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1 ÚVOD 

Ještě v osmdesátých letech minulého století byla v České republice centralizovaná 

ekonomika. Strategické řízení organizací se odehrávalo na vládní úrovni. O tom, co se bude 

vyrábět, kdy, pro koho a za kolik se rozhodovalo na ministerstvech a státních plánovacích 

komisích. Firmy měly jen malou pravomoc o sobě rozhodovat samy, o tom co budou vyrábět, 

v jakém množství, jestli budou vycházet vstříc požadavkům zákazníků nebo jestli ukončí 

ztrátovou výrobu a přejdou na výrobu něčeho zcela jiného. Nevěnovalo se příliš pozornosti 

ani inovacím a novým technologiím a peníze do vývoje a výzkumu se investovaly pouze 

v omezené míře. Podniky byly vlastněny státem a při vykázání záporného výsledku 

hospodaření jim stát poskytl dotaci na pokrytí ztráty. Toto hospodaření bylo neefektivní a 

nemotivovalo podniky k dalšímu rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti. 

Po revoluci a přeměně centralizované ekonomiky na decentralizovanou se však situace 

změnila. Podniky přešly do soukromého vlastnictví a začaly se o sebe starat samy. Již žádné 

dlouhodobé centrální plány, žádné dotace. Spousta vlastníků malých firem si pletla zisk 

s tržbou a tak docházelo k častým bankrotům, rušením a zánikům společností. Je pravda, že 

většina firem neměla možnost projít přirozeným procesem přeměny a změny byly náhlé a 

rychlé. Současné podnikatelské prostředí se neustále mění, a tudíž vyžaduje kompetentní 

řízení a kvalitní vedení. Nedá se říci, že by českým firmám přímo chybělo strategické myšlení 

a cítění, ale možná v této hektické době dlouhodobé recese právě toto podceňují. V současné 

rychle se měnící době je důležité, aby firmy měly jasnou vizi a vytyčený směr, kterým se 

chtějí ubírat a kam se chtějí v budoucnu dostat. Měly by si uvědomit jaké je jejich postavení 

na trhu, jaká je jejich konkurenceschopnost, v čem vynikají, co můžou zákazníkům nabídnout 

a zda jsou schopny rozvíjet a zvětšovat tržní hodnotu své firmy, což je vůbec smyslem 

podnikání. Znalost tržního prostředí je základem úspěchu. Úkolem vedení organizace při 

strategickém procesu je definování cílů a výběr vhodné strategie, která povede k dosažení 

těchto cílů. Kvalitní strategie je předpokladem přežití podniku. Nekvalitní strategie nebo 

žádná může vést až k zániku firmy. 

Aby si firma mohla vytvořit a definovat správnou strategii, stanovit cíle a dosáhnout těchto 

cílů, musí hlavně přesně vymezit svoji pozici a zodpovědět si klíčové otázky, např. jaké jsou 

její hlavní aktivity, kam podnik bude směřovat v budoucnosti a čeho se snaží dlouhodobě 

dosáhnout, které produkty prodávat nebo jaké služby nabízet, na kterém trhu se pohybovat, 

jaké jsou vztahy mezi cenou, náklady, tržbou, atd.  V neposlední řadě musí firma promyslet a 

popsat jednotlivé formy politiky v řízení, plánování, alokaci zdrojů apod.  
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Úspěch zvolené strategie však nezáleží jen na její definici a změnách vnějšího prostředí, ale 

hlavně na schopnosti firmy se těmto změnám postavit, přizpůsobit se jim a v ideálním případě 

z nich vytěžit konkurenční výhodu. 

Strategické řízení zahrnuje několik kroků a činností, kterou jsou sdruženy do procesů. Jako 

klíčové činnosti procesu strategického řízení jsou uváděny strategická analýza, nastavení 

strategického směru a plánování akcí. 

Cílem této práce bylo provedení strategické analýzy u vybraného subjektu. Bylo provedeno 

podrobné zkoumání a hodnocení vnějšího (širokého, obecného) prostředí firmy pomocí 

analýzy PESTLE, dále byla provedena analýza oborového (úzkého) prostředí vybraného 

subjektu a analýza vnitřního prostředí podniku pomocí zhodnocení vnitropodnikových 

(firemních) faktorů. 

Vyhodnocení zjištěných dat bylo zpracováno do SWOT analýzy, kde byly definovány silné a 

slabé stránky podniku a příležitosti a ohrožení. Následně byla na základě SWOT analýzy 

formulována vize společnosti, stanoveny strategické cíle, od kterých byly odvozeny 

strategické operace. Cíle i operace byly postaveny tak, aby jejich pomocí bylo dosaženo 

stanovené vize. Výsledky byly ověřeny koincidenční maticí. Pro jednu z operací byl jako vzor 

navržen zadávací list strategické operace. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ 

PODNIKU 

Strategické řízení v tržním prostředí lze stále považovat za novou oblast zvlášť pro země 

bývalého východního bloku. Přestože v odborné literatuře lze nalézt velké množství definic i 

popsaných příkladů z praxe, vytvořit správnou strategii není nic jednoduchého. Zahrnuje totiž 

velké množství údajů, které musí být zpracovány tak, aby vedení podniku rozpoznalo budoucí 

potřeby podnikání a přizpůsobilo dovednosti, které jsou nezbytné k řízení v dnešním 

konkurenčním prostředí. 

2.1  Strategie a strategické řízení 

Dobře promyšlená, srozumitelná a nápaditá strategie je klíčem k úspěchu firmy, ke zvýšení 

její konkurenceschopnosti a povede až k jejímu tržnímu zhodnocení. Naopak špatná strategie 

může podnik dovést až k jeho zániku. Důležité je pochopit, co tuto strategii tvoří.  

2.1.1 Pojem strategie 

Dříve byla strategie chápána jako věda o plánování a vymezení směru vojenských akcí. 

Většinou se strategie využívala při vojenských operacích. V nevojenských oblastech se začala 

prosazovat až na začátku šedesátých let minulého století. Strategie postupem času pronikala 

do různých oborů, proto existují odlišné definice a mění se i význam pro osoby 

zainteresované v jednotlivých oborech. 

V knize „Základy strategického řízení a rozhodování“ uvádí autor T. Mallya (2007) několik 

definic od předních odborníků, např.: 

Mintzberg a Quinn (1996) definují strategii jako sled nebo plán, který integruje hlavní cíle, 

obchodní politiky a implementační kroky organizace do jednotného celku (Mallya, 2007). 

Podle Collise a Montegomeryové (1997) z Harvardovy univerzity, je strategií to, jak vedení 

vytváří hodnotu pro svou organizaci (pomocí koordinace a konfigurace svých multitržních 

aktivit) (Mallya, 2007). 

Ansoff (1995) například definuje strategii jako pravidlo pro rozhodování pod neurčitými 

podmínkami, kdežto obchodní politika je kontingenční rozhodování. Obchodní strategie je 

široký soubor rozhodovacích pravidel a návodů definujících spektrum obchodní činnosti a 

směr organizace (Mallya, 2007). 
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A podle Portera (1980) je strategie široce založený vzorec, určující jaká je konkurenční 

schopnost firmy, jaké budou její cíle a jaká politika bude potřebná k dosažení těchto cílů. 

Podle něj je podstatné dát do souvislosti firmu a její okolí (Mallya, 2007). 

V knize „Podniková strategie – Průvodce rozvojem vašeho byznysu“ píše její autor o strategii 

podniku následující. 

Strategie podniku poskytuje pohled do budoucnosti, který ovlivňuje rozhodování, priority i 

způsoby práce zaměstnanců. Souvisí s tvorbou a zaváděním vnitřního podnikového 

uspořádání, dává tak manažerům možnost vyhodnotit, kde je třeba zvýšit úsilí a produktivitu a 

proč určité aktivity uspěly či ne. Strategie hlavně musí být srozumitelná. Zaměstnanci, kteří 

chápou strategii a jsou přesvědčeni o její smysluplnosti, se lépe s firmou ztotožní a rozvíjí 

svůj vlastní potenciál a nové dovednosti ve prospěch firmy. Stávají se tak loajální a pro firmu 

nepostradatelní. Naopak nejistota, a nedostatek důvěry přináší napětí a cynismus. Nic z toho 

se neslučuje s úspěchem podniku (Kourdi, 2011). 

2.1.2 Pojem strategické řízení 

Podobně lze v odborné literatuře nalézt mnoho definic strategického řízení. Společnými znaky 

různých definic je, že strategické řízení je proces, který zahrnuje několik kroků ke stanovení 

strategie.  

Japonský odborní Kenichi Ohmae, autor sto čtyřiceti knih a mnoha článků, který je označován 

za guru managementu a nazýván „Mr. Strategy“, v článku „Strategické řízení (Strategic 

Management)“, popisuje strategické řízení jako oblast zaměřenou na dlouhodobé plánování a 

směřování organizace.  

„Strategické řízení v organizaci zajišťuje, že se věci nedějí náhodně ale podle předem 

naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Strategické řízení slouží jednak pro přenášení 

požadavků vlastníků na management organizace a jednak managementu organizace pro 

uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace.“ 

(www.managementmania.cz)  

Košťan a Šuleř popisují v knize Management úlohu strategického řízení jako pomoc 

organizaci udržet si nebo získat strategickou konkurenční výhodu a stanovit a v určeném čase 

dosáhnout reálných dlouhodobých cílů (Bělohlávek a spol., 2006). 

Jakubíková (2008) definuje strategické řízení firmy takto: 
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„Strategické řízení firmy (strategic management) je dynamický proces tvorby a implementace 

rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Zahrnuje aktivity zaměřené 

na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a 

disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje, a to 

prostřednictvím vymezení vize, mise, firemních cílů, růstových strategií a portfolia pro celou 

firmu.“ (Jakubíková, 2008, s. 18) 

2.1.3 Principy strategického myšlení 

Strategický systém řízení a rozhodování vyžaduje strategické myšlení. To umožňuje 

manažerům zmapovat a popsat cesty k úspěchu a zároveň rozvíjet schopnosti analyzovat 

přednosti i nedostatky podniku, identifikovat měnící se příležitosti a hrozby na trzích, 

odhadovat další vývoj, podrobně posuzovat a zkoumat různé varianty a následně je 

implementovat a vyhodnocovat. Strategické myšlení stejně jako strategie musí být flexibilní, 

reálné, nepřetržité, kreativní, objektivní a specifické (Mallya, 2007). 

Henry Mintzberg (1994) zdůrazňuje, že strategické myšlení není jen alternativní 

nomenklaturou pro všechno spadající pod strategický management. Je to určitý způsob 

myšlení se specifickými a zřejmými charakteristikami. Dále popisuje, že se jedná o syntetický 

proces využívající intuice a kreativity, který vede k integrační perspektivě firmy (Mallya, 

2007). S tímto názorem se ztotožňuje i Hamel a Prahalad (1989). Ti rovněž kladou důraz na 

kreativitu, prozkoumávání a pochopení nesoudružnosti jevů (Mallya, 2007). 

Raimond (1996) rozděluje strategické myšlení na dvě části. První je strategie jako inteligentní 

stroj, který je založen na datech, údajích, přístupu ke zpracování informací. Druhá část je 

strategie jako kreativní imaginace, tj. strategické myšlení (Mallya, 2007). 

Existují však i nedostatky a bariéry strategického myšlení a ty se často objevují v českých 

podnicích. Jedním z nich je nerozhodnost. Žádná strategie není úspěšná, pokud nebyla 

vyzkoušena. Mít spoustu dobrých nápadů ještě nevede k úspěchu, zdlouhavé vyčkávání, 

zbytečné váhání je ztrátou času a plýtváním energie. Zároveň však podnik nesmí odradit první 

neúspěch a setkání se s problémy. Je potřeba opět vše vyhodnotit, odhalit chyby a ty napravit. 

Dalším problémem je paradigma. Dodnes je možné se setkat s názorem, že když něco 

fungovalo např. padesát let, bude to fungovat i nadále. Nebude. Dnešní rychle se měnící 

prostředí vyžaduje rychlé reakce, rychlé změny a přizpůsobení se. Stejně tak zastaralé postupy 

a přebujelá byrokracie mohou ohrozit fungování společnosti. Firmy, které vyvíjejí enormní 

tlak na zákazníka, aby kupoval jejich produkty, místo aby prozkoumaly potřeby a požadavky 
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zákazníků a přizpůsobily se jim, se dříve či později dostanou svým přístupem do potíží 

(Bělohlávek a spol., 2006).  

Mezi další překážky patří krátkozrakost, osobní zájmy, špatná informovanost, nedůslednost a 

další faktory, které negativně ovlivní strategii podniku.  

2.1.4 Postup a etapy při tvorbě strategie 

Proces tvorby strategie lze rozdělit do následujících etap: 

 strategická analýza, 

 formulace strategie, 

 implementace strategie, 

 strategická kontrola. 

V této práci byla strategické analýze věnována kapitola 4.2, proto zde nebude rozepisována 

podrobně. 

Formulace strategie  

Často se zapomíná na to, že formulace strategie nejsou jen obecné řeči a prázdné fráze. 

Strategie musí být jasně a přesně formulována a to tak, aby jí rozuměl nejen ten, kdo ji 

sestavil, ale všichni, kteří jsou na podniku nebo organizaci jakkoliv zainteresovaní a také 

široká veřejnost. Cíle, které strategie vyjadřuje, musí být konkrétní, reálné a zároveň 

motivující. Je chybou stanovit cíle, kterých žádným způsobem nelze dosáhnout a popsat je jen 

proto, že pěkně znějí a podniku to přinese zájem ze strany zákazníků. Naproti tomu stanovit 

cíle slabé, jen proto, aby jich bylo dosaženo, je rovněž chybou. Malé cíle nedávají motivaci 

zvyšovat úsilí. Jejich splnění je předem jasné a podnik to v žádném případě neposune vpřed. 

Proto by cíle měly být měřitelné. 

Keřkovský (2009) v knize „Moderní přístupy k řízení výroby“ uvádí, že užitečným nástrojem 

při formulaci např. výrobní strategie může být Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí. Model vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy, působící v určitém 

odvětví, je určována působením pěti základních faktorů: 

 vyjednávací síla zákazníků, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví, 

 hrozba substitutů, 

 rivalita firem působících na daném trhu. 
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Porterův model lze využít k provedení strategické analýzy prostředí firmy a také při návrhu a 

vyhodnocování navržené strategie, protože odpovídá na základní strategické otázky 

(Keřkovský, 2009). 

Implementace strategie 

Implementace neboli převedení do praxe je v literatuře popisována jako dlouhodobý proces, 

který zahrnuje následující kroky: 

Musí být vytvořeny podmínky pro přijetí vybrané strategie ve formě dlouhodobých plánů, 

rozpočtů, programů, časových harmonogramů a dalších dokumentů. 

Musí být vymezeny jasné kompetence který útvar, oddělení nebo jednotlivý pracovník, 

ponese odpovědnost, za které činnosti bude odpovídat a jaké jsou jednotlivé pravomoci. 

Vydání směrnice, která popisuje zavádějící strategii a ve které jsou uvedeny všechny 

organizační prvky. 

Všichni zainteresovaní pracovníci musí být o zaváděné strategii řádně a včas informováni. 

Top manažeři jsou povinni jasně specifikovat strategické cíle, předpoklady a podmínky 

vyplývající z přijaté strategie. Pokud toto nebude provedeno, může se stát, že strategické 

plánování nepřinese žádný z očekávaných efektů. 

I manažeři na nižších úrovních a jednotliví pracovníci musí být informováni o úkolech 

vyplývajících pro ně z přijaté strategie, protože s informovaností je spjat systém motivace 

pracovníků. Základem motivačního programu by mělo být vypracování měřítek nové 

strategie. K podpoře úsilí všech pracovníků se musí využít zvlášť těch výkonnostních cílů, 

které jsou popsány ve strategickém plánu. Dobře obeznámení pracovníci mají pocit, že se 

s nimi počítá a jsou tak pevně spjati s vytvářenou podnikovou kulturou. Naproti tomu, 

neinformovaní pracovníci odmítají často přijímat změny právě z důvodu pociťované frustrace, 

že nikomu nestáli za to, aby je o potřebných a zaváděných změnách informoval. 

S každou implementací strategie mohou nastat také organizační změny. Tyto změny souvisí 

s tím, že součástí strategie není jen popis, čeho chce firma dosáhnout, ale také jak 

nejefektivněji toho dosáhnout, a to je mnohdy možné uskutečnit pouze při odlišném rozložení 

a využívání zdrojů. Pečlivé plánování zdrojů je proto pokládáno za velmi důležité 

(Bělohlávek a kol., 2006). 

„Úspěšná implementace strategie je založena na tom, jak dokáže vedení společnosti vytvořit 

prostředí v organizaci, která podporuje změny. Změny by měly být přijímány jako příležitost 
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k dalšímu rozvoji organizace, ne jako hrozba pro všechny zainteresované skupiny.“ (Mallya, 

2007) 

Strategická kontrola 

Keřkovský ke kontrole uvádí, že i správně zformulovaná kontrola se může v důsledku 

probíhajících změn, ať již uvnitř podniku nebo v jeho okolí, ukázat jako nevhodná. Proto je 

třeba průběh realizace strategie kontrolovat a případně upřesňovat a revidovat. Samotné 

finanční výsledky a ukazatele nepokládá za dostatečný indikátor úspěšnosti realizace strategie 

a připomíná, že dokonce mohou být zavádějící. Rozhodující jsou podle něj výsledky analýzy 

vývoje vnějšího prostředí firmy a identifikace nových příležitostí a hrozeb, stejně jako 

zhodnocení silných a slabých stránek podniku (Keřkovský, 2009). 

Jakubíková do kontrolování zahrnuje veškeré aktivity, ze kterých manažeři zjišťují, zda se 

požadovaný stav, resp. požadované výsledky shodují s výsledky plánovanými. Upozorňuje, že 

kontrola je efektivní, pokud je možné stanovit měřitelné standardy pro sledované proměnné. 

Z hlediska působnosti rozlišuje tři typy kontroly, a to kontrolu preventivní, průběžnou a 

zpětnou vazbu (Jakubíková, 2008). 

