by měl posilovat 

zranitelné oblasti. 

 

30% 
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4.3 Hodnocení strategie 

 Podnik XYZ zastává strategii kompletního sortimentu dodávaných výrobků tak, aby 

byla vyřešena každá bariéra invalidních občanů. Tato strategie je pro všechny zaměstnance i 

zákazníky srozumitelná, dobře realizovatelná, staví na silných stránkách podniku a vychází 

z ní i strategické cíle. Hlavním cílem podniku XYZ je během 10 let zdvojnásobit prodej 

šikmých schodišťových plošin zákazníkům. Tento cíl splňuje pravidlo SMART i současný 

trend zákazníků v pořízení levnějších zařízení, protože se změnou v poskytování příspěvku na 

kompenzační pomůcku by se měl podnik více zaměřit právě na tato levnější zařízení a v 

budoucnu i dále rozšířit sortiment o další varianty těchto výrobků. 

 

Strategie podniku XYZ bude v této části diplomové práce posouzena z hlediska 

vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti. 

 

Vhodnost současné strategie byla posouzena nejenom interní analýzou podniku 

samotného, ale také externí analýzou prostředí, ve kterém podnik XYZ působí. Výsledky 

těchto analýz byly shrnuty ve SWOT analýze pomocí silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení.  

 

Přijatelnost strategie se posuzuje pomocí zájmových skupin uvnitř i vně podniku. 

Mezi zájmové skupiny uvnitř podniku patří zaměstnanci, vlastníci a manažeři. Jako zájmové 

skupiny vně podniku mohou být označeni zákazníci, stát a veřejnost. Priority zájmových 

skupin se mohou lišit, stejně jako síla působit na podnikovou strategii.  

Rozhodující skupinou, která má silný zájem o podnik a zároveň může ovlivnit jeho 

rozhodování, patří vlastníci a zákazníci. Vlastníci podniku XYZ usilují o vyšší zisk, správně 

motivované zaměstnance a spokojenost zákazníků. Zákazníci upřednostňují nízké ceny, 

vysokou kvalitu výrobků i provedené práce. Úspěšná strategie hledá přijatelný kompromis 

konfliktních zájmů skupin, což strategie kompletního sortimentu splňuje. 

 

Uskutečnitelnost strategie závisí na tom, zda je strategie proveditelná z hlediska 

zdrojů podniku XYZ v požadovaném časovém horizontu, což bylo posouzeno pomocí 

ukazatelů finanční analýzy. Zdroje podniku jsou dostačující pro současnou strategii, dokonce 

existují rezervy na další rozšíření sortimentu. 
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V rámci uskutečnitelnosti strategie musí mít podnik i stabilní vývoj a pravděpodobnost 

přežít období, kdy se bude daná strategie realizovat. Stabilní vývoj podniku souvisí se 

schopností eliminovat rušivé vlivy jako například zhoršení ekonomické situace, krádež nebo 

přírodní katastrofy. Podnik XYZ má vytvořeny rezervy a krizové plány pro tyto nečekané 

situace a také zajištěno vhodné pojištění.83 

 

. 

 

�����������������������������������������������������������
83 �DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4.  
     s. 108 – 135.�
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V předchozí části byla provedena PESTLE analýza, Porterův model pěti 

konkurenčních sil, model šesti sil podle Grovea, SWOT analýza, hodnototvorný řetězec, 

metoda 7 S, vypočítány ukazatele finanční analýzy a sestavena portfolio analýza pomocí BCG 

a GEC matic. Nakonec byla celá strategie podniku XYZ zhodnocena a i když podnik dopadl 

dobře, v této části je několik návrhů a doporučení na zlepšení stávající situace.  

 

 Nejprve byla vypracována PESTLE analýza, pomocí které byly zmapovány vlivy 

prostředí, které působí na podnik XYZ. Mezi nejvýznamnější vlivy patří změny v zákonech, 

průměrná výše invalidního důchodu, kupní síla domácností, výše daní, charakter domácností, 

atd. Podnik by měl tyto vlivy i nadále sledovat, aby byl schopen se rychle přizpůsobit 

změnám prostředí a získat tím konkurenční výhodu. 

 

Z Porterova modelu pěti konkurenčních sil vyplynulo, že podnik XYZ má pouze 

necelých 500 000 zákazníků v hlavní cílové skupině, tedy invalidních občanů České 

republiky. Bylo by pro podnik přínosné se více zaměřit na veřejné instituce a větší podniky a 

tím rozšířit počet zákazníků. Až do konce roku 2014 je pro to příhodná doba, protože je 

možné využít prostředky z Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

Ministerstva práce a sociálních věcí, který veřejným institucím jako školy, nemocnice a úřady 

zdvižné plošiny a nájezdové rampy proplácí. Nový segment zákazníků by mohl vzniknout i                

v průmyslové oblasti a vertikální přepravní zařízení by mohla sloužit i k přepravě zboží, 

nejenom osob, protože tato zařízení jsou i bez státního příspěvku levnější než průmyslové 

poháněné zdvihací plošiny s nosností do 250 kg. 