Mallya ještě dodává, že je nutné podniknout nápravné kroky, pokud je to nutné. Efektivní 

kontrola z jeho pohledu je, jestliže jsou dosažena očekávání nebo cíle podniku. Dosažením 

svých stanovených cílů firma získá dobré jméno. Dále připomíná, že jsou velmi důležité 

kontrolní systémy, neboť monitorují, odměňují a posilují chování a aktivity, které vedení 

firmy požaduje. (Mallya, 2007) 

Naproti výše uvedenému Kourdi (2011) rozděluje tvorbu strategie pouze do tří fází: 

 analýzu, 

 plánování, 

 implementaci. 

Proces plánování má podle něj několik stupňů a každý se opírá o důkladnou analýzu. 

Plánování dle jeho názoru zahrnuje např. definici záměru – kde se firma nachází teď a kde se 

chce nacházet v budoucnu a jak se změní. Úkolem podniku je vysvětlit své přednosti, aby lidé 

pochopili, jak se podniku podaří uspět – vysvětlení konkurenční výhody. Podnik si dále musí 

stanovit hranice strategie – tzn., že musí vymezit, kterými výrobky a trhy se bude zabývat. 

Zvolit si priority, zdůraznit nejziskovější nebo nejvýznamnější aktivity, zákazníky a trhy, 

sestavit rozpočet. Základem úspěšné strategie dle Kourdiho je vymezení finančních 
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požadavků. Je třeba odhadnout náklady, výnosy a hotovost, výsledky srovnávat s rozpočtem a 

provádět potřebné změny (Kourdi, 2011). 

Samozřejmostí je, že je vypracováno několik variant strategií a následuje výběr nejvhodnější 

nejdříve na úrovni podniku, pak na úrovni jednotlivých strategických podnikatelských 

jednotek (SBU) a až jako poslední na úrovni funkcionální, což znamená na úrovni 

jednotlivých úseků jako je výroba, finance, marketing, personalistika, atd. Volba strategie je 

složitý, ucelený proces. Důležité je, zapracovat a popsat ve strategii všechny možné situace, 

které by mohly v podniku nastat a hlavně podnik na tyto situace připravit.   

2.2 Etapy vývoje strategického řízení 

K vědeckému pokroku dochází postupně, je metodicky budován na objevech a myšlenkách. I 

když podniky a strategie podléhají výkyvům, je jejich vývoj metodicky zmapován. Součástí 

podnikání a strategického myšlení je proto učit se od těch, kteří přišli dříve (Kourdi, 2011). 

2.2.1 Přehled etap vývoje strategického řízení 

V následující tabulce je stručný přehled etap vývoje strategického řízení, jak ho uvádí Mallya. 

Tab. 2.1: Stručný přehled etap vývoje strategického řízení 

 Hlavní myšlenka Cíl Metody 

60. léta – klasická 
škola 

v čele manažer, který 
rozhoduje 

vytvoření SWOT 
analýzy (Andrews) 

vytvoření Ansoffovy 
matice 

70. léta – procesní 
přístup 

propojenost 
jednotlivých oddělení a 
vzájemná kooperace 

výrobková a 
geografická 
diverzifikace 

BSG matice 

80. léta – evoluční 
přístup 

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

přiblížit se zákazníkovi; 
výšit kvalitu produkce 

modely řízení kvality 

Porterův pětifaktorový 
model 

90. léta – systémový 
přístup 

rozšíření strategického 
managementu o 
osobní přístup 

zvýšit efektivitu 
produkce 

tvorba 
vnitropodnikových 
kultur 

Současnost – 
novodobý přístup 

sjednocení pojmu 
strategického řízení a 
strategie 

zvýšit praktickou 
aplikaci teoretického 
konceptu 

strategický výzkum 

Zdroj: Základy strategického řízení a rozhodování (Mallya, 2007, s. 26) 

Tradiční chápání strategického řízení představuje procesy, ve kterých vrcholoví manažeři 

přetvářejí a implementují strategie směřující k dosahování cílů celkové prosperity podniku. 

Pro tradiční přístup je charakteristické využívání analytických metod a nástrojů, které 
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předpokládají neměnnost existujících hranic odvětví. Dalším předpokladem je, že všichni 

konkurenti znají pravidla hry a podniky si konkurují především tím, že se snaží podávat větší 

výkony než jejich konkurenti (Dočkalíková, 2013) 

Vývoj se nedá zastavit. Proto neustále dochází k podrobnějším popisům stávajících principů 

řízení, které jsou postupně doplňovány, upravovány a popisovány z hlediska působení a 

ověřování v praxi a zároveň vznikají nové směry a disciplíny, které se věnují nejen 

strategickému řízení. (Dočkalíková, 2013) 

2.2.2 Nové směry ve strategickém řízení 

Změna je projevem vývojového procesu. Za změnu lze považovat odchylku od 

předpokládaného stavu. Může se jednat jak o odchylku pozitivní, která vede ke zlepšení 

očekávaných výsledků, tak i o odchylku negativní, která naopak očekávané výsledky 

zhoršuje. 

V odborném článku Tradiční a nové přístupy ve strategickém řízení podniku Dočkalíková 

(2013) uvádí, že hlavními trendy strategických postupů na počátku 21. století jsou: 

 strategie modrého oceánu, 

 strategie zaměřená na budoucnost. 

Strategie modrého oceánu 

Podstatou této strategie je nalezení skuliny na trhu, dívat se na trh jinýma očima než 

konkurence. Základním prvkem je hodnotová inovace, která klade důraz, jak na hodnotu, tak 

na inovaci. Při tvorbě této strategie jde souběžně o snižování nákladů a zvyšování hodnoty pro 

zákazníka. Hodnota pro zákazníka je dána cenou a zároveň užitkem výrobku nebo služby, 

které si zákazník pořizuje. Pro podnik je zdrojem hodnoty cena a vlastní náklady. Hodnotová 

inovace je dosažena, jestliže činnosti podniku zaměřené na užitek, cenu a náklady jsou 

v souladu. Cílem této strategie je vyhnout se konkurenci a vytvořit nový tržní prostor. 

(Dočkalíková, 2013) 

Rozdíl mezi strategií rudého oceánu (starší směr) a strategií modrého oceánu (nový směr) 

popisují ve své knize „Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and 

Make Competition Irrelevant“ její autoři W. Chan Kim a Renee Mauborgne (2005) takto: 

Pro porozumění si představme svět podnikání rozdělený na dva druhy oceánů; rudé oceány a 

modré oceány. Rudé oceány reprezentují všechny známé druhy podnikání, které existují právě 
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dnes. To je známý trh. Modré oceány naznačují existenci takových druhů podnikání, které 

ještě neexistují. To je neznámý trh (Kim a kol., 2005, vlastní překlad). 

V rudých oceánech jsou hranice businessu definovány a akceptovány, a také jsou známá 

pravidla soutěže. V tomto pojetí se společnosti snaží předčít své rivaly a získat větší podíl 

z exitující poptávky. Jak se trh zaplňuje, možnosti zisku a růstu se zmenšují. Produkty se 

stávají zbožím a tvrdá soutěž dělá z rudého oceánu krvavý (Kim a kol., 2005, vlastní překlad). 

Naproti tomu modré oceány jsou definovány nepopsaným prostorem na trhu, vytvářením 

poptávky a příležitostí pro vysoce ziskový růst. Jakkoliv jsou některé modré oceány za 

hranicemi současného trhu, většina jich vzniká zevnitř rudých oceánů rozšířením stávajících 

hranic trhu. V modrých oceánech je soutěž bezpředmětná, protože pravidla soutěže ještě 

nejsou vytvořena (Kim a kol., 2005, vlastní překlad). 

Strategie zaměřená na budoucnost 

Velké podniky si jsou vědomy toho, že nestačí reagovat na všechny sílící a zrychlující se 

změny v konkurenčním prostředí. Proto je vyžadováno nových organizačních a manažerských 

způsobilostí, je potřebná tzv. inovace managementu. Efektivní konkurenční jednání vyžaduje 

vytváření nového strategického kapitálu. To je úkolem vrcholového managementu podniku. 

Aby toho bylo dosaženo, je zapotřebí, aby manažeři dostali možnost zvyšovat vlastní 

efektivnost na základě prožitku zkušenosti s firmou, možnosti výběrovým způsobem získávat 

okamžitý přístup k odborným způsobilostem, rychle a flexibilně měnit konfiguraci zdrojů a 

spolupracovat při vytváření hodnoty prostřednictvím sítí zkušeností. Úkolem podniků je 

vymanit se z minulosti a pohlížet a tvořit budoucnost, využívat jedinečných zkušeností, 

jejichž výsledkem bude hodnota, která bude pro každého jednotlivého spotřebitele jedinečná 

(Dočkalíková, 2013). 

2.2.3 Současné strategické vybavení 

Existuje celá řada metod, modelů a technik strategického řízení. Rozhodování, kterou z nich 

použít není vůbec jednoduché. Všeobecným doporučením je, že by vždy mělo být použito 

více než jen jedna metoda.  

Jednou z nejznámějších metod používanou ve strategickém řízení je metoda BSC. 

Balanced Scorecard – vyvážená listina hodnocení 

„Balanced Scorecard (BSC) představuje strategický nástroj formulace, implementace a 

monitorování strategie na základě stanoveného strategického zaměření tím, že ve stanovených 
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perspektivách pomáhá stanovit specifické cíle, ukazatele, jejich plánované a cílové hodnoty a 

přiřadit strategické akce.“ (Grasseová a kol., 2010, s. 103)  

Za zakladatele této metody jsou považováni Robert Kaplan a David Norton, kteří v roce 1992 

publikovali v Harvard Business Review článek nazvaný „The Balanced Scorecard – 

Measures that Drive Performance“. V tomtéž časopise byl nedávno BSC zvolen jako jeden 

ze 75 nejvlivnějších podnikatelských nápadů dvacátého století. 

BSC byl poprvé představen jako rámec pro měření výkonnosti, ale velmi rychle se změnil na 

strategický nástroj řízení výkonnosti. V odborné literatuře lze nalézt několik definic, přičemž 

podstatu BSC je možno shrnout do následujících společných bodů: 

 strategický integrovaný systém měření a řízení výkonnosti podniku 

 metoda strategického řízení procházející napříč celým podnikem. Jde v současné době 

o jeden z nejkomplexnějších manažerských přístupů, orientuje se na podnik jako celek 

  zaměřuje se jak na peněžní indikátory, tak i na tzv. měkké faktory, které určují 

výkonnostní schopnost podniku 

 aktivní nástroj controllingu, který může přispět k řízení a optimalizaci procesů 

 představuje strategický systém řízení organizace, který prakticky rozpracovává a 

převádí poslání a vizi organizace do specifických cílů a úkolů, do uceleného a 

srozumitelného souboru měřítek a ukazatelů finanční a nefinanční výkonnosti. Měřítka 

a ukazatele pak poskytují rámec pro posuzování úspěšnosti strategie a systému řízení. 

Doplňující funkcí BSC je dokumentace specifické strategie organizace.  

 vychází ze strategie, která vedle vlastníků bere v úvahu i jiné zájmové skupiny, jsou 

určeny kritické faktory úspěchu a z nich je odvozen systém ukazatelů 

 cíle a měřítka vycházejí z vize a strategie podniku a sledují jeho výkonnost ze čtyř 

perspektiv (oblastí): 

 Finanční (Finance) 

 Zákaznické (Customers) 

 Interních podnikových procesů (Internal Processes) 

 Učení se a růstu (Learning and Growth) 

Tato metoda je postavena na 20 až 25 ukazatelích, jež jsou získány ze čtyř výše uvedených 

perspektiv. 

Další moderní metodou používanou v současnosti k hodnocení podniku jako celku je Model 

EFQM. 
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Oficiální název modelu je „The EFQM Ecellence Model“. Od roku 2000 je využíván pro 

účely posuzování žadatelů o Evropskou cenu za jakost, avšak už mnohem dříve byl využíván 

podniky pro sebehodnocení a inspiraci. Model má obecný charakter, proto jej mohou 

aplikovat všechny druhy organizací bez ohledu na velikost nebo druh nabízených aktivit. 

Model má 9 hlavních a 32 dílčích kritérií, svým rozsahem 0 až 1000 bodů vytváří kontinuální 

stupnici dokonalosti řízení podniku. Mezi excelentní podniky patří ty, které dosáhnou 500 

bodů. Úkolem modelu je zobrazit nedostatečnosti ve všech oblastech řízení podniku a srovnat 

jeho úroveň s úrovní evropského podnikového standardu (Kašík, 2008).  

V roce 1997 byly k dispozici modely pro velké, malé a střední podniky a pro veřejný sektor. 

Prvním podnikem v postsocialistickém světě, který se přihlásil za členy EFQM a hodnotil 

svou výkonnost dle uvedeného modelu je firma ŽDM, a. s., Bohumín (Řezáč, 2009). 

Základní princip modelu vychází z předpokladu, že vynikajících výsledků podnik dosáhne 

pouze v případě maximální spokojenosti externích zákazníků, spokojenosti vlastních 

zaměstnanců a při respektování okolí. Těchto výsledků však lze dosáhnout pouze 

mistrovským zvládnutím a řízením procesů, vhodně definovanou a rozvíjenou politikou a 

strategií a zároveň dokonalým systémem řízení všech druhů zdrojů a budováním partnerských 

vztahů. (Kašík, 2008) 

2.2.4 Srovnání tradičních a nových přístupů ve strategickém řízení 

Přehledné srovnání tradičních a nových přístupů ve strategickém řízení popsala Dočkalíková 

ve svém odborném článku. 

Tab. 2.2: Srovnání tradičních a nových přístupů ve strategickém řízení 

 

 
Tradiční pojetí Nové trendy ve strategii 

Cíl strategie 
vybudování pevného místa 
firmy v daném odvětvovém 
prostoru 

nalézání nových zdrojů hodnoty 
a nových příležitostí 

Pojetí zdrojů 
pevně dané; soustředěné na 
firmu 

rozšiřitelné; k dispozici 

Pohled na odvětví hledání stability a rovnováhy 
vyrovnání se s nestabilitou a 
nerovnováhou 

Odpovědnost za strategii vrcholové vedení 
všichni členové organizace; roli 
zásadního významu mají linioví 
manažeři 

Vypracování strategie analytické analytické a organizační 



20 

 

 Tradiční pojetí Nové trendy ve strategii 

Role vrcholového vedení alokování zdrojů 
Rozšiřování a zhodnocování 
zdrojů, jejich alokování 

Časové hledisko dlouhodobé dlouhodobé a krátkodobé 

Realizace 
oddělení procesu formulování 
strategie a její implementace 

nepřetržité objevování, 
strategické záměry 

Růstový potenciál obvyklý v daném oboru 
nadprůměrně vysoký, bez 
ohledu na obor dosahovaný 
prostřednictvím inovací 

Strategie volný výběr oblasti činnosti 
nutné omezení na stěžejní 
kompetence 

Segment obory arény příležitostí 

Systém činností firmy 

uvést celý systém činností firmy 
do souladu se strategickou 
volbou odlišení nebo nízkých 
nákladů 

uvést celý systém činností firmy 
do souladu se zaměřením na 
odlišení a nízké náklady 

Využití kapitálu 
vysoké, rozsáhlý personál a 
vysoké fixní náklady 

minimalizace počtu 
zaměstnanců, důraz na 
minimum aktiv 

Tržní prostor 
soutěžit ve stávajícím tržním 
prostoru 

vytvořit svrchovaný tržní 
prostor 

Strategie porazit konkurenci vyřadit konkurenty ze hry 

Poptávka využít existující poptávky 
vytvořit novou poptávku a 
využít ji 

Zdroj: Dočkalíková (2013) 

2.3 Proces a hierarchie strategického řízení 

2.3.1 Proces strategického řízení 

„Strategické řízení zahrnuje soubor činností vedoucích pracovníků, jehož výsledkem je 

definování cílů, stanovení postupu jejich dosažení, realizace a kontrola.“ (Jakubíková, 2008, 

s. 32) 

„…strategické řízení je dynamický proces pro sladění strategií, výkonnosti a obchodních 

výsledků. Všechno je o lidech, vůdcovství, technologii a procesech. Efektivní kombinace 

těchto elementů pomůže organizaci dosáhnout předem stanovených cílů. Je to neustálý proces 

tvorby a určování směru vývoje organizace a její aktivity.“ (Mallya, 2007, s. 27) 

„Strategické řízení je realizováno vrcholovými manažery a zahrnuje činnosti zaměřené na 

udržování dlouhodobého souladu mezi posláním organizace, jejími strategickými cíli a 
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disponibilními zdroji a rovněž mezi organizací a vnějším prostředím, v němž organizace 

působí.“ (Grasseová a kol., 2010, s. 16) 

V odborné literatuře lze nalézt mnoho definic strategického řízení, z nichž vyplývá, že 

strategické řízení je dynamický, nikdy nekončící proces. Řízením se zabývá top management, 

ale dotýká se každého jednotlivého pracovníka v organizaci. Jeho cílem je řídit podnik tak, 

aby prosperoval, rozvíjel se a přinášel hodnotu jak svým majitelům, tak i všem 

zainteresovaným skupinám. Pro lepší pochopení lze proces strategického řízení rozdělit do 

dílčích kroků (etap, fází). 

Např. Jakubíková (2008) rozděluje strategické řízení do osmi kroků: 

 definování současného poslání, cílů a zdrojů, 

 analýza prostředí, 

 identifikace příležitostí a hrozeb, 

 analýza zdrojů a kapacit organizace, 

 identifikace silných a slabých stránek, 

 formulování strategie, 

 realizace strategií, 

 hodnocení výsledků. 

Uvádí, že prvních šest kroků spadá do oblasti plánování (Jakubíková, 2008, s. 32). 

Kenichi Ohmae celý proces strategického řízení popisuje jako čtyři základní opakující se fáze, 

které nazývá tzv. „Strategickým cyklem“: 

 formulace strategie (mise organizace, její vize a strategické cíle), 

 plánování strategie (vytvoření strategického plánu a harmonogramu realizace), 

 realizace strategie (alokace zdrojů, realizace projektů, aktivit a opatření k naplnění 

strategických cílů), 

 kontrola strategie, monitoring stavu a vyhodnocování strategie (vyhodnocení a 

případná aktualizace strategie). 