Dále bylo monitorováním konkurence zjištěno, že nabízejí službu půjčování starších 

plošin za úplatu formou měsíčního paušálu. Podnik XYZ skladuje starší již nepoužívané 

plošiny pouze na náhradní díly, a proto by bylo žádoucí je využít i jinak a službu půjčování 

v podniku XYZ zavést. 

Další přínos ve formě peněžních prostředků i získání nového segmentu zákazníků by 

mohlo přinést realizování operačních programů EU prostřednictvím Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, například doprava imobilních osob do letadla. 

 

Pomocí SWOT analýzy bylo objeveno, že mezi slabé stránky podniku XYZ patří 

nízké investice do reklamy, špatné získávání zakázek a s tím související malá propagace 
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podniku. Pro zviditelnění podniku a zvětšení počtu zakázek je vhodné kromě výstavních 

veletrhů, reklamy na služebních automobilech a inzerce v časopisu Vozíčkář umístit nabídku 

podniku přímo na nástěnkách na ČSSZ a u lékařů. V reklamě by měla být kromě nabízených 

produktů a kontaktů uvedena možnost získání příspěvku na kompenzační pomůcku od 

státu, což v současné reklamě chybí.  

Pro zlepšení propagace podniku XYZ a hlavně jeho dobrého jména by bylo dobré 

například sponzorovat handicapovaného sportovce. Mezi nejznámější české handicapované 

sportovce patří cyklista Jiří Ježek, plavec Martin Kovář nebo lyžařka Petra Kurková. 

 

Vypočítání ukazatelů finanční analýzy přineslo zhodnocení finančního zdraví podniku 

pomocí ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. 

Ukazatele likvidity se v letech 2008 až 2011 držely v rozmezí doporučených hodnot. 

V roce 2012 byly tyto hodnoty mírně překročeny, což vypovídá o neproduktivním vázání 

hotovosti, ale také o větší solventnosti pro věřitele. V budoucnu by se měl podnik XYZ i 

nadále držet v rozmezí doporučených hodnot. 

Ukazatele rentability byly v letech 2008 až 2012 na velmi vysoké úrovni a 

s rostoucím trendem, což je pro podnik XYZ příznivé. Podnik by měl tyto zisky investovat 

s rozvahou, například zakoupit kvalitnější a méně poruchové automobily nebo vložit více 

finančních prostředků do reklamy. To by mohlo vést ke zvýšení počtu zakázek, udržení 

ukazatelů rentability nad průměrnými hodnotami a k naplnění strategického cíle podniku. 

Ukazatele zadluženosti jsou v podniku XYZ na úrovni doporučených hodnot, a proto 

podnik vykazuje nižší riziko pro věřitele a značnou finanční stabilitu. Úrokové krytí bylo 

nulové, protože podnik XYZ neměl v tomto období žádný bankovní úvěr, tudíž neplatil ani 

žádné úroky. Podnik by se měl i nadále držet v rozmezí doporučovaných hodnot. 

Ukazatele aktivity vypovídají o majetkové struktuře podniku XYZ, který by měl mít 

přiměřenou výši aktiv, protože pokud jich přebývá, rostou náklady a zmenšuje se zisk, a 

pokud je jich nedostatek, přichází podnik o větší zakázky. Podnik XYZ má dlouhou dobu 

obratu pohledávek i závazků, protože musí čekat na proplacení dotací od státu, což negativně 

ovlivňuje i jeho platební schopnost. Také má vysokou hodnotu doby obratu zásob, protože 

skladuje již vyřazená zařízení na náhradní díly. Ta by se mohla snížit zavedením služby 

půjčování starších zařízení. 
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Z výsledků portfolio analýzy je patrné, že by se měl podnik XYZ více zaměřit na 

levnější výrobky ve svém sortimentu jako například na šikmé schodišťové plošiny, šikmé 

schodišťové sedačky a schodolezy, protože změna v poskytování příspěvku na kompenzační 

pomůcku vedla k tomu, že je zákazníci více preferují, neboť nemají dost finančních 

prostředků na dražší zařízení. Proto by bylo vhodné, aby podnik XYZ kladl na tyto výrobky 

důraz a peněžní prostředky na jejich reklamu, mohl by i rozšířit jejich řady například o 

nájezdové ližiny jako levnější variantu zdolávání schodů. 

 

Dále by měl podnik XYZ zlepšit zpětnou vazbu s italskou mateřskou společností, 

více s ní komunikovat o současné situaci na českém trhu a projevit zájem i o další zařízení a 

užší spolupráci. 
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6 ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla zhodnocena výrobková strategie podniku XYZ. 

Diplomová práce byla rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole byl uveden cíl práce a 

použité metody. V druhé kapitole byla představena teorie vztahující se k výrobkové strategii. 

Třetí kapitola charakterizovala podnik XYZ, jehož výrobková strategie byla ve čtvrté kapitole 

zhodnocena. Pátá kapitola popisovala návrhy a doporučení pro zlepšení stávajícího stavu a 

v poslední šesté kapitole byla celá diplomová práce shrnuta. 

 

Po zhodnocení výrobkové strategie podniku XYZ byla jeho strategie kompletního 

sortimentu označena za srozumitelnou a dobře realizovatelnou.  