A Mallya (2007) rozčlenil proces strategického řízení do pěti fází: 

 identifikace mise, vize a poslání organizace, 

 analýza okolí organizace, 

 formulování strategie, 

 implementace,  
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 evaluace (hodnocení, posouzení) a kontrola. (Mallya, 2007) 

Obrázek 2.1: Proces strategického řízení 

 

Zdroj: Základy strategického řízení a rozhodování (Mallya, 2007, s. 28)  

2.3.2 Vize 

Každý podnik by měl mít formulovánu vizi. Vize je obrazem budoucnosti podniku. Je to 

pohled, kam podnik směřuje, čím se chce během strategického období stát, kam až se chce 

dostat. Vyjadřuje zaměření aktivit firmy. Vyzdvihuje některou z typických předností podniku. 
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Vize musí být optimistická, přátelská, přitažlivá, ale zároveň inspirující, náročná, ale 

splnitelná. To je úkol pro vedení podniku. Hlavně oni musí být jednotní a vědět, kam chtějí, 

aby podnik směřoval. Zároveň je dobré naslouchat názorům, myšlenkám a radám lidí a 

zároveň prozkoumávat okolí. Vize musí být stručná, jasná a snadno zapamatovatelná. Stává se 

výzvou pro všechny zúčastněné. 

Dobrá vize přináší výhody. Inspiruje a povzbuzuje zaměstnance, pomáhá vytvořit společnou 

identitu, sdílení cílů, nadšení pro správnou věc. Je konkurenční, podporuje experimentování a 

zdravé riskování. Jednání v souladu s vizí musí přinést výsledky a přesvědčit všechny 

skeptiky, že podnik se ubírá správným směrem. 

Naproti tomu podniky, které nemají žádnou vizi, jsou jako bez života. Kam směřují, kam se 

ubírají, budou ještě existovat, záleží jim na budoucnosti? Zodpovězení těchto otázek zůstává 

na odhadu a spekulaci. 

Mise (poslání) 

Na rozdíl od vize, je mise obrazem současnosti podniku. Ale nemůže existovat bez vize, 

stejně jako vize nemůže existovat bez mise. Vyjadřuje smysl existence podniku. Poslání by 

mělo identifikovat, čím se podnik právě zabývá a mělo by odpovídat na otázky, kdo jsme, co 

děláme, jak jsou uspokojovány potřeby zákazníků a proč právě děláme to, co děláme? 

„Mise je stručné heslo („slogan“), které stručně, v jedné krátké větě vyjadřuje poselství firmy 

zákazníkům i vlastním pracovníkům“. (Souček, 2003, s. 129) 

Mise udává jasně definovaný směr, kterým se celý podnik ubírá. 

2.3.3 Strategické cíle 

V současné době je za primární cíl každého podniku považováno zvyšování tržní hodnoty 

podniku. (Dříve se uvádělo maximalizace zisku). Obecné cíle podniku popisují stavy, kterých 

podnik chce dosáhnout a musí být v souladu s podnikovou vizí a misí. Jsou většinou 

zaměřeny na určitý směr nebo jednu aktivitu a jsou vytvářeny pro dlouhé období.  

Strategické cíle jsou požadované stavy, kterých chce podnik dosáhnout prostřednictvím svých 

činností, a jsou zaměřeny do čtyř oblastí: 

 směrem k majitelům, 

 směrem k zákazníkům, 

 směrem k pracovníkům, 
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 směrem k regionu (Souček, 2003, s. 131). 

Strategické cíle směřující k majitelům musí být přesně definovány a to tak, aby směřovaly 

k uspokojení zájmů majitelů. Někdy jsou zájmy majitelů ne zcela shodné. Někteří požadují 

rychlé splacení úvěrů, jiní zase stabilitu nebo expanzi. Často se používají ukazatele 

charakterizující efektivitu firmy, např. ROA, ROE, ROCE, EVA (Souček, 2003). 

Cíle směrem k zákazníkům jsou rovněž velmi významné, protože zákazníci ovlivňují 

budoucnost firmy. Od nich do podniku proudí peníze, proto je v zájmu podniku nabízet a 

poskytovat takové produkty a služby, které uspokojují potřeby a požadavky zákazníků. 

Cíle směřující k zaměstnancům jsou zaměřeny na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, na 

jejich motivaci a zavádění sociálních programů pro zaměstnance, protože o úspěchu podniku 

rozhodují především její pracovníci (Souček, 2003). Spokojení zaměstnanci určitě podávají 

lepší výkony a sami zvyšují aktivitu. 

Co se týká cílů směrem k regionům, zde se jedná především o nový trend, kterým je 

společenská odpovědnost firmy (CSR). Společensky odpovědná firma se angažuje hlavně 

v oblasti ekonomické (např. transparentní podnikání, pozitivní vztahy s investory, zákazníky a 

dalšími partnery), sociální (pozitivní přístup k zaměstnancům, ke vzdělávání, rozvoji, kultuře, 

atd.) a environmentální (ochrana životního prostředí, recyklace, šetrné zacházení se zdroji, 

apod.). Podniky, které jednají v souladu s principy CSR, získávají řadu výhod nefinančního 

charakteru. Upevňují svoji pozici, posilují svoji důvěryhodnost a vytvářejí si sociální image. 

Odvozené cíle jsou formulovány pro všechny klíčové oblasti podniku. Jsou podrobněji 

rozvíjeny z obecných cílů a musí být vymezeny tak, že obsahují následující prvky SMART, 

tzn., že musí být:  

 Specifické – každý ve firmě jim musí rozumět, 

 Měřitelné – určují kvantifikovatelné množství, pomocí něhož podnik zjišťuje, jestli se 

mu daří cíle plnit, 

 Akceptovatelné – musí být přijaty těmi, kteří je budou plnit, 

 Realistické – musí být splnitelné, ale ne příliš jednoduché 

 (Timing) časově vymezené – určuje se časový rámec pro splnění cílů. 

Mezi nejvýznamnější faktory, které ovlivňují volbu cílů, patří síly v okolí, interní vztahy, 

disponibilní zdroje, schopnosti manažerů a minulý vývoj podniku. 
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2.3.4 Strategické operace 

„Strategické operace jsou aktivity, směřující k naplnění mise firmy, dosažení její vize a 

splnění jejích strategických cílů. Jde o rozvojové operace, nikoliv o běžně prováděné 

aktivity.“ (Souček, 2003, s. 157) 

Souček (2003) dále uvádí, že pro každou strategickou operaci musí být zpracován tzv. 

„zadávací list“, který obsahuje přesnou formulaci cíle dané operace, osobu zodpovědnou za 

plnění strategické operace (nositel), časové rozpětí (termín zahájení a termín ukončení) 

indikátory dosažení cíle, které jsou kvantifikované, očekávané přínosy a očekávané náklady. 

Indikátory rozděluje na „tvrdé indikátory“, které jsou všeobecně známé a používané a jsou 

definovány obecně platnými předpisy. Může to být zisk, osobní náklady, apod. Druhou 

skupinu tvoří „měkké indikátory“, jejichž obsah musí být přesně definován, aby bylo možné 

vyhodnotit jejich splnění. Příkladem takového indikátoru může být např. spokojenost 

zákazníků (Souček, 2003). 

Strategické operace jsou základem strategického řízení a musí být neustále aktualizovány a 

upřesňovány. Ve velkých podnicích je běžné, členit strategické operace dle typu: 

 Strategické operace typu A – nejdůležitější rozvojové operace, kdy může jít o velké 

investice, zásadní organizační změny a další. 

 Strategické operace typu B – k jejich realizaci je nutné buď velké investice, nebo 

mimořádné neinvestiční náklady, schvaluje je top management, ale řídí je strategické 

komise, které podávají zprávy vedení podniku. 

 Strategické operace typu C – řídí je komise a o svých aktivitách vhodně informují, 

nevyžadují investice ani mimořádně velké neinvestiční náklady. 

 Strategické operace typu D – jsou nazývány jako „spící operace“, v současné době pro 

ně není uplatnění, ale tvoří tzv. „zásobník námětů“ (Souček, 2003). 

2.3.5 Hierarchie podnikových strategií 

Proces strategického řízení vychází z předpokladu, že strategie je tvořena množinou 

dlouhodobých (strategických) cílů (Keřkovský a kol., 2006). 

Podle úrovně řízení, pro kterou je strategie určena, jsou rozlišovány čtyři druhy strategie: 

 Podnikatelská – strategie na úrovni společenské 

 Podniková (korporační) – strategie celého podniku 

 Obchodní (business) – strategie na úrovni podnikatelské jednotky 
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 Operativní (funkční) strategie (Keřkovský a kol., 2006). 

 

Obrázek 2.2: Hierarchie firemních strategií 

 

Zdroj: Strategické řízení (Keřkovský a kol., 2006, s. 26) 

Na obrázku je znázorněna hierarchická soustava na sebe navazujících firemních strategií. Při 

jejich tvorbě se postupuje směrem od shora dolů. Nadřazená strategie je postupně 

rozpracovávána do strategických cílů na nižší úrovni. Zároveň však musí být mezi 

jednotlivými strategiemi uplatňována zpětná vazba. Všechny strategie musí být zformulovány 

až na základě provedených strategických analýz, a to jak vnějšího, tak i vnitřního prostředí 

firmy (Keřkovský a kol., 2006). 

2.4 Strategická analýza 

Jednou z klíčových činností strategického řízení je strategická analýza. Podle Keřkovského 

(2009) je strategická analýza základem formulace strategie. Stejně tak Grasseová a kol. 

(2010) uvádí, že se jedná o jednu z klíčových činností strategického řízení, která zahrnuje 

podrobné zkoumání a hodnocení jak vnějšího, tak i vnitřního prostředí organizace. Vlivy, 

které působí na organizaci z vnějšího prostředí, jsou např. demografické složení, rostoucí 

konkurence, politická nestabilita, apod. Pro analýzu vnějšího prostředí se nejčastěji využívá 

PESTLE analýza, analýza konkurence v odvětví a situační analýza. K analýze vnitřního 

prostředí je nejčastěji využíváno nástrojů strategické analýzy, jako je hodnocení portfolia, 

analýza hodnotových řetězců, analýza klíčových kompetencí, analýza zainteresovaných stran 

a další (Grasseová a kol., 2010). V současné době bývá pro strategickou analýzu podniku jako 
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celku využíván v organizacích model EFQM, jehož účelem je sebehodnocení výkonnosti 

organizace. 

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

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

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

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

strategie nové. Vychází se přitom nutně z odhadu budoucích trendů a jevů, jež mohou 

v průběhu strategického období nastat. Je proto nezbytné snažit se co nejkvalifikovaněji 

analyzovat existující trendy, získávat informace umožňující odhalit základy budoucího vývoje, 

oddělit krátkodobé jevy od jevů dlouhodobé povahy. S využitím těchto poznatků lze určit 

faktory, které strategii podniku ovlivňují, a kvantifikovat jejich očekávaný vývoj a vliv na 

podnik.“ (Sedláčková a kol., 2006) 

Pro shrnutí poznatků získaných z provedené strategické analýzy se často používá SWOT 

analýza. 

2.4.1 Analýza okolí  

Prostředí, ve kterém se firma nachází, je ovlivněno faktory, jejichž působení může vytvářet 

pro firmu nové příležitosti. Na druhé straně se však může jednat o hrozby, které mohou 

fungování a celou existenci firmy ohrozit. Proto je důležité tyto vlivy neustále monitorovat, 

analyzovat a vyhodnocovat. Výzkumy dokazují, že fungování podniků je více ovlivňováno 

působením faktorů okolí, než jeho vnitřním stavem. Podniky, jejichž strategie jsou více 

přizpůsobeny realitě okolí, jsou úspěšnější (Keřkovský a kol., 2006). 

Manažeři, kteří se zabývají vlivy prostředí na podnik, se potýkají s různorodostí sil, které na 

podnik působí. Snaha na nic nezapomenout a zabývat se vším, co podnik ovlivňuje, tak může 

vést k nebezpečí ztráty celkového nadhledu a podcenění identifikace rozhodujících sil. 

Nezbývá, než využít zdravého rozumu, zkušeností a poznatků (Bělohlávek a kol., 2006). 

Jak tedy lze okolí podniku členit? V odborné literatuře lze nalézt různá členění. Lze se setkat 

s členěním na makroprostředí a mikroprostředí podniku. Nejčastěji je však využíváno členění 

na vnější (obecné, široké) okolí, oborové okolí a interní (vnitřní) okolí. Obecné a oborové 

okolí je pak dále podrobněji členěno, jak je možno vidět na následujícím obrázku. 
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Obrázek 2.3: Členění okolí podniku 

  

 

Zdroj: Strategické řízení (Keřkovský a kol., 2006, s. 43, upraveno) 

2.4.2 Metody vnější strategické analýzy 

Existuje celá řada metod a nástrojů, jak provést strategickou analýzu a zároveň neexistuje 

obecně platné stanovisko, kterou z nich použít jako nejvhodnější, která je nejsnazší, nebo 

s největší vypovídací schopností. Toto rozhodnutí záleží vždy na konkrétní situaci i 

zvyklostech organizace a v neposlední řadě také na dostupnosti informací. Metody jak pro 

vnější tak pro vnitřní analýzu se však dají kombinovat a modifikovat. Následuje popis alespoň 

několika možných metod provedení strategické analýzy. 

PESTLE analýza 

Jak již bylo výše zmíněno, pro analýzu faktorů vnějšího prostředí, které mohou znamenat pro 

podnik budoucí příležitosti nebo hrozby, lze použít metodu, která se nazývá PESTLE analýza 

(někdy bývají uváděny anagramy jako PEST, STEP). Termín PESTLE se začal jednotně 

užívat až v posledních deseti letech a předcházel mu dlouhodobý historický vývoj. Účelem 

této analýzy je nalézt odpovědi na tři základní otázky: 

 Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik nebo jeho části? 

 Jaké jsou účinky těchto faktorů? 

 Které z faktorů jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

Nalezení odpovědí na tyto otázky může pro podnik sehrát důležitou roli v rozhodovacích 

procesech o budoucím směřování. 

Metodou PESTLE jsou analyzovány tyto faktory vnějšího prostředí (jak napovídají první 

písmena uváděné analýzy): 

 Politické – existující a potenciální působení politických vlivů. 
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 Ekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky. 

 Sociální – působení sociálních a kulturních změn. 

 Technologické – dopady nových a vyspělých technologií. 

 Legislativní – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy. 

 Ekologické (uváděné také jako environmentální) – místní, národní a světová 

ekologická problematika a otázky jejích řešení (Grasseová a kol., 2010). 

Za politické faktory jsou považovány např. hodnocení politické stability (forma a stabilita 

vlády, politická strana u moci, vliv politických osobností, vládní orgány a státní úřady), 

hodnocení externích vztahů (zahraniční vztahy, konflikty, nestabilita), politický postoj vůči 

privátní a zahraničním investicím, také se může jednat o politický vliv či nátlak různých 

zájmových skupin. Mezi ekonomické faktory lze zařadit základní hodnocení 

makroekonomické situace (míra inflace, úroková míra, rozpočtový deficit nebo přebytek, 

obchodní deficit nebo přebytek, hrubý domácí produkt a jeho vývoj, měnová stabilita, stav 

směnného kurzu a další), daňové faktory jako je výše daňových sazeb a jejich vývoj, cla, 

poplatky, daňová zatížení. Důležitý je i přístup k finančním zdrojům (bankovní půjčky, 

dostupnost úvěrů, formy úvěrů a půjček atd.). Mezi sociální faktory lze zařadit např. 

demografický vývoj, velikost populace, věkovou strukturu, etnické rozložení, pracovní 

preference a další. Dále jsou zde zařazovány sociálně-kulturní aspekty, jako je životní úroveň, 

rovnoprávnost pohlaví, dostupnost pracovní síly, existence vzdělávacích institucí 

poskytujících potřebné vzdělání. Za technologické faktory lze považovat např. podporu 

vlády v oblasti výzkumu, výši výdajů na výzkum, nové vynálezy, rychlost realizace nových 

technologií, rychlost morálního zastarávání, inovace, obecnou technologickou úroveň.  

Legislatívními faktory je myšlena existence funkčních zákonných norem, např. obchodního 

práva, daňových zákonů, legislativní omezení, deregulační opatření, právní úprava pracovních 

podmínek, funkčnost soudů, vymahatelnost práva apod. A mezi ekologické faktory se řadí 

přírodní a klimatické podmínky, globální environmentální hrozby, emise skleníkových plynů, 

klimatické změny i legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí (Grasseová a 

kol., 2010). 

Metoda scénářů 

V budoucnu mohou nastat různé situace, kterými se bude podnik muset zabývat a které bude 

muset řešit. Účelem této metody je předvídání možných obrysů budoucnosti zejména v oblasti 

strategického řízení. Scénář je vlastně model pro možné budoucí situace a vývoje s cílem 

zajistit identifikaci a předcházení možných problémů, se kterými se organizace po dobu svého 
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života může setkat. Cílem je vytvořit reálně podloženou vizi a strategii, která určí strategické 

cíle. Scénář je konkrétní a měl by být nápomocen k tvorbě základních strategických 

dokumentů, jeho úkolem je rovněž umožnit formulování variantní budoucnosti. V praxi se 

tvorba scénáře pohybuje od jednostránkového dokumentu až k rozsáhlým mnohostránkovým 

nebo multimediálním prezentacím doprovázeným obrazovými záběry z krizového prostředí. 

Tvorba scénáře zahrnuje identifikování vedoucích sil a popisuje možnosti dalšího vývoje. 

Uskutečňuje se v jednotlivých na sebe navazujících krocích, kde se uvádí zejména účel 

využití scénáře (tedy odpověď na otázku proč je zpracováván), identifikaci klíčových prvků 

scénáře se závislostmi a vztahy mezi nimi a hodnocení, což je činnost, kde dochází 

k porovnání, zda bylo dosaženo splnění účelu. Zkušenosti z praxe ukazují, že počet scénářů 

by neměl být příliš velký, protože se průběžně mění globální rysy jako např. politické vztahy, 

technologie, životní prostředí, atd. Zachycení všech relevantních změn do velkého počtu 

scénářů by pak bylo velmi problematické. Proto by scénáře měly být konstruovány už na 

samém počátku nadčasově. Je nutné také pracovat s kvalitními daty a informacemi, které jsou 

základem pro správnou a komplexní tvorbu scénářů. Výběr scénáře představuje poslední krok 

této metody. Je nesprávné se domnívat, že existuje jednoduchý scénář, který podchytí veškeré 

dění a vše vyřeší. Výběr představuje kritickou analytickou činnosti, která zahrnuje: 

 identifikaci souboru možných scénářů podle řešeného problému, 

 výběr takových scénářů, které zahrnují klíčové faktory, 

 dopracování vybraných souborů scénářů. 

Doporučením je vybrat takové scénáře, které se dají zpětně rekonstruovat a umožní i souběh 

několika scénářů dohromady (Grasseová a kol., 2010). 

Delfská metoda 

Tato metoda bývá nazývána také jako „metoda účelových interview“ nebo „metoda 

opětovného dotazu“. Poprvé byla použita v šedesátých letech 20. století O. Helmerem a T. 

Gordonem v americké firmě RAND Corporation. Název metody autoři zvolili podle věštírny 

ve starořeckých Delfách, kde se předpovídala budoucnost. 

Účelem této metody je získání informací nebo názorů expertů vztahujících se k identifikaci 

nebo předpovědi událostí, vývojových problémů a trendů. Metoda je založena na 

víceetapovém písemném dotazování jak expertů z vlastní firmy, tak externích odborníků, kteří 

jsou ochotni na konkrétní dotazy k problému reagovat. Nahrazuje přímou diskusi nebo 

seminář, případně konferenci. Experti jsou předem seznámeni s detaily analyzovaného 
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problému, následně jsou jim položeny otázky. Je důležité věnovat velkou pozornost právě 

přípravě dotazníku a tvorbě dotazů. Nedoporučuje se např. používat specifické termíny, 

využívané pouze v úzkém okruhu odborníků. Stejně tak je důležité vyvarovat se 

nejednoznačným otázkám. Otázky při využití této metody jsou většinou trojího druhu. První 

se týkají předpovědi událostí budoucího vývoje, druhé, jaký budoucí stav je požadován (zda 

by se určitá událost měla stát) a třetí se zabývají způsoby dosažení nebo eliminací budoucího 

stavu. V tomto případě se otázky zabývají strategickým řízením a implementací strategie. 

Otázky se tedy zabývají tím, kdo a co má udělat, kdy, kde a jakých cílů má být dosaženo. 

Proces využití delfské metody je rozdělen do tří fází: 

 přípravná, 

 realizační, 

 vyhodnocovací. 

Doporučuje se, aby se této metody účastnilo mezi 15 – 35 experty. Po obdržení vyplněných 

dotazníků je provedena analýza odpovědí a následné zhodnocení, zda bylo dosaženo konsensu 

mezi odborníky. Shoda je vyhodnocována zpravidla statisticky pomocí mediánu a 

kvantilového rozpětí. V případě, že konsensu nebylo dosaženo, jsou připraveny nové 

dotazníky a cyklicky jsou opakovány jednotlivé činnosti od distribuce dotazníku. Zpravidla je 

další dotazník expertům zaslán v časovém horizontu jednoho měsíce. Cyklus je dokončen, 

jestliže je dosaženo konsensu. Následně je vyhotovena závěrečná zpráva, která obsahuje 

informace, které byly dotazováním zjištěny (Grasseová a kol., 2010). 

Metoda „4 C“ 

Tato metoda se zabývá globalizačními trendy. Na jejím základě se může management 

podniku rozhodnout, zda použít globální či lokální strategii. V této metodě jsou faktory pro 

rozhodování rozděleny do čtyř základních skupin: 

 customers (zákazníci), 

 costs (náklady), 

 country (národní specifika), 

 competitors (konkurenti) (www.strateg.cz). 

Čtyři výše uvedené metody jsou vhodné pro analýzu makroprostředí. Následuje popis 

některých vybraných modelů vhodných pro analýzu mikroprostředí. 
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Porterův model konkurenčního prostředí 

Velmi využívaným nástrojem analýzy oborového prostředí podniku je Porterův pětifaktorový 

model konkurenčního prostředí. Model vychází z předpokladu, že ziskovost odvětví závisí na 

pěti dynamických faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem v daném 

odvětví. Model pěti sil zahrnuje všechny složky odvětvové struktury, které jsou hnací silou 

konkurence (Keřkovský a kol., 2006). 

Obrázek 2.4: Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Zdroj: www.strateg.cz 

V tomto modelu je zahrnuto pět činitelů, kterými jsou: 

 Rivalita mezi konkurenčními podniky – odvětví není přitažlivé, jestliže v něm 

působí příliš mnoho silných konkurentů. Rivalita se zvyšuje, pokud dané odvětví 

stagnuje nebo se zmenšuje, protože podnik tak může získat větší podíl na trhu pouze 

na úkor konkurentů. Mezi další faktory, které působí na rivalitu, jsou vysoké fixní 

náklady nebo malé rozdíly mezi produkty (Grasseová a kol., 2010). 

 Hrozba vstupů nových konkurentů do odvětví – hrozba vstupu nových konkurentů 

do odvětví závisí především na vstupních bariérách, což se může týkat kapitálové 

náročnosti vstupu, očekávanou reakcí ze strany již existujících firem, legislativy, 

vládních zásahů nebo diferenciací výrobků (Grasseová a kol., 2010). 

 Hrozba nahraditelnosti výrobků (substitutů) – odvětví je neatraktivní, pokud 

existuje celá řada zastupitelných výrobků, které jsou atraktivní nižší cenou nebo snazší 

dostupností (Grasseová a kol., 2010). 



33 

 

 Vyjednávací pozice zákazníků – jestliže zákazníci mají velkou nebo rostoucí moc při 

vyjednávání, trh se stává méně přitažlivý. Zákazníci totiž tlačí na snižování ceny, 

vyžadují lepší kvalitu a více služeb. Tím staví konkurenty proti sobě. Pokud jsou 

zákaznici koncentrováni a organizováni, jejich vyjednávací síla se zvyšuje. Prodávající 

může reagovat tím, že vyvine exkluzivní nabídku, které nelze odolat. Jinak musí 

hledat nové dodavatele nebo se zaměřit na zákazníky, jejich vyjednávací pozice je 

slabší (Grasseová a kol., 2010). 

 Vyjednávací síla dodavatelů – analogie se zákazníky. Odvětví je neatraktivní, 

jestliže dodavatelé zvyšují ceny nebo snižují kvalitu a kvantitu dodávek. Největší síla 

dodavatelů je, pokud jsou organizovaní a koncentrovaní. Nejlepší obranou je budování 

dlouhodobých vztahů s dodavateli (Grasseová a kol., 2010). 

Model má pomoci managementu uvědomit si, jaké všechny konkurenční síly v odvětví působí 

a jaký je jejich dopad na podnik. Při tvorbě strategie s využitím těchto faktorů, se podnik musí 

vynasnažit všemi dostupnými prostředky těchto faktorů využít ve svůj prospěch (Grasseová a 

kol., 2010). 

Analýza zainteresovaných stran 

Tato metoda bývá nazývána také jako „analýza zájmových skupin“. Zainteresovanou stranou 

(stakeholders) bývá označována osoba nebo skupina, která má zájem nebo může ovlivnit 

úspěch nebo výkonnost organizace. Účelem je identifikovat a charakterizovat zainteresované 

strany na základě jejich zájmů, potřeb a očekávání (Grasseová a kol., 2010). 

2.4.3 Metody vnitřní strategické analýzy 

Při stanovení nebo usměrnění strategie podniku nestačí pouze zabývat se podmínkami 

v odvětví a celkovým stavem vnějšího prostředí, ale také se musí brát v úvahu situace 

vlastního podniku. Tedy zabývat se silnými i slabými stránkami. Analýza vnitřních faktorů 

pak představuje shrnutí či diagnózu dané situace v podniku. Výchozím bodem takové analýzy 

je klasifikace všech zdrojů podniku, mezi něž patří hmotné, nehmotné, finanční a lidské 

zdroje. Strategická analýza vnitřní situace musí přinést odpovědi na otázky: Jak funguje 

dosavadní strategie? Jakým strategickým problémům podnik čelí nebo bude čelit? Jaké jsou 

silné a slabé stránky podniku? Odpovědi musí přinést řešení na co se zaměřit a co je třeba 

nadále zlepšovat (Grasseová a kol., 2010). Metod jakými lze zjistit a posoudit daný stav 

podniku existuje mnoho. V této práci byly podrobněji popsány pouze některé z nich. 
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Analýza firemních faktorů 

Pro kvalitní provedení analýzy firemních faktorů je nutné provést jiné členění než pouze 

rozdělení výrobních faktorů na půdu, práci a kapitál. Pro potřeby strategického řízení jsou 

faktory chápány v širším pojetí a jsou členěny následovně (Keřkovský a kol., 2006): 

Faktory vědecko-technického rozvoje (VTR) – pokrývají oblast, která má vytvořit 

předpoklady pro využívání výsledků vědecko-technického pokroku a jejich využití ve 

strategii firmy. V praxi se lze setkat s názorem, že malé firmy tuto analýzu provádět nemusí. 

Jedná se však o mylný názor. Bez ohledu na to, zda firma provádí výzkum sama nebo ne, 

musí výsledky VTR využívat a zahrnovat do své strategie (Keřkovský a kol., 2006). 

Marketingové a distribuční faktory – v této oblasti je nutno analyzovat konkurenční strukturu 

trhu, celkový a relativní podíl na trhu, účinnost cenové strategie, fáze životního cyklu 

výrobků, účinnost reklamy, kvalitu výrobků a služeb, hospodárnost a účinnost prodejní síly, 

distribuční kanály a geografické pokrytí, celkové pocity zákazníků o podniku, výrobcích a 

službách, a další (Keřkovský a kol., 2006). 

Faktory výroby a řízení výroby – zahrnují především faktory, určující vývoj v dané oblasti, a 

to úroveň výrobních nákladů ve srovnání s konkurencí, dostatečnost výrobních kapacit 

z hlediska uspokojování poptávky, flexibilitu výroby, hospodárnost a účinnost výrobních 

zařízení, dostupnost energií, surovin, polotovarů, systém řízení zásob, technickou obsluhu 

výroby aj. (Keřkovský a kol., 2006). 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů – tyto faktory mohou výrazně ovlivnit 

konkurenční výhody. Zahrnují např. image podniku, účinnost organizační struktury, pracovní 

klima, firemní kulturu a jejich soulad s firemní strategií, kvalitu zaměstnanců, vztahy 

s odbory, zkušenosti a motivace řídících pracovníků apod. (Keřkovský a kol., 2006). 

Faktory finanční a rozpočtové – smyslem analýzy této oblasti je řešení dvou problémů, a to 

posouzení „finančního zdraví“, což je posouzení současného stavu podniku, a posouzení toho, 

zda je navrhovaný strategický rozvoj reálný z finančního hlediska (Keřkovský a kol., 2006). 

Analýza hodnototvorných řetězců 

Jak již bylo zmíněno dříve, v moderním strategickém řízení jsou zdroje chápány v širší 

souvislosti než jako souhrn výrobních faktorů. V tomto širším pojetí jsou zdroje popisovány 

jako veškeré aktivity podniku, které přispívají ke konkurenčnímu postavení podniku a tvoří 

základ pro naplňování stanovené strategie. Tyto aktivity musí být systematicky analyzovány, 
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aby bylo možno zjistit případné neefektivní využívání zdrojů. Jako základní nástroj pro tuto 

analýzu je využíván tzv. hodnototvorný řetězec (value chain). Ten rozkládá podnik na 

jednotlivé strategicky významné aktivity umožňující odhalit jejich potenciální možnosti a 

slabosti. Aktivity jsou rozděleny do dvou základních skupin: 

 primární aktivity, které se přímo týkají fyzické výroby, prodeje a dopravy výrobků, 

 podpůrné aktivity, které se vztahují k podpoře primárních aktivit (Keřkovský a kol., 

2006).  

U každé z činností je nutné určit přidanou hodnotu, aby management zjistil, jak jednotlivé 

činnosti přispívají ke konkurenčnímu postavení firmy. Pozornost musí být věnována hlavně 

odbytu, kde lze získat informace o možnostech zvýšení prodeje (Keřkovský a kol., 2006). 

Analýza vnitřního prostředí firmy metodou „7 S“ 

Analýza od firmy McKinsey je určena k analýze vnitřního prostředí firmy. Skládá se ze sedmi 

prvků, které jsou rozděleny na tzv. „tvrdé“ a „měkké“ a předpokladem úspěchu je, že podnik 

má tyto prvky v souladu. Tvrdé prvky jsou: 

 Strategy (strategie) – určuje, jakým způsobem organizace získává konkurenční 

výhodu, 

 Structure (organizace) – určuje, jakým způsobem je firma organizovaná, 

 Systems (procesy) – určují, jakým způsobem jsou prováděny každodenní činnosti 

v podniku. 

Měkké prvky jsou: 

 Shared values (hodnoty) – určují, jakým způsobem jsou definovány a sdíleny hodnoty 

 Skills (kompetence) – určují, jakým způsobem jednotliví pracovníci získávají 

kompetence 

 Style (řízení a kultura) – určuje, jakým způsobem jsou zaměstnanci řízeni a jaká je 

firemní kultura 

 Staff (zaměstnanci) – určují, jaké jsou obecné schopnosti zaměstnanců. 

Tato analýza se používá především pro identifikaci možných zlepšení, analýzu případných 

dopadů plánovaných změn nebo k identifikaci směřování strategie. Postup pro zpracování 

analýzy je rozčleněn do tří kroků. Prvním krokem je určení firemních hodnot a způsobu, 

jakým jsou tyto hodnoty podporovány tvrdými prvky. Druhým krokem je určení, jakým 
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způsobem se tvrdé prvky podporují navzájem a posledním krokem je určení, jakým způsobem 

měkké faktory podpoří tvrdé (www.ict-123.com). 

2.4.4 Shrnutí výsledků formou SWOT analýzy 

SWOT analýza je jednou z nejpoužívanějších analytických metod. Tuto metodu vytvořil 

Albert Humphrey, který vedl v 60. a 70. letech na Stanfordské univerzitě výzkumný projekt, 

jehož cílem bylo analyzovat nedostatky v plánování společností a vytvořil pro ně nový systém 

řízení změn. SWOT je zkratka z anglického originálu Strenghts – silné stránky, Weakness – 

slabé stránky, Opportunities – příležitosti a Threats – hrozby. Analýza SWOT se řadí mezi 

základní metody strategické analýzy pro svůj integrující charakter. Pracuje s informacemi a 

daty získanými v průběhu hodnocení a analýzy organizace. Grasseová a kol. (2010) definují 

SWOT analýzu takto: 

„SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace anebo její 

části (SBU, funkční nebo průřezové oblasti), kdy na základě vnitřní analýzy (silné a slabé 

stránky) a vnější analýzy (příležitosti a hrozby) jsou generovány alternativy strategií.“ 

(Grasseová a kol, 2010, s. 296) 

Analýzou vnitřního prostředí jsou definovány silné a slabé stránky podniku, naproti tomu 

analýzou vnějšího prostředí jsou odhalovány příležitosti, kterých podnik může využít ve svůj 

prospěch a hrozby, které mohou podnik ohrozit, proto by se jich měl vyvarovat nebo je může 

analyzovat a snažit se je proměnit a využít také ve svůj prospěch. SWOT je tedy strategická 

analýza, na jejímž podkladě lze formulovat rozvojové aktivity firmy, podnikovou strategii i 

podnikové cíle.  

2.5 Závěry pro téma práce 

Strategie byla dříve využívána pouze ve vojenství. Šlo o jakýsi způsob vedení bitvy či války. 

Klamání nepřítele, úhybné manévry, příprava na zteč, využívání nových neotřelých postupů – 

to vše zahrnovala vojenská strategie. Postupem času se rozšířila i do dalších oblastí. Dnes se 

se strategií můžeme setkat třeba i ve sportu, ať již v kolektivních soutěžích nebo v bojích 

jednotlivců. Vždy jde o to přelstít nepřítele, využít jeho slabin a zvítězit. Se strategií se 

můžeme rovněž setkat v biologii, v teorii her, v ekonomii a také v řízení podniků. Jde o stejný 

princip, jaký byl dříve využíván jen ve vojenství. Je to způsob či směr vedení firmy tak, aby 

byla úspěšná. Stanovení strategie podniku zahrnuje spoustu úkolů a kroků a vyžaduje jak 

kvalitní lidi ve vedení podniku, tak i loajální zaměstnance. 
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Podkladem pro formulaci strategie je strategická analýza. Nejdříve je nutné provést 

strategickou analýzu výchozího stavu podniku, která zahrnuje analýzu vnějšího okolí podniku 

(obecného, širokého), poté analýzu bližšího okolí podniku (odvětvového, konkurenčního, 

oborového). Aby byla analýza kompletní, musí být provedena také analýza vnitřního prostředí 

podniku. Pro provedení externí a interní analýzy existuje velké množství metod a nástrojů.  

V této práci byla analýza vnějšího prostředí provedena metodou PESTLE, analýza oborového 

okolí vyhodnocením klíčových skupin, které tvoří úzké okolí firmy a pomocí Porterova 

modelu pěti konkurenční sil. Analýza vnitřního prostředí firmy byla provedena pomocí 

zhodnocení firemních faktorů. Souhrn zjištění byl přenesen do SWOT analýzy, kde z analýzy 

vnitřního prostředí byly identifikovány silné a slabé stránky organizace a naproti tomu byly 

z analýzy vnějšího prostředí definovány příležitosti a hrozby, které může podnik očekávat. 