Nejprve byla vypracována PESTLE analýza, která hodnotila vlivy v podnikatelském 

prostředí České republiky, které se podle provedené analýzy vyznačuje zvyšující se 

průměrnou mzdou i průměrným invalidním důchodem, ale také snižující se kupní silou 

obyvatelstva v důsledku zvyšujících se cen. Značný vliv mají taky zákony ČR a členství 

v Evropské unii. 

Pak pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil byli popsáni dodavatelé, 

zákazníci, noví konkurenti, substituční produkty a podniky již působící na daném trhu. 

Výhradním dodavatelem zařízení je pro podnik XYZ jeho italská mateřská společnost. Jako 

zákazníci byli definováni invalidní občané ČR, také veřejné instituce a větší podniky. Novým 

konkurentem je firma Stannah s prodlouženou 5letou zárukou a servisem. Substitučním 

produktem je bezbariérová výstavba a vybavení budov. Na trhu zdvihacích zařízení působí 

velmi silná konkurence, největší hrozbou je pak společnost Altech. 

Důležité bylo i posouzení finančního zdraví podniku pomocí ukazatelů finanční 

analýzy, mezi které patří ukazatelé likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Ukazatele 

likvidity se držely v rozmezí doporučených hodnot. Ukazatele rentability byly na velmi 

vysoké úrovni s rostoucím trendem, což je pro podnik XYZ příznivé. Ukazatele zadluženosti 

byly v podniku XYZ na úrovni doporučených hodnot, a proto podnik vykazuje nižší riziko 

pro věřitele a značnou finanční stabilitu. Důležitým faktorem je i to, že podnik XYZ nemá 

v současné době žádný bankovní úvěr a nemusí tedy platit ani žádné úroky. Ukazatele 

aktivity, mezi něž patří doba obratu pohledávek i závazků, překračovaly doporučené hodnoty, 

protože podnik XYZ musí čekat na proplacení dotací od státu, což negativně ovlivňuje i jeho 

platební schopnost. Také má vysokou hodnotu doby obratu zásob, protože skladuje již 

vyřazená zařízení na náhradní díly.  
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Dále byla sestavena SWOT analýza podniku XYZ. Mezi jeho silné stránky patří 

komplexnost nabízených služeb, široký sortiment výrobků a kvalifikovaní pracovníci. Je třeba 

zapracovat na dobrém jméně podniku. Jako slabé stránky je označena špatná platební 

schopnost zákazníků v důsledku pomalého proplácení dotací státem, špatná platební 

schopnost podniku a nízké investice do reklamy. Mezi výborné příležitosti spadá poskytování 

příspěvku na kompenzační pomůcku od státu, možnost čerpat prostředky z Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny a rozšířit tak okruh zákazníků o veřejné 

instituce. Jako výrazná hrozba je identifikována silná konkurence a nově vstupující firma na 

trh s prodluženou zárukou. 

Poté byla provedena portfolio analýza vypracováním BCG a GEC matic. BCG matici 

tvoří 4 kvadranty, a to hvězdy, otazníky, dojné krávy a bídní psi. Do pole otazníky náleží 

šikmé schodišťové plošiny a šikmé schodišťové sedačky, do budoucna by tyto výrobky měly 

pokračovat v horizontálním posunu směrem do kvadrantu hvězdy. Vertikální zdvižné plošiny 

spadají do kvadrantu bídných psů, bylo by vhodné omezit nabídku těchto produktů. 

Schodolezy jsou v kvadrantu hvězdy, podnik XYZ by se měl snažit i nadále o udržení jejich 

pozice vynaložením dalších peněžních prostředků. Z GEC matice podniku XYZ je patrné, že 

jeho výrobky spadají do pole zkus silněji, protože prodej zdvihacích zařízení je velmi 

atraktivní odvětví a konkurenční pozice podniku XYZ je střední. To znamená, že jeho 

výrobky mají relativně atraktivní strategickou pozici. Podnik by se měl snažit o udržení této 

pozice nebo o její vylepšení, což vyžaduje větší investice.  

Nakonec byla výrobková strategie zhodnocena z hlediska vhodnosti, přijatelnosti a 

uskutečnitelnosti. Tato strategie má velkou naději pomoci podniku obstát mezi silnou 

konkurencí na trhu a dosáhnout úspěchu. 

 

Cílem diplomové práce bylo provedení strategické analýzy, portfolio analýzy a 

zhodnocení současné výrobkové strategie s návrhy na zlepšení, které povedou 

k výhodnějšímu postavení podniku a k lepšímu postavení na trhu mezi konkurencí. Tento cíl 

byl naplněn. 
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Seznam zkratek 

atd.  a tak dále 

atp.  a tak podobně 

ČNB  Česká národní banka 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EBIT  zisk před odečtením úroků a daní 

EBT  zisk před zdaněním 

EU  Evropská unie 

HDP  hrubý domácí produkt 

Kč  korun českých 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NISD  úvěry neziskovým institucím sloužícím domácnostem 

ROA  rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  rentabilita vloženého kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 

VZZ  výkaz zisku a ztrát 

 