Z matice SWOT analýzy pak byla vygenerována strategie podniku. Tato strategie byla 

vyhodnocena jako optimální. Z výsledků SWOT analýzy byla stanovena vize společnosti, 

vymezeno pět problematických okruhů, pro které byly stanoveny strategické cíle a ty byly 

podrobně rozklíčovány do strategických operací. Pro vybranou operaci byl sestaven „zadávací 

list“ jako vzor podrobného popisu strategických operací. 

Před samotnou implementací je úkolem managementu připravit prostředí, tzn. podat včasné a 

přesné informace, neboť s každou implementací mohou nastat také organizační změny.    

Strategie musí být jasně a přesně formulována a to tak, aby jí rozuměl nejen ten, kdo ji 

sestavil, ale všichni, kteří jsou na podniku nebo organizaci jakkoliv zainteresovaní a také 

široká veřejnost. Cíle, které strategie vyjadřuje, musí být konkrétní, reálné a zároveň 

motivující. 

Zavedením strategie do praxe však proces strategického řízení nekončí. Dalším krokem je 

kontrola strategie. Zvlášť v této rychle se měnící době je kontrola strategie velmi důležitá, 

protože aktuální strategie nebude aktuální, když se podmínky, za kterých byla 

implementována, změní nebo nebudou platit. Je třeba neustálého sledování změn a 

přizpůsobování se. Z tohoto důvodu je proces strategického řízení považován za nikdy 

nekončící. 
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3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO SUBJEKTU 

3.1 Představení společnosti  

Společnost Austin Detonator s.r.o. zahájila svou činnost 1. 1. 1999 odkoupením výroby 

rozbušek z bývalé Zbrojovky Vsetín. Vsetínský Austin Detonator je největší evropský 

výrobce rozbušek. Jde především o exportně orientovanou firmu, aktivně prodává do 35 zemí 

světa a v každé má základního distributora. 90 % produkce je určeno pro země Evropské 

Unie, Island, Spojené Státy Americké, ale i pro oblasti vzdálenější jako např. země Středního 

Východu, Taiwan, Japonsko, Jižní Afrika. Areál vsetínské společnosti se rozkládá na 158 ha 

s více než stovkou budov. Na každé je jméno člověka, který za ni zodpovídá, což souvisí se 

zajištěním bezpečnosti. Společnost zaměstnává téměř 800 pracovníků.  

Společnost je významnou technologickou a výzkumnou základnou pro výrobu a další rozvoj 

roznětných systémů. Především se zabývá vývojem, výrobou a distribucí těchto výrobků: 

 neelektrické rozbušky, 

 elektrické rozbušky, 

 elektronické rozbušky, 

 komponenty pro výrobu (sestavu) rozbušek, 

 iniciační prostředky, 

 pilule a palníky, 

 pomůcky pro trhací práce. 

Společnost je tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce. Trhací 

práce jsou využívány v mnoha odvětvích – těžba hornin a nerostů, stavební práce, ražba 

tunelů, výstavba podzemních děl aj. Jednou z oblastí, ve které se trhací práce využívají je i 

seismický průzkum ložisek fosilních paliv. Společnost Austin Detonator dodala rozbušky 

např. pro seismický průzkum prováděný v Indonésii firmě, která hledala v předmětné oblasti 

ložisko plynu. Požadavky na výbušniny pro toto použití jsou velmi náročné. Rozbušky musí 

být odolné tlaku a vodě a musí vydržet velmi dlouhou dobu v trhavinách různého složení. Je 

vyžadována maximální přesnost, protože odchylka 1 ms v čase odpálení znamená chybu 

100 m hloubky odpalu. „Sleep time“ (doba mezi uložením a odpálením) těchto náloží bývá 

v řádech týdnů až měsíců. Taktéž na trhaviny jsou kladeny značné požadavky jako vysoká 

detonační rychlost, 100% spolehlivost i po 6 měsících ve vrtu aj. (AD impuls, č. 1/2012). 
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Společnost se zapojuje do operačního programu Podnikání a inovace ze strukturálních fondů 

EU a podařilo se jí díky těmto dotacím vybudovat strojní dílnu a elektrodílnu úseku výzkumu 

a vývoje, které jsou vybaveny řadou nových strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.  

Od roku 1997 je Austin držitelem certifikátu jakosti ISO 9001. Certifikát ISO 9001:2000 byl 

společnosti udělen Českým certifikačním orgánem CQS – Sdružením pro certifikaci systémů 

jakosti, který je součástí mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNet a je platný od 

6. 1. 2013 (www.austin.cz). 

Společnost poskytuje vlastním zaměstnancům systém periodického školení a tréninků 

s ohledem na zastávanou funkci. Vzhledem k zaměření firmy je základem vzdělávání 

zaměstnanců speciální pyrokurz, který absolvují všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do 

styku s výbušninami. Kurzy probíhají přímo ve firmě a časový rozsah je minimálně 60 hodin. 

Vedou jej zkušení lektoři z řad specialistů firmy, Český báňský úřad (ČBÚ) a jiných podobně 

zaměřených firem. Společnost rovněž svým zaměstnancům nabízí bezplatnou výuku 

angličtiny na čtyřech úrovních pokročilosti ve skupinových i individuálních kurzech. Dále 

společnost poskytuje svým zaměstnancům tyto zaměstnanecké výhody: 

 připojištění zaměstnanců pro případ úrazu, trvalé následky z úrazu (vč. popálení) 

nebo úraz s následkem smrti, připojištění pobytu v nemocnici, 

 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo důchodové životní 

pojištění, 

 nadstandardně kvalitní ochranné pomůcky a pracovní oděvy, 

 permanentky do krytého bazénu a do sauny, 

 bezplatné masáže v prostorách firmy, případně i mimo firmu, 

 pitný režim, včetně dotovaných teplých nápojů na pracovišti, 

 dotovanou teplou stravu dostupnou na všech pracovištích a směnách, 

 příspěvek na očkování proti chřipce, 

 vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídky zaměstnanců na exponovaných 

pracovištích, 

 volné vstupenky nebo slevy na kulturní a sportovní akce pořádané ve městě. 

Firma je spolupracujícím sociálním partnerem Střední průmyslové školy strojnické ve 

Vsetíně. Účastní se Dne otevřených dveří a snaží se přesvědčit žáky devátých tříd, aby si pro 

další studium vybrali technický obor se strojírenským zaměřením. Maturanty seznamuje s 

možností jejich uplatnění ve společnosti Austin Detonator (www.austin.cz). 
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Austin Detonator se hlásí k CSR, což je společenská odpovědnost firem. Od ekonomické 

situace společnosti se odvíjí rozsah a finanční objem podpory různorodým aktivitám 

neziskového sektoru. V roce 2011 společnost poskytla finanční příspěvek vsetínskému 

nohejbalu a hokeji dětí a mládeže, ženskému volejbalovému a hokejovému oddílu, 

postiženým sledge hokejistům, dětskému fotbalovému oddílu a některým menším sportovním 

oddílům v okolních obcích. Ve vsetínské nemocnici společnost financovala zakoupení 

kompletu ložního hypoalergenního vybavení a nákup moderního vyšetřovacího křesla pro 

gynekologické oddělení. Rovněž vybraným školám a školkám firma věnovala vybavení a 

přispěla na několik vzdělávacích akcí, např. na ekologickou soutěž dětí s mezinárodní účastí 

Globe Games, finančně podpořila i studentskou soutěž o podnikatelský záměr. Z kulturní 

oblasti společnost přispěla místním tanečním folklórním souborům i moderním tanečním 

skupinám na jejich aktivity. Nejde však jen o podporu finanční, firma umožnila např. 

uspořádání prodejních výstav výrobků postižených dětí a mládeže ve svých prostorách. Za 

svou dlouholetou podporu neziskového sektoru získala společnost Austin Detonator v roce 

2012 Cenu za firemní filantropii (AD impuls, č. 1/2012). 

V roce 2012 se firma poprvé zapojila do soutěže Inovační firma Zlínského kraje. Ve třetím 

ročníku v konkurenci více než dvaceti společností získala jednu ze tří udílených cen, a to 

čestné uznání. Odborná porota posuzovala přidanou hodnotu inovací přinášejících zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu. Austin Detonator byl oceněn za inovační projekt vývoje a 

výroby ekologicky šetrných roznětných systémů pro světový trh, neobsahujících těžké kovy. 

Takové rozbušky na globálním trhu dosud chybí (AD impuls, č. 3/2012). 

Již šestým rokem je udíleno ocenění EBA (European Business Awards), které je v Evropě 

uznáváno jako symbol úspěchu, novátorství a udržitelného rozvoje. Do finálního výběru 

nejnáročnější podnikatelské soutěže v Evropě se pro rok 2012/2013 probojovalo 19 českých 

firem. Kromě Austinu jsou dalšími finalisty za Českou republiku např. Škoda Auto či 

Plzeňský Prazdroj. Soutěže se účastní cca 15 000 firem z 30 zemí podnikajících v různých 

odvětvích, od strojírenství až po módu (AD impuls, č. 3/2012). 

3.2 Základní údaje, předmět podnikání a organizační struktura společnosti 

3.2.1 Základní údaje společnosti 

Název firmy:    Austin Detonator s.r.o. 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 



41 

 

Sídlo:    Jasenice 712, 755 01  Vsetín 

Identifikační číslo:  25689916 

Jednatel:   Ing. Otta Grebeň 

Základní kapitál:  1 000 tis. Kč, splacený peněžitý vklad jediného společníka 

Obchodní zastoupení:  společnost má zaregistrované obchodní zastoupení v Polsku.  

Společnost Austin Detonator s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, oddíl C, vložka 21745, dne 25. 8. 1998. Je „osoba ovládaná“ a je součástí 

podnikatelského seskupení Austin Powder. „Osobou ovládající“ je Austin International Inc. 

Cleveland, Ohio, USA, která vykonává svůj rozhodující vliv prostřednictvím společnosti 

Austin Europe GmbH, která je 100% společníkem ovládané osoby a má sídlo v Rakouské 

republice (www.justice.cz). 

3.2.2 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je podnikání v oborech: 

 výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, 

 silniční motorová doprava osobní a nákladní, 

 provádění trhacích a ohňostrojných prací, 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb. 

Tab. 3.1: Zařazení podniku podle CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností) 

20510: Výroba výbušnin 

201:00:00 
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů 
a syntetického kaučuku v primárních formách 

2059:00:00 Výroba ostatních chemických výrobků j. n. 
25620: Obrábění 
27120: Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 
281:00:00 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 
431:00:00 Demolice a příprava staveniště 
47789: Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. 
49393: Nepravidelná pozemní osobní doprava 
49410: Silniční nákladní doprava 
6820:00:00 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
7219:00:00 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
93290: Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. 
952:00:00 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 
Zdroj: www.czso.cz 

 

http://www.czso.cz/
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3.2.3 Organizační struktura společnosti 

V čele společnosti stojí ředitel a jednatel. Organizace je rozdělena do pěti základních úseků 

podle činností, a to personálního, provozního, výzkumu a vývoje, obchodního a finančního, 

přičemž každý z těchto úseků má svého ředitele. Úseky provozní, obchodní a finanční jsou 

dále členěny na útvary. Podrobné schéma organizační struktury společnosti je v příloze č. 1. 

3.3 Výsledky hospodaření a ekonomická situace společnosti 

Nejdříve bude rozebrána situace vývoje počtu zaměstnanců, tržby a zisk po zdanění. 

Graf 3.1: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2007 – 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací společnosti 

Z grafu i tabulky je patrné, že v roce 2009 došlo k poklesu počtu zaměstnanců oproti roku 

2008 o 90, což bylo způsobeno zasažením ekonomiky celosvětovou krizí. Společnost byla 

nucena propustit zaměstnance i snížit počet přesčasových hodin. Nejdříve byl ukončen 

pracovní poměr brigádníkům a zaměstnancům na zkrácený úvazek. V roce 2010 se počet 

zvýšil o 60, nedosáhl však úrovně roku 2008, ale je srovnatelný s rokem 2007, rozdíl je pouze 

v počtu jednoho zaměstnance, a to ve vedení společnosti. V roce 2011 se počet zaměstnanců 

oproti roku 2010 zvýšil o 66, z toho 6 lidí přibylo ve vedení společnosti. V letech 2010 a 2011 

došlo shodně k nárůstu pracovní sil o 60 osob. V roce 2011 je stav zaměstnanců nevyšší ve 

sledovaném období. Společnost se vyrovnala s následky krize. Vzhledem ke vzrůstajícímu 
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objemu objednávek byla společnost nucena rozšířit výrobní kapacity a doplnit stavy 

zaměstnanců tak, aby tyto kapacity byly plně využity. 

Graf 3.2: Počet prodaných rozbušek v letech 2005 – 2010 v tis. ks 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací společnosti 

V roce 2009 je patrný velký propad v počtu prodaných rozbušek, což bylo dáno tím, že se 

naplno začaly projevovat důsledky hospodářské a finanční celosvětové krize. Bylo zrušeno 

množství objednávek od významných a dlouhodobých obchodních partnerů. Došlo k velkému 

útlumu v oblasti těžby, uzavírání dolů a pozastavení projektů tunelové ražby. Po velkém 

poklesu v roce 2009 se v roce 2010 zvýšila poptávka po výrobcích, obzvláště po 

neelektrických rozbuškách označených jako OSD, které se používají v naftovém průmyslu. 

Tím došlo k nutnosti navýšit potřebné výrobní kapacity a s tím souvisí i navýšení počtu 

zaměstnanců. V roce 2010 proto byly spuštěny dvě nové linky. V roce 2011 si firma udržela 

postavení největšího výrobce průmyslových rozbušek v Evropě. Dle struktury prodaných 

výrobků, bylo zjištěno, že mírně narostla výroba a prodej laborovaných rozbušek (komponent 

pro sestavu rozbušek), ale prodej sestavených rozbušek, tj. finálního produktu, mírně poklesl. 

Důvodem byly nerealizované dodávky pro stavební práce v Evropě, kdy v rámci úsporných 

vládních programů byly některé stavební projekty zrušeny. Z dostupných materiálů není 

možné zjistit přesný počet prodaných rozbušek v roce 2011, proto toto číslo v tabulce ani 

grafu není uvedeno. Společnost pouze uvádí, že v roce 2011 prodala více než 42 mil. ks, což 

je mírný nárůst oproti roku 2010 (výroční zpráva). 
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Graf. 3.3: Vývoj tržeb v letech 2005 – 2011 v tis. Kč 

 

  Zdroj: vlastní zpracování interních informací společnosti 

V období od roku 2005 do roku 2007 včetně měly tržby rostoucí charakter. V roce 2008 a 

2009 poklesly a v roce 2010 a 2011 opět začaly růst a jsou největší za sledované období. 

Tržby realizované exportem tvořily v roce 2011 93 % celkových tržeb, přičemž hlavními 

spotřebiteli zůstali zákazníci na evropském kontinentu, což ukazuje následující graf. 

Tab. 3.2: Struktura exportu společnosti v r. 2011 v % 

Kontinent Export v % 

Evropa 51 

Afrika 1 

Asie 14 

Severní Amerika 20 

Jižní Amerika 0 

Austrálie 14 
Zdroj: vlastní zpracování interních informací společnosti 
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Graf 3.4: Struktura exportu v r. 2011 v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací společnosti 

Z evropských států se nejvíce výrobků vyváží do Německa, Švédska, Finska, Norska a 

Polska.  

Následuje vývoje zisku po zdanění v letech 2005 – 2011 v tis. Kč. 

Graf:3.5: Vývoj zisku po zdanění v letech 2005 – 2011 v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací společnosti 

V roce 2011 vytvořil Austin čistý zisk po zdanění ve výši 222 263 tis. Kč, tj. o 35 857 tis. Kč, 

resp. o téměř 15 % více než v roce předcházejícím. V roce 2011 společnost dosáhla historicky 

nejvyššího zisku po zdanění. 

U všech sledovaných ukazatelů je patrný velký propad v roce 2009, což bylo způsobeno 

následky celosvětové finanční a hospodářské krize. Následující roky 2010 a 2011 vykazují 

vzestupný trend, z čehož je patrné, že se společnost s následky krize začala rychle vyrovnávat.  
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4 METODICKÝ POSTUP A PROVEDENÍ STRATEGICKÉ ANALÝZY 

V této kapitole byl popsán metodicky postup a následně provedena strategická analýza. 

4.1 Metodický postup 

Přestože existuje velké množství metod a návodů (některé z nich jsou popsány v předcházející 

kapitole) jak provést strategickou analýzu je nelehké se rozhodnout, která je správná a bude 

mít největší vypovídací schopnost. Může být použita ta, se kterou podnik již dříve pracoval a 

má s ní zkušenosti, nebo se podnik rozhodne pro použití naprosto nové nevyzkoušené metody. 

Ať již je rozhodnutí jakékoliv, musí být brán zřetel hlavně na dostupnost informací. Po osobní 

konzultaci se zástupci společnosti Austin se autorka této práce rozhodla použít tradiční 

metody.  Nejdříve bylo přistoupeno ke shromáždění co největšího množství informací ať již 

osobním dotazováním zaměstnanců společnosti z různých pozic, prostudováním příslušné 

literatury, získáním finančních výkazů, výročních zpráv, nebo vyhledáním článků v místním 

tisku. Po analýze dokumentů bylo provedeno expertní hodnocení – empirická část strategické 

analýzy.  

Empirická část byla rozdělena do dvou fází: 

 strategická analýza, 

 návrh strategie. 

V první fázi byla provedena strategická analýza podniku, která je uvedena v kapitole 4.2. 

Začala analýzou vnějšího prostředí s využitím PESTLE analýzy. Následovala analýza 

oborového prostředí pomocí zhodnocení klíčových skupin tvořících nejužší okolí podniku. 

Vnitřní prostředí firmy bylo popsáno pomocí vnitřních podnikových faktorů. Všechny zjištěné 

údaje byly shrnuty do SWOT analýzy a rozděleny na silné a slabé stránky a příležitosti a 

hrozby. K analýze bylo využito všech dostupných informací jak z Českého statistického 

úřadu, tak z informačního portálu Zlínského kraje, stránek Ministerstva průmyslu a obchodu i 

interních firemních dokumentů. Zároveň byly zjištěné informace konzultovány se zástupci 

firmy. Výsledky SWOT analýzy jsou uvedeny v bodě 4.5.  

Ve druhé fázi byly provedeny některé kroky návrhu strategie podniku (viz kap. 5). Na základě 

provedené strategické analýzy byla formulována firemní vize, ve které je stručně vyjádřena 

pozice firmy, kam chce firma směřovat, čeho chce v budoucnu dosáhnout a také jaké jsou její 

přednosti. 
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Dále následovala formulace strategických cílů. Firma Austin již některé ze strategických cílů 

měla zformulovány, avšak jednalo se o formulaci velmi obecnou a cíle nebyly 

kvantifikovány. V rámci práce byla provedena zpřesňující formulace a vytyčeny konkrétní 

cíle s kvantitativním určením. Při jejich formulaci bylo využito analytických poznatků SWOT 

analýzy. Nové strategické cíle jsou uvedeny v bodě 5.1. 

Na základě strategických cílů byly navrženy strategické operace, a to tak, aby směřovaly k 

naplnění strategických cílů. Strategické operace jsou uvedeny v bodě 5.2. 

4.2 Strategická analýza podniku  

Strategická analýza širokého vnějšího prostředí (makrookolí) podniku Austin Detonator s.r.o. 

byla provedena pomocí PESTLE analýzy. 

4.2.1 PESTLE analýza 

Jak již bylo dříve vysvětleno, touto metodou se analyzují faktory vnějšího prostředí, které 

působí na podnik, ale podnik je nemůže ničím ovlivnit. Mohou pro podnik znamenat 

příležitosti nebo hrozby.  

Politické faktory 

Politická situace České republiky je relativně stabilní, ale její stabilita je ohrožována 

problematickým koaličním dohadováním, častým hlasováním o důvěře vládě a korupčním 

chováním některých vládních činitelů. K ohrožení stability z hlediska podnikatele také 

nemalou měrou přispívá legislativní chaos, a to jak v daňových zákonech, tak v iluzorní 

vymahatelnosti práva skrze mimořádně pomalé soudy. Dalším velkým problémem politického 

prostředí ČR je neregulovaný lobbing, který vede zpět ke korupčním praktikám jak na 

celorepublikové, tak na samosprávné úrovni. Díky těmto jevům se podnikatelé zdráhají např. 

spouštět investiční akce, nebo se účastnit výběrových řízení, která leckdy ani nejsou správně 

vyhlášena (sKarty, registry pro sociální správu a další). Velkým problémem je velmi špatná 

vymahatelnost pohledávek, a to i díky nezřejmým vlastnickým vztahům dlužníků. Veřejnost 

je znechucená z rostoucí korupce a ovlivňovaní vládních činitelů soukromými osobami. 

Informace, jež proudí každodenně z médií, jsou nepřesné a mnohdy zavádějící a lidé ztrácejí 

důvěru ve spravedlnost a v to, že stát vůbec něco pro své občany dělá.  

Založení společnosti v ČR umožňuje Obchodní zákoník. Společnost je založena sepsáním a 

podpisem společenské smlouvy. Ta nyní musí mít formu notářského zápisu (dříve tato 

povinnost byla stanovena pouze v případě jediného společníka, nyní již se vztahuje na 
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všechny nově založené s.r.o.). Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Společnost Austin Detonator s.r.o. zahájila svou činnost 1. 1. 1999 odkoupením výroby 

rozbušek bývalé Zbrojovky Vsetín.  

Společnost Austin má sídlo v okrajové části Vsetína nazývané Jasenice. Okres Vsetín je 

součástí Zlínského kraje, který vznikl k 1. 1. 2000 na základě ústavního zákona Parlamentu 

ČR č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních správných celků. Patří k nejhornatějším a 

nejlesnatějším okresům ČR. Na 1 km
2
 průměrně žije 127,3 obyvatel, což je o 6 osob méně než 

činí republikový průměr. Ložiska nerostných surovin jsou chudá (www.czso.cz). Územím 

prochází mezinárodní železniční trať, což by pro společnost Austin bylo velkou výhodou, 

pokud by své produkty mohla přepravovat po železnici. Dále je v okrese Vsetín 507 km silnic, 

z toho 38,9 % tvoří silnice I. a II. třídy (www.czso.cz). Pro společnost Austin je tato 

skutečnost slabou stránkou, protože se snižuje dostupnost.   

Podle údajů sčítání lidu nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel okresu Vsetín bylo a stále je 

zaměstnáno v průmyslu. Z 39 % osob pracujících v průmyslu jich nejvíce pracovalo ve 

strojírenských, elektrotechnických a dřevařských podnicích (www.czso.cz).  

Společnost Austin zaměstnává cca 800 zaměstnanců. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon 

č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Upravuje všechny možné druhy vztahů mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci. Zaměstnávání osob v ČR je Zákoníkem práce dost 

komplikovaně svázáno, např. umožňuje propouštění pouze na základě taxativně 

vyjmenovaných důvodů, mezi kterými schází např. ztráta zakázek. Zákoník práce poskytuje 

poměrně širokou ochranu zaměstnancům na úkor zaměstnavatele, a tak je nutno, aby 

společnost Austin byla velmi obezřetná při náboru zaměstnanců, a to i přes plánovanou 

expanzi, protože zaměstnanec je velmi drahý jak v průběhu trvání pracovněprávního vztahu 

(odvody ze mzdy zaměstnance ve výši 34 % jeho hrubé mzdy), tak i při ukončení 

pracovněprávního vztahu (výpovědní lhůty, odstupné). Řešením by mohlo být zaměstnávání 

agenturních zaměstnanců. 

Ekonomické faktory 

Důležitým faktorem je výše zdanění. Podle tohoto faktoru se zahraniční investoři (stejně jako 

podle DPH a spotřební daně) rozhodují o alokaci svého kapitálu. Obecně by mělo snižování 

daňového zatížení firmy motivovat k větším investicím a podporovat tak ekonomický růst, 

protože podnikům po zdanění zůstává ze zisku více peněz. Pro přehlednost je níže uvedena 
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tabulka vývoje zdanění právnických osob. Sazba daně z příjmu právnických osob je upravena 

§ 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tab. 4.1: Vývoj sazeb daně z příjmů právnických osob v letech 2004 – 2012 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sazba daně v % 28 26 24 24 21 20 19 19 19 
Zdroj: www.ucetnikavarna.cz 

Z následující tabulky je zřejmé, že daňové zatížení právnických osob od r. 2004 klesá, od r. 

2010 se sazba ustálila na 19 %. Toto snížení daní přineslo firmám (stejně tak i Austinu) 

snížení výdajů, i přesto se však některé firmy pokoušejí založit společnost v tzv. „daňových 

rájích“, kde je zdanění podstatně menší nebo žádné. Za daňové ráje jsou považovány takové 

státy jako např. Belize, Bermudské ostrovy, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Nizozemsko, Kypr, 

Britské Panenské ostrovy, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Seychelská republika, aj. 

Naproti tomu sazby DPH se zvyšují, což dokládá následující tabulka. Sazby DPH se řídí 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Tab. 4.2: Vývoj sazeb DPH v letech 2004 – 2013 

Rok 
 Sazba daně 

 Snížená v %  Základní v % 

 2013  15  21 

 2012  14  20 
 2011  10  20 
 2010 10 20 
 2009  9   19  
 2008  9   19  
 2007  5   19  
 2006  5   19  
2005 5 19 

od 1.5.2004  5   19  
 do 30.4.2004  5  22 

Zdroj: www.ucetnikavarna.cz 

Od r. 2000 do května 2004 byla základní sazba 22 %, snížená 5 %. Zvyšování základní i 

snížené sazby DPH vede ke zdražování. Pro Austin to znamená nemalé zvýšení výdajů jak na 

nákup surovin a různých komponent, tak také na dopravu a další činnosti každodenního 

provozu společnosti. Obranou je zvyšování cen vlastních produktů, ale tak aby nebyla 

ohrožena konkurenceschopnost firmy. Samozřejmě společnost hledá zdroje úspor. Tím může 

být redukce spotřeby energií (hlavně tepelné a elektrické), které představují významnou 

http://www.ucetnikavarna.cz/
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výdajovou položku v rozpočtu společnosti. Náklady na tepelnou energii dosáhly v roce 2011 

15 mil. Kč. V roce 2010 to bylo 16,6 mil. Kč, což přineslo společnosti i přes neustále se 

zvyšující cenu tepla, úsporu ve výši 1,6 mil. Kč. Náklady na elektrickou energii činily v roce 

2011 téměř 12,3 mil. Kč. V roce 2010 to bylo 10,2 mil. Kč. V potaz však musí být brána 

skutečnost, že rozšiřováním výroby a zaváděním nových technologií se spotřeba elektrické 

energie zvyšuje, a proto i zde může být vyjádřena snaha o úsporu. Ke snížení nákladů na 

energie přispěla řada opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, např. výměna 

oken, zateplení objektů, apod. 

Dalším velmi důležitým ekonomickým faktorem je míra inflace. Obecně míra inflace 

znamená růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování vychází z měření čistých 

cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. V následující tabulce je míra inflace 

vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Jedná se o procentní 

změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců oproti průměru dvanácti 

předchozích měsíců. Tato míra inflace je vhodná pro posuzování průměrných veličin. Bere se 

v úvahu zejména při propočtu reálných mezd, důchodů, apod. (www.czso.cz) 

Tab. 4.3: Vývoj průměrné meziroční míry inflace v letech 2004 – 2012 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Míra inflace v % 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 3,3 
Zdroj: (www.czso.cz) 

Růst cenové hladiny v čase působí opět na zvyšování cen surovin a nákup komponent, které 

firma Austin k výrobě rozbušek potřebuje a nevyrábí si je sama, proto je nucena je nakupovat. 

Zdražení výroby se samozřejmě promítne do ceny finálního výrobku, který přijde konečnému 

zákazníkovi. 

Z ekonomických faktorů by neměl být opomíjen ani hrubý domácí produkt (HDP), který 

hodnotí výkonnost ekonomiky. Obecně jde o peněžní vyjádření celkové hodnoty nově 

vzniklých statků a služeb v daném období a na určitém území. Počítá se pomocí tří metod, a 

to výdajové, produkční a důchodové (www.czso.cz). 

 

 

 

 



51 

 

Graf 4.1: Vývoj HDP 

 

Zdroj: www.czso.cz 

HDP klesal v roce 2012 ve všech čtvrtletích. Ekonomická recese se prohlubovala. Za hlavní 

příčinu je považována klesající tuzemská poptávka jak domácností po zboží a službách, tak i 

investorů po fixním kapitálu. Výdaje domácností poklesly o 3,5 %. Značně poklesl zejména 

zájem o předměty dlouhodobé spotřeby, jako jsou automobily a nábytek. Snížily se i výdaje 

na potraviny, alkohol a nealkoholické nápoje, opravy a údržby bytů, pojištění a další služby. 

Jedinou složkou poptávky, která měla v roce 2012 pozitivní vliv na HDP, byl zahraniční 

obchod. Vývoz zboží se zvýšil o 4,2 % (www.czso.cz). 

Vzhledem k tomu, že společnost Austin se umístila v první desítce nejúspěšnějších českých 

vývozců za rok 2011, má i ona podíl na zvyšování HDP. Export je silnou stránkou 

společnosti. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje náklady podniku a tudíž i celou ekonomickou situaci je 

vývoj mezd. Minimální mzda byla v ČR poprvé zavedena v roce 1991. Do 1. 1. 2007 včetně 

byla patnáctkrát změněna. Od roku 2007 se její výše nezměnila, v ČR činí 8 000 Kč.  

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2012 dosáhla na území Zlínského kraje 22 173 Kč. I 

přes meziroční nárůst o 2,9 % je tato mzda v mezikrajském srovnání třetí nejnižší. Celkový 

počet zaměstnanců v průmyslových podnicích zůstal na úrovni předchozího roku. Ve 170 

průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci bylo v průměru za rok 2012 zaměstnáno 

46 307 zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda dosáhla v těchto podnicích 24 997 Kč a byla o 

2 271 Kč nižší než průměrná mzda v průmyslu na úrovni ČR (www.czso.cz). 
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Sociální faktory 

Mezi sociální faktory se řadí demografické údaje. Následující tabulka ukazuje složení 

obyvatelstva podle pohlaví a věku ve Zlínském kraji. Stav je uváděn vždy k 31. 12. daného 

roku. Údaje o počtu a složení obyvatel jsou získávány ze sčítání lidu, na něž navazují 

každoroční statistické bilance dat o narozeních, úmrtích, sňatcích, rozvodech, apod. Zdrojem 

dat jsou hlášení z matrik. Údaje o počtu a složení obyvatel za rok 2011 navazují na sčítání 

lidu z 26. 3. 2011 (www.czso.cz). 

Tab. 4.4: Složení obyvatelstva podle pohlaví a věku ve Zlínském kraji 

  2009 2010 2011 

Celkem 591 042  590 361  589 030  

Muži celkem 288 372  287 984  287 961  

v tom ve věku:       

0–14 42 385  42 590  43 196  

15–64 209 521  207 984  205 863  

65 a více 36 466  37 410  38 902  

Průměrný věk 39,2  39,4  39,7  

Ženy celkem 302 670  302 377  301 069  

v tom ve věku:       

0–14 39 990  40 161  40 707  

15–64 205 540  203 920  200 394  

65 a více 57 140  58 296  59 968  

Průměrný věk 42,6  42,8  43,1  

Zdroj: www.czso.cz 

Z výše uvedené tabulky je vidět, že celková populace ve Zlínském kraji za uváděné roky sice 

nepatrně, ale klesá. Přitom počet obyvatel ve věkové skupině 0 – 14 let se u mužů i žen 

zvyšuje, stejně jako u obyvatel nad 65 let. Věková skupina 15 – 64 let se u obou pohlaví 

snižuje. Zda je to dáno tím, že se lidé v produktivním věku stěhují za prací a následně se na 

důchod vracejí do rodného kraje, je jen hypotézou. Zlínský kraj je poměrně řídce osídlený, 

což nenabízí firmám dostatečnou základnu výběru vhodných zaměstnanců nebo ji dosti 

zužuje. Jak bylo popsáno výše, průměrná mzda je v kraji třetí nejnižší v republice. I to může 

být jedním z důvodů, proč lidé ze Zlínského kraje ve věkové skupině 15 – 64 let odcházejí. 

Motivace je tedy odvádí do jiných krajů. Je to další slabá stránka i pro společnost Austin, 

které se tak snižuje možnost výběru kvalitních zaměstnanců. Na druhou stranu by se 

demografického vývoje do jisté míry dalo využít tak, že by Austin formou vhodných 

sociálních a pobídkových programů (startovací byty apod.) mohl dosáhnout toho, že by lidé 
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neodcházeli, a naopak by vznikala těsná vazba mezi sociálně citlivým zaměstnavatelem a 

loajálními rodáky, kteří nemají důvod opouštět svůj kraj. 

V následující tabulce je uveden přehled vzdělání populace ve Zlínském kraji. Počty jsou 

uváděny v tis. obyvatel. Zdrojem informací o trhu práce je šetření v domácnostech 

respondentů. Metodika koresponduje s definicemi a doporučeními Mezinárodní organizace 

práce (ILO), tím data slouží i k mezinárodnímu srovnání. Výběrový soubor zahrnuje cca 25 

tis. náhodně vybraných bytů na území celé ČR (www.czso.cz). 

Tab. 4.5: Vzdělání populace ve Zlínském kraji v tis. osob 

  2009 2010 2011 

Obyvatelstvo ve věku 
15 a více let celkem 509,0  507,9  506,5  

Vzdělání    
    

základní a bez vzdělání 97,7  92,8  88,8  

střední bez maturity 185,8  190,2  196,2  

střední s maturitou 167,3  164,1  159,1  

vysokoškolské 57,8  60,1  61,4  

Muži 246,3  245,5  244,7  

základní a bez vzdělání 34,2  30,5  29,9  

střední bez maturity 110,4  111,1  116,3  

střední s maturitou 70,9  72,6  68,8  

vysokoškolské 30,7  31,1  29,0  

Ženy 262,8  262,3  261,9  

základní a bez vzdělání 63,5  62,3  58,9  

střední bez maturity 75,4  79,1  79,9  

střední s maturitou 96,4  91,6  90,3  

vysokoškolské 27,1  28,9  32,4  

Zdroj: www.czso.cz 

Z následující tabulky vyplývá, že vysokoškolsky vzdělaných mužů v roce 2009 bylo ve 

Zlínském kraji více než žen, avšak v roce 2011 je vysokoškolsky vzdělaných žen více než 

mužů. 

Za posledních dvacet let bylo velmi podceněno vzdělání v technických oborech a to se stává 

velkou slabinou celé ČR, která byla v minulosti zaměřena právě na průmysl a technické a 

elektro obory. Zájem ze strany žáků o technické obory je v současné době minimální. 

Struktura vzdělání je tedy docela velkým problémem. Prvořadým úkolem vlády by tedy měla 

být podpora technických oborů a motivace žáků již na základních a následně středních 

školách. 

http://www.czso.cz/
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V další tabulce je uveden počet nezaměstnaných a obecná míra nezaměstnanosti podle věku a 

vzdělání ve Zlínském kraji. 

Tab. 4.6: Údaje o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji 

  2009 2010 2011 

Nezaměstnaní celkem (tis. osob) 21,2  24,5  22,2  

v tom ve věku:       

15 - 24 let 3,4  3,8  3,5  

25 - 34 let 7,1  6,7  5,6  

35 - 44 let 4,0  4,7  4,2  

45 - 54 let 4,6  5,4  5,5  

55 a více let 2,1  3,9  3,5  

Vzdělání    
  

  

základní a bez vzdělání 3,6  4,5  4,0  

střední bez maturity 10,6  11,0  9,8  

střední s maturitou 5,7  6,8  5,8  

vysokoškolské 1,3  2,2  2,5  

Zdroj: www.czso.cz 

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce nezaměstnaných je ve věkové skupině 25 – 34 let, 

následuje věková skupina 45 – 54 let. Z pohledu vzdělání jsou největší skupinou 

nezaměstnaných absolventi středních škol bez maturity. Právě u této skupinu je možné, že 

dochází k největší strukturální nezaměstnanosti. Vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé Zlínského 

kraje vykazují nejnižší nezaměstnanost. Podle dostupných údajů je ve Zlínském kraji nejvíce 

zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, následuje velkoobchod, maloobchod, opravy a 

údržba motorových vozidel, vzdělávání, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, doprava, 

skladování a následují ostatní odvětví (www.czso.cz). 

Otázkou zůstává, kolik z nezaměstnaných není ochotno pracovat z důvodu vysokých 

sociálních dávek, které sice byly v posledním roce omezeny, ale jejich výše je pořád vysoká. 

Dokud vláda nesjedná spravedlivější systém odměňování a vyplácení sociálních dávek, pak 

motivace lidí pracovat nebude nijak velká. Nejhorší je tento problém pro mladé lidi, kteří 

vůbec nezískají pracovní návyky. 

Technologické faktory 

Celkovou výši výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových 

kapitol stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. To je upraveno zákonem č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů. Celkové výdaje ze státního rozpočtu na výzkum, 

http://www.czso.cz/
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vývoj a inovace činily v roce 2010 včetně výdajů krytých příjmy z programů EU a finančních 

mechanismů 29,4 mld. Kč a v roce 2011 28,9 mld. Kč (www.vyzkum.cz). 

V článku „V inovacích za Evropu zaostáváme“ je uvedeno, že vysokoškolský sektor má 

rostoucí význam v českém systému výzkumu a vývoje, jeho příjmy ze spojení s průmyslem 

však tvoří necelých 10 %, což je oproti jiným vyspělým zemím EU velmi málo. Česká 

republika je spolu s Polskem, Maďarskem, Slovenskem a považována za umírněné inovátory. 

Za bariéry spolupráce podniků a českých výzkumných institucí jsou považovány finanční 

prostředky, malá orientace na budoucnost a dlouhodobý rozvoj, zaměření VŠ sektoru na 

akademické výstupy, které nemotivují ke spolupráci s firmami a také struktura průmyslu v ČR 

(www.businessinfo.cz). 

Společnost Austin v roce 2011 zprovoznila několik nových technologií, např. zařízení pro 

výrobu mechanických součástek do rozbušek pro použití v naftovém průmyslu, která 

nahradila manuálně náročnou výrobu. Dalším příkladem je zprovoznění zařízení pro 

automatizovanou výrobu smyček přívodních vodičů elektrických rozbušek. V oblasti 

informačních technologií (IT) byl v roce 2010 implementován modul Business Inteligent (BI). 

Jeho realizace přinesla firmě zvýšení úrovně řízení a rozhodování a efektivnější získávání 

podkladů a informací z rozsáhlé datové základny. V této oblasti pro následující období bude 

kladen důraz na zvýšení dostupnosti pro případy mimořádných událostí (Disaster Recovery). 

Celkově se společnost Austin zaměřuje na vyhledávání a pořizování technologií umožňujících 

větší automatizaci nebo mechanizaci výroby, zvyšujících bezpečnost práce a kvalitu a 

snižujících pracnost. 

Legislativní faktory 

Se zajištěním každodenního provozu podniku je spojena spousta činností závislých na 

legislativě ČR a EU. Od založení společnost, přes financování, zajištění výroby nebo služeb, 

distribucí, skladování, řízení lidských zdrojů, apod. To vše je spojeno s dodržováním pravidel, 

které jsou ukotveny v zákonech, nařízeních, standardech a směrnicích. Není lehké se ve všech 

předpisech orientovat, ale neznalost zákona nikoho neomlouvá. Např. založení a vznik 

obchodní společnosti se řídí Obchodním zákonem, zřízení živnosti zase Živnostenským 

zákoníkem. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, která je upravena Zákoníkem práce a dalšími souvisejícími předpisy, mnohdy velmi 

specifickými (např. vazači břemen, svářeči, apod.). Zaměstnanci jsou zase povinni dodržovat 

nařízení zaměstnavatelů, která jsou vyhlašována formou vnitropodnikových směrnic. Velkou 
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výhodou v dnešní době je zveřejňování navržených, projednávaných, schválených či 

zrušených předpisů na internetu, což usnadňuje práci s vyhledáváním potřebných materiálů. 

Je však důležité používat pouze zdroje důvěryhodné. Za takové zdroje jsou považovány 

oficiální stránky jednotlivých ministerstev, ČSÚ apod. 

Dne 1. 5. 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, což nepřineslo jen práva, ale také 

povinnosti a s nimi i dodržování dalšího významného množství pravidel stanovených EU. 

Společnost Austin je od r. 2006 držitelem integrovaného povolení pro „Zařízení na výrobu 

výbušnin“ podle zákona č. 76/2006 Sb., o integrované prevenci. V tomtéž roce se společnost 

zařadila mezi významné provozovatele spadající pod dikci zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií, což souvisí se specifickou výrobou, kterou se společnost zabývá. 

Následoval schvalovací proces obsáhlé bezpečnostní dokumentace, který byl završen 

stanovením „Zóny havarijního plánování“ kolem výrobního areálu. V roce 2009 byl „Vnější 

havarijní plán bezpečnosti“ schválen radou města Vsetína (výroční zpráva 2009). 

V oblasti nakládání s chemickými látkami byly v r. 2009 započaty přípravy na registraci azidu 

olovnatého u Evropské chemické agentury v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 REACH. Registrace byla dokončena v roce 2010. 

Pro zvýšení ochrany majetku i osob byl v roce 2011 zaveden kamerový monitoring 

technologických částí výroby, kamerový monitoring klíčových oblastí výrobního areálu, 

zařízení pro stanovení citlivosti třaskavin, spektrometr, zařízení pro stanovení velikosti 

povrchu, a další. 

Do konce roku 2012 společnost Austin musela splnit požadavek povinného zabezpečení 

jednotného označování a sledovatelnosti výbušnin. Tato povinnost vyplývá jak z českých 

zákonů, tak i ze směrnic EU. Proto firma zavedla novou technologii označování unikátními 

kódy. Nové zařízení pro identifikaci se skládá ze tří částí. Skeneru, panelového počítače a 

tiskárny. Výbušniny díky tomuto zařízení získávají označení unikátním kódem traceability 

(sledovatelnosti). Prozatím je toto zařízení ve zkušebním provozu (AD impuls č. 1/2012).  

Ekologické faktory 

Boj za zdravé životní prostředí je jedním ze základních trendů EU, takže ekologické faktory 

nabývají v poslední době stále více na významu. Proto je zahrnutí ekologických faktorů do 

podnikové strategie velmi důležitým bodem, a to nejen z důvodu samotné ochrany životního 

prostředí, ale také proto, že neekologické chování je stále častěji po právu postihováno ze 

strany státních institucí.  
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V analýze dochází k propojování ekologických faktorů s legislativními. Takovým příkladem 

je kácení dřevin. Na základě odborného dendrologického posudku, který vyhodnotil 

rizikovost vzrostlých stromů, bylo v areálu společnosti Austin provedeno kácení dřevin. 

Tomuto kácení předcházelo nejen zpracování znaleckého posudku, ale také jednání se státní 

správou o získání příslušných povolení. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je 

podmínkou vydání rozhodnutí o povolení ke skácení uložení náhradní výsadby ke 

kompenzaci ekologické újmy. Po dohodě s Městským úřadem ve Vsetíně, odborem životního 

prostředí, firma Austin financovala náhradní výsadbu ne však v areálu firmy, ale např. v okolí 

místní nemocnice, podél cyklostezky nebo v městské části Luh. 

K významnému zlepšení životního prostředí v areálu společnosti přispívá také postupná 

sanace starých ekologických zátěží. Počátkem roku 2011 byla dokončena rozsáhlá sanace 

bývalého úložiště olejů a emulzí z provozu mechanické výroby. Ve druhé polovině r. 2011 

společnost provedla sanaci bývalého šrotiště i bývalé zkušebny, jejichž provoz byl ukončen 

v letech 2001 – 2004. Sanace sestávala z odtěžení a odvozu kontaminované půdy, terénních 

úprav a výsadby drobných křovin (AD impuls č. 1/2012). 

Na likvidaci starých zátěží vzniklých v letech 1950 – 1980 (provoz bývalé Zbrojovky Vsetín) 

společnost Austin vynaložila v průběhu let 2010 – 2012 více než 5 mil. Kč. 

4.2.2 Strategická analýza oborového prostředí 

Bezprostřední okolí podniku je obklopeno třemi klíčovými skupinami, které tvoří konkurenti, 

zákazníci a dodavatelé. Právě na tyto subjekty byla zaměřena následující kapitola. 

Konkurenti 

Orica Mining Services 

Nadnárodní společnost původem z Norska (ORICA NORWAY AS) s českým zastoupením 

Orica Czech Republic s. r. o. (základní jmění 8 mil. Kč) na svém webu o sobě prohlašuje, že 

je vedoucím světovým dodavatelem průmyslových výbušnin, který v oboru působí již více 

než sto let. Oblastní zastoupení má Orica v Austrálii, Asii, Evropě, Středním Východě, 

Americe a Latinské Americe. 

Společnost se zabývá výrobou iniciačních systémů, velkoobjemovými trhavinami, 

elektronickými roznětnými systémy a jejich příslušenstvím, to vše pro těžební a stavební 

průmysl. 
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Zajímavostí je, že velkoobjemové trhaviny umí společnost vyrobit přímo na místě díky vlastní 

mobilní technologii, a rovnou z této výrobní jednotky je přesně plnit na místo trhání. K tomu 

Orica poskytuje i „Blast Based Services“, týmy pro výpočty konkrétních trhacích prací. 

Iniciační systémy jsou tvořeny elektrickými, elektronickými, neelektrickými a dalšími 

rozbuškami, které jsou dodávány jako součást řešení při nasazení velkoobjemových výbušnin. 

Stále probíhá výzkum a vývoj v oblasti rozbušek. Tento vývoj je prováděn švédskou 

společností Gytorp. 

Zajímavost: mají i českou verzi webu (http://www.oricaminingservices.com/cz/cs), která je ve 

skutečnosti slovensky a částečně anglicky. 

MAXAM 

Společnost byla založena už v roce 1872 Alfredem Nobelem (!) ve Španělsku a je dnes 

rozdělena na zhruba 140 společností po celém světě. Zaměstnává přibližně 6 500 lidí. Od 

svého založení prošla společnost několika spojeními až do dnešní podoby, kdy od r. 2006 

vystupuje pod současným názvem. V ČR nemá společnost zastoupení. 

Společnost se zabývá: 

 iniciačními a výbušnými systémy pro civilní využití, 

 náboji pro sportovní střelbu a lov (od r. 1899), 

 výrobky pro obranu (od r. 1911), 

 výrobou základních surovin pro „nitro chemical“. 

Stránky na odkazu (http://www.maxam.net/en/maxam) jsou v anglické a španělské verzi. 

EPC Groupe 

Společnost vznikla ve Francii v roce 1893 a ještě na konci devatenáctého století expandovala 

nejprve do Ruska a později do Velké Británie. V druhé polovině dvacátého století pak 

společnost postupně rozvinula své aktivity prakticky po celé Evropě (v ČR působí zhruba od 

roku 2002). Kromě toho se společnost snaží expandovat na Blízký Východ (v r. 1977 UAE, 

v r. 2009 do Saudské Arábie), a také do Afriky (zhruba od začátku milénia). 

Společnost se zabývá výrobou trhavin pro civilní účely, ale také vrtnými a těžebními 

produkty, realizací obtížných demolic a výrobou aditiv do nafty. 

České zastoupení tvoří společnost EPC ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. sídlící v Tuchořicích u 

Ústí nad Labem. Základní jmění cca 20 mil. Kč. 

http://www.oricaminingservices.com/cz/cs
http://www.maxam.net/en/maxam
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Jejich web na odkazu http://www.epc-groupe.com/en/ je anglicky a francouzsky. 

Indet Safety Systems, a. s. 

Regionálním konkurentem firmy Austin Detonator je vsetínská firma Indet Safety Systems, 

a.s (zkráceně ISS). Ta konkuruje Austinu, co se týká velikosti exportu a podobnosti produktů, 

avšak svoji výrobu zaměřila více na prvky pasivní bezpečnosti. ISS je výrobce 

pyrotechnických iniciátorů a generátorů plynu pro moduly pasivní ochrany v automobilech, tj. 

předpínačů bezpečnostních pásů a inflátorů airbagů. Stejně jako Austin navázala na tradici 

pyrotechnické výroby ve Vsetíně v bývalé Zbrojovce Vsetín. Mateřskou společností je firma 

Nippon Kayaku, tradiční japonský výrobce v oboru speciální chemie a významný producent 

farmaceutických výrobků, surovin pro přípravu léků, inkoustů pro jet-tiskárny, průmyslových 

barviv, průmyslových trhavin, apod. Společnosti vznikla 20. 3. 1997, základní kapitál činí 361 

mil. Kč, splaceno 100 %. Stránky jsou česky a anglicky: http://www.iss-cz.com/ 

Z přehledu největších konkurentů je možné zjistit, že jde o velké nadnárodní společnosti. 

Největším konkurentem Austinu je první z uváděných firem, a to firma Orica Mining 

Services.  

Zákazníci 

Zákazníky Austinu jsou ve většině případů velké stavební firmy, které musí mít odpovídající 

licence a povolení. Zpravidla využívají produktů Austinu k ražbě tunelů, ražbě podzemních 

přivaděčů a zásobníků vody do vodních elektráren. U pozemních staveb jsou rozbušky a další 

produkty využívány tam, kde je nutno použít výbušniny kvůli geologickým podmínkám, např. 

tvrdá hornina. V lomech se používají k dobývání kamene pro stavební průmysl, pro výrobu 

štěrku apod. V dolech jsou využívány rozbušky pro podzemní dolování, tzn. k dobývání a 

těžbě černého uhlí (dodávky třeba do OKD v ČR, nebo do RAG v Německu), soli (dodávky 

do Německa koncernu K+S), nebo k těžbě rudy, zlata, vápence apod. U pozemní těžby se 

jedná o dodávky do obrovských povrchových dolů na těžbu uhlí (např. v Austrálii). 

Společnost vyrábí a dodává také speciální rozbušky pro průzkum podzemních ložisek nafty. 

Distributoři buď sami provádějí střelby v malých lomech, nebo jen zajišťují logistiku. 

Podmínkou jsou velké sklady (speciálně schválené), ve kterých rozbušky z obalů vyskládají a 

vozí k různým zákazníkům po menších množstvích, včetně trhavin. Mezi distributory se řadí i 

menší rodinné firmy hlavně v Německu.  

  

http://www.epc-groupe.com/en/
http://www.iss-cz.com/
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Dodavatelé  

Obalový materiál pro přepravu rozbušek musí splňovat podmínky pro přepravu nebezpečných 

látek a zároveň musí být zatříděn do patřičné skupiny nebezpečných věcí podle mezinárodní 

dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). 

Zatřídění provádí Austin u specializovaných firem. Dodavatel obalů dodá jen obal, který 

odpovídá nosností.  

Logistiku uvnitř společnosti si zajišťuje sama společnost. Pro větší dodávky mimo firmu 

používá specializované logistické firmy. Přeprava je povolena pouze ve vozidlech (kamiony, 

nákladní auta, dodávky) upravených podle dohody ADR. Pro dodávky do zámoří je 

využívána také letecká doprava (musí být použit obal té „nejbezpečnější třídy“, v případě 

Austinu je to 1.4S ) a lodní doprava (rozbušky v obalech se nakládají přímo ve firmě do 

velkých kontejnerů, které jsou přepraveny do přístavu a dále pak putují do Austrálie, Asie…).  

Suroviny, např. chemikálie pro výrobu výbušnin, dráty (vodiče), měděné a hliníkové tažené 

dráty atd., se objednávají od dodavatelů jak z ČR, tak z celého světa, vše musí odpovídat 

předepsaným technologickým podmínkám, které zadává firma Austin.  

Všechny pracovní oděvy se nakupují od specializovaných dodavatelů a musí být antistatické. 

V oblasti dodávek energií společnost dlouhodobě spolupracuje s dodavatelem. Již v roce 2005 

prošel Austin energetickým auditem. 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

Rivalita mezi konkurenty 

Pokud existují alespoň dva podniky se stejnou nebo velmi podobnou podnikatelskou činností, 

vždy je mezi nimi jistá míra rivality. Čím více konkurentů v odvětví, tím vyšší míra 

konkurence. Zdravá rivalita mezi konkurenty je jistě důležitá, protože nutí podnik tzv. 

„neusínat na vavřínech“, tzn. dále rozšiřovat sortiment, nabízet dodatečné služby, vyvíjet stále 

lepší a lepší výrobky, vyhovět co nejlépe specifickým požadavkům zákazníků, zkrátka 

předběhnout konkurenci a vyniknout. Společnost Austin neustálou inovací a zvyšováním 

výroby patří mezi firmy, která se snaží nic neponechat náhodě a nespoléhat na to, že co 

fungovalo doposud, to bude fungovat i za dvacet let. Jejím největším konkurentem je výše 

uvedená firma Orica, která se však soustřeďuje na trhy v Austrálii, Asii a v Latinské Americe, 

zatímco Austin je více zaměřen na export v Evropě. Z dostupných informací lze usuzovat, že 

trh je zatím rovnoměrně rozdělen mezi největší firmy v oboru.  
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Vyjednávací síla zákazníků 

Vzhledem k tomu, že zákazníky Austinu jsou v drtivé většině velké stavební společnosti, 

jejich vyjednávací síla není zanedbatelná. Pokud se jedná o klíčové zákazníky, má pro ně 

firma Austin připraven slevový množstevní program. Co se týká splatnosti pohledávek, je 

ochotna svým věrným zákazníkům prodloužit lhůty splatnosti nebo dojednat splátkové 

kalendáře. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Protože se jedná o dodavatele velmi specifických komponent, které musí mít speciální 

certifikaci, vysokou kvalitu a dodávky musí být přesné a spolehlivé, jejich vyjednávací síla je 

velká. Proto firma Austin neustále hledá alternativní dodavatele, aby se pojistila proti 

výpadku dodávek, vyhledala dodavatele s nižšími cenami a vůbec si vytvořila portfolio 

dodavatelů. Hledání alternativních dodavatelů je dlouhodobým úkolem společnosti, a to 

především pro dodávky chemických surovin a přírodních vodičů. Ještě v roce 2011 Austin 

dovážel suroviny a některé komponenty pouze z USA. V současné době má několik 

alternativních dodavatelů z ČR, kteří dodávají za výrazně nižší cenu. Výhodou dodávek z ČR 

je velká finanční úspora (clo, doprava) a také úspora času (kratší dodací lhůty). 

Hrozba substitutů 

Vzhledem k velmi specifickému odvětví je hrozba substitutů malá. Rozbušky jsou speciální 

jak výrobou, tak i způsobem jejich použití. Pro povrchové odstřely je nutné použít jiný druh 

než např. pro podzemní odstřely. Velmi důležité je i zapojení a propojení rozbušek, které se 

řídí přesnými pravidly a pokyny. Použití materiálu je dané. 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví existuje vždy. Bariérou pro vstup jsou však 

přísné bezpečnostní předpisy jak pro výrobu, tak i pro skladování a dopravu. 

Nezanedbatelnou bariérou jsou také vysoké počáteční náklady při zahájení činnosti, což je 

rovněž spojeno s různými bezpečnostními opatřeními a s proškolením zaměstnanců. 

Vybudování dobrého jména spojeného s kvalitou a spolehlivostí v této oblasti jistě znamená 

ujít dlouhou cestu. 

4.2.3 Strategická analýza vnitřního prostředí 

V této kapitole bylo zhodnoceno vnitřní prostředí podniku pomocí analýzy vnitropodnikových 

faktorů. 
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Analýza vnitropodnikových zdrojů 

Analýza vnitropodnikových zdrojů byla provedena na základě zhodnocení pěti faktorů. 

Faktory vědecko-technického rozvoje 

Firma Austin Detonator investuje každoročně nemalé finanční částky do výzkumu a vývoje. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zvlášť specifickou výrobu s trhavinami, výbušninami a 

chemickými látkami, zaměřuje se firma hlavně na dvě základní priority, a to bezpečnost a 

ekologii. V oblasti bezpečnosti realizovala několik projektů. V roce 2011 pro zvýšení 

bezpečnosti při přepravě a balení rozbušek bylo a realizováno řešení zajišťující nejvyšší 

bezpečnost v letecké přepravě. Na toto řešení byla podána přihláška vynálezu k Evropskému 

patentovému úřadu. Zvýšení bezpečnosti při výrobě rozbušek bylo zajištěno vyvinutím a 

ověřením tzv. „zásobníku laborovaných rozbušek“ pro vnitřní mezioperační manipulaci, který 

zamezuje možnosti masového výbuchu laborovaných rozbušek při jejich vnitropodnikové 

dopravě, skladování a sestavě (výroční zpráva 2011). Na sklonku roku 2012 uvedl Austin do 

provozu originální automat na výrobu průmyslových rozbušek, tzv. NELA. Jedná se o 

robotické centrum pro plně automatizovanou finální sestavu neelektrických rozbušek, což je 

ve světě ojedinělé. Tento automat přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce a nahrazuje 

jednotvárnou ruční práci na lince. Celková investice, která zahrnovala i rekonstrukci 

výrobního objektu, vývoj a instalaci dvou automatů a jedné manuální linky sestavy rozbušek, 

dosáhla 50 mil. Kč. Zavedení do výroby předcházela dlouhá série testování na atrapách. 

(Vsetínské noviny, č. 1/2013, ze dne 18. 1. 2013) 

V oblasti ekologie byl v roce 2011 významný projekt vývoje tzv. „green“ výrobků, tedy 

rozbušek neobsahujících sledované těžké kovy. Několikaletý vývoj byl úspěšně ukončen a 

vyvinuté řešení bylo požádáno o certifikaci a podána přihláška vynálezu k Evropskému 

patentovému úřadu. 

V letech 2008 – 2010 činil podíl z nových a inovovaných produktů 41,04 % z čistého obratu. 

Společnost je úspěšná i v přípravě a realizaci projektů v rámci dotačního programu Podnikání 

a inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU. Předložila čtyři projekty v celkovém 

objemu 110 mil. Kč a žádný nebyl zamítnut (výroční zpráva, 2011). 

Společnost Austin Detonator lze považovat za společnost permanentních inovací. 
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Faktory marketingové a distribuční 

Vzhledem k tomu, že firma Austin vyrábí velmi specializované výrobky, není např. televizní 

nebo rozhlasová reklama tím pravým. Marketing probíhá formou osobních schůzek 

s potenciálními zákazníky na základě předem domluvených termínů. Firma má své webové 

stránky, kde je možné dozvědět se, jaké výrobky poskytuje, základní údaje o firmě lze zjistit 

z veřejně dostupného Obchodního rejstříku. Úspěch je dílem šikovně vyjednávajících 

obchodníků, kteří vyhledávají a oslovují možné budoucí zákazníky přímo. 

Další možností, jak oslovit potenciální zákazníky je účast na výstavách a konferencích. 

Společnost Austin se pravidelně zúčastňuje výbušinářských konferencí pořádaných sdružením 

EFEE (European Federation of Explosives Engineers). Jedna z největších konferencí 

v Evropě se konala na podzim r. 2011 v Lisabonu. Společnost se nezúčastnila pouze jako 

návštěvník, ale také jako aktivní vystavovatel. Právě na této konferenci nalezla velkou část 

současných zákazníků. To, že dokázala zprovoznit výrobu vlastní detonační trubičky a 

rozšířila tak produkci o další komponentu, mělo hlavní vliv na rozšíření zákazníků v Americe, 

Austrálii a Saudské Arábii (AD impuls, č. 1/2012). 

V rámci 9. ročníku EXPO, který se konal v červnu 2012 v činném lomu v Mokré u Brna, měla 

firma Austin možnost zorganizovat prezentační odstřel. Cílem této akce bylo blíže představit 

společnost a její práci. Při prezentaci byla ukázána technická příprava a vše, co s ní souvisí 

(např. zařízení na měření lomové stěny, SW na designování odstřelu, apod.). Taktéž byly 

detailně popsány všechny použité výrobky (trhaviny i rozbušky). Následně bylo prakticky 

předvedeno, jak se nabíjí vrt na odstřel a samotný odstřel. Při prezentaci bylo použito 34 

základních vrtů, cca 3 000 kg trhaviny a 69 rozbušek. Při této akci měli současní i potenciální 

zákazníci možnost reálně vidět a zhodnotit práci společnosti Austin Detonator s.r.o. (AD 

impuls, č. 3/2012) 

Faktory výroby a řízení výroby 

V roce 2009 byl reorganizován útvar výroby a vznikl v něm nový útvar logistiky a plánování 

s cílem zefektivnit a využít informační systém v oblasti plánování a řízení výroby a zlepšení 

vnitropodnikové dopravy, což je vzhledem k rozlehlosti areálu důležitým úkolem. Byl 

vypracován projekt optimalizace vnitřní přepravy a zásobování výrobních dílen. Vysoká 

pozornost je především věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V roce 2009 byl 

zpracován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí nový aktualizovaný návrh 

Kategorizace prací pro všechny rizikové pracovní operace, které jsou ve firmě prováděny. 
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V rámci požární ochrany bylo v hlavní serverovně společnosti nainstalováno stabilní hasicí 

zařízení. Rovněž byl vybudován nový sklad olejů s protipožární odolností 90 min. Ve 

spolupráci s městem Vsetínem společnost zavedla v areálu bezdrátový rozhlas s digitálním 

kódováním a napojením na Integrovaný záchranný systém pro informovanost osob 

nacházejících se v zóně havarijního plánování (výroční zpráva 2009).  

V roce 2010 byly do provozu uvedeny dvě nové linky pro sestavu neelektrických rozbušek 

z důvodu zvýšení poptávky po těchto výrobcích (výroční zpráva 2010). 

V rámci zefektivnění a automatizace výrobního procesu bylo v roce 2011 zprovozněno 

zařízení pro výrobu mechanických součástek, které nahradilo manuálně náročnou výrobu, 

dále bylo uvedeno do provozu zařízení pro automatizovanou výrobu smyček přívodních 

vodičů elektrických rozbušek (výroční zpráva 2011). 

Do obnovy strojního parku a navýšení kapacity výroby bylo v roce 2011 investováno více než 

59 mil. Kč (výroční zpráva 2011). 

Samozřejmostí v tomto odvětví je vysoká kvalita výrobků, protože dodávka nekvalitních 

produktů by měla katastrofální následky. 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Společnost Austin Detonator je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. V letech 2010 

a 2011 společnost Austin Detonator v každém roce přijala 60 nových zaměstnanců. Každý 

zaměstnanec, který má co do činění s výrobou, musí projít kurzem PYRO. V souvislosti 

s novými projekty, pořizováním nových technologií a zaváděním procesů automatizace byly 

v roce 2011 posilovány lidské zdroje zejména na pozicích technických specialistů. Společnost 

však věnovala úsilí systematickému rozvoji všech zaměstnanců. Zaměstnanci tak měli 

možnost absolvovat školení v různých oblastech kvalifikačního rozvoje, např. zácvik na nové 

technologie, posílení manažerských dovedností, rozvíjení jazykových a počítačových znalostí. 

Celková investice do rozvoje a vzdělávání činila 2,7 mil. Kč (výroční zpráva 2011). 

Společnost provádí tzv. „Myslingy“, což jsou hodnotící a rozvojové schůzky. Výstupem 

takové schůzky jsou materiály, které pomáhají mapovat situaci v lidských zdrojích 

v jednotlivých úsecích i celé společnosti a jsou podkladem pro plánování dalšího vzdělávání a 

rozvoje. Na jejich základě vznikají třeba i seznamy zaměstnanců, kteří mají zájem o přesun do 

jiného oddělení společnosti, zapojení do projektů, postoupení na manažerskou pozici nebo o 

práci v zahraniční pobočce (AD impuls, č. 3/2012). 
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Společnost se hlásí k tzv. CSR (Consumer Social Responsibility), což je společenská 

odpovědnost firem. Společnost má pro tuto oblast nastavenu filozofii a jasně definována 

pravidla. Podporuje dobročinná a zájmová sdružení v regionu, zejména pak děti a mládež. Na 

firemní filantropii a sponzoring vynaložila v roce 2011 největší objem finančních prostředků 

za dobu své existence. Významná část byla věnována sportu. V následujícím grafu je uvedeno 

rozdělení finančních prostředků. Společnost Austin Detonator získala za rok 2011 Cenu za 

firemní filantropii za dlouholetou podporu neziskového sektoru. Návrhy na udělení této ceny 

podávají samy neziskové organizace.  

Graf 4.2: Filantropie a sponzorství dle oblastí v r. 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací firmy 

Faktory finanční a rozpočtové 

Podstatou finanční analýzy je zjistit finanční zdraví podniku, zároveň jsou výsledky analýzy 

podkladem pro sestavení finančního plánu. Zdrojem informací pro provedení finanční analýzy 

jsou účetní výkazy. Mezi hlavní patří: 

 Rozvaha, 

 Výkaz zisku a ztráty, 

 Výkaz cash flow (výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků). 

Rozvaha je účetním výkazem, který se sestavuje k určitému (rozvahovému) dni, zpravidla 

k poslednímu dni v roce. Na straně aktiv je zachycena majetková struktura podniku a na 

straně pasiv zdroje financování podniku. 

Výkaz zisku a ztráty je přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření
1
 za určité 

období.  

Výkaz cash flow je rovněž účetním výkazem a obsahuje informace o přírůstcích (příjmech) a 

úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. 

                                                 
1
 VH za běžné účetní období lze zjistit i v rozvaze na straně pasiv. 
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Nevýhodou finanční analýzy je skutečnost, že v ní nelze zachytit vliv nepeněžních faktorů, 

které se ve výše uvedených výkazech nevyskytují. Musí být hodnoceny samostatně jako 

doplňkové faktory (Nývltová a kol., 2010). 

Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele, označovány také jako ukazatele výnosnosti vloženého kapitálu, nejvíce 

zajímají vlastníky podniku a potenciální investory, protože slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti dané činnosti podniku. V časové řadě by měly výsledky dosahovat rostoucích 

hodnot (Růčková, 2010). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – poměřuje zisk s kapitálem vloženým akcionáři nebo 

vlastníky podniku. 

ROE = výsledek hospodaření po zdanění / vlastní kapitál     (4.1) 

Rentabilita aktiv (ROA) – celková výnosnost kapitálu (bez ohledu na to, z jakého zdroje byly 

činnosti podniku financovány) 

ROA = výsledek hospodaření po zdanění / celková aktiva     (4.2) 

Rentabilita tržeb (ROS) – poměr mezi ziskem a tržbami, vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb (kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč 

tržeb) (Růčková, 2010). 

ROS = výsledek hospodaření po zdanění / tržby      (4.3) 

Graf 4.3: Ukazatele rentability v letech 2005 – 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací firmy 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 0,39 0,33 0,37 0,27 0,17 0,32 0,34 

ROA 0,27 0,23 0,28 0,18 0,13 0,22 0,23 

ROS 0,20 0,17 0,20 0,15 0,11 0,17 0,19 
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Z grafu je patrné, že ukazatele rentability i přes propad v krizových letech 2008 a 2009 

inklinují k vyváženým hodnotám, které lze vzhledem k zákaznickému sektoru stavebnictví a 

těžebního průmyslu hodnotit velmi pozitivně. Je otázkou, co ukáže rok 2012, jehož výsledky 

jsou teprve ve zpracování, ale lze říci, že společnost pracuje se svými zdroji velmi úsporně a 

uvážlivě a prostředky vložené do podnikání trvale zhodnocuje. Pokud by vlastníci nebo 

management chtěli prudčeji zvýšit rentabilitu, mohlo by to vést buď k přílišnému zvýšení cen, 

což může ohrozit konkurenceschopnost, nebo ke snižování vložených zdrojů (lidí, 

technologií, omezení výzkumných a vývojových aktivit), což by v důsledku opět ohrozilo 

konkurenceschopnost. 

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele měří schopnost podniku využívat investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu v různých druzích aktiv a pasiv. Vyjadřují počet obrátek 

jednotlivých složek aktiv nebo dobu obratu. Mají návaznost na ukazatele rentability 

(Růčková, 2010). 

Ukazatel obratu celkových aktiv – vyjadřuje, kolik tržeb vznikne, investováním 1 Kč aktiv, 

bývá označován jako vázanost celkového vloženého kapitálu. 

Obrat aktiv = tržby / celková aktiva        (4.4) 

Doba obratu pohledávek – určí, jaká doba uplyne, než dojde k zaplacení pohledávky, resp. jak 

dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek. 

Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky / (tržby/365)    (4.5) 

Doba obratu závazků – určí, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Obecně by neměla být 

doba obratu závazků delší než doba obratu pohledávek. 
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Graf: 4.4: Doba obratu pohledávek a závazků v letech 2005 - 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací firmy 

Z grafu vyplývá, že doba obratu závazků je kratší, než doba obratu pohledávek, což ukazuje 

na kladné cash flow a tedy i na zdraví průběžných finančních toků. Z dostupných údajů nelze 

poznat, zda je dlouhá doba obratu pohledávek způsobena dlouhou dobou splatnosti 

vystavených faktur nebo pozdním zaplacením dodávek po termínu splatnosti. O něco delší 

doba splatnosti pohledávek může být dána opět cílovou skupinou zákazníků v oblasti 

stavebnictví, kde jsou obecně delší lhůty splatnosti pohledávek, zatímco platby běžných 

závazků (telefony, energie, mzdy a další) se počítají v řádech jednotek dní. 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje, zda je podnik schopen hradit své závazky včas. 

Běžná likvidita – vypovídá o tom, zda by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil všechna oběžná aktiva v podniku na hotovost. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je 

pravděpodobnost zachování platební schopnosti podniku. Doporučovány jsou hodnoty 

v rozmezí 1,5 – 2,5 (někdy je uváděna hodnota 2, z důvodů existence řady nástrojů 

financování) (Růčková, 2010). 

Běžná likvidita = oběžná likvidní aktiva / krátkodobé závazky.    (4.6) 

Pohotová likvidita – pro tuto likviditu platí, že poměr mezi čitatelem a jmenovatelem by měl 

být 1:1 (podnik by byl schopen splatit závazky, aniž by musel prodat zásoby), popř. 1,5:1. 

Vyšší hodnota tohoto ukazatele bude výhodná pro věřitele, ne však pro vlastníky. Vysoká 

míra oběžných aktiv značí neefektivní využívání prostředků vložených do podniku (Růčková, 

2010). Doporučené hodnoty jsou 0,7 – 1,2.  
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Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky   (4.7) 

Graf: 4.5: Ukazatele likvidity v letech 2005 – 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací firmy 

V obou případech se v posledním roce hodnoty pohybují okolo ideálu nebo jsou spíše vyšší, 

což by mohlo vést k odvážnější investiční strategii, na druhou stranu je vidět, že je společnost 

dobře zajištěna proti krátkodobým výpadkům na straně příjmů.  

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost značí, že podnik využívá k financování své činnosti nejen vlastní, ale i cizí 

zdroje.  

Celková zadluženost – bývá nazýván také jako „ukazatel věřitelského rizika“, vyjadřuje 

celkovou zadluženost podniku, je základním ukazatelem. Obecně platí, že čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů (Růčková, 2010). 

Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva      (4.8) 

Zadluženost vlastního kapitálu – pokud je hodnota tohoto ukazatele vyšší než 1, podnik 

preferuje cizí zdroje financování. Je-li hodnota menší než 1, potom jsou k financování 

podniku preferovány vlastní zdroje. 

Zadluženost vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní kapitál    (4.9) 

Koeficient samofinancování – doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti, jejich součet by 

měl dát přibližně 1. Je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů 

zadluženosti pro hodnocení celkové finanční situace podniku (Růčková, 2010). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 3,11 2,96 3,40 2,19 2,45 2,23 2,45 

Pohotová likvidita 2,25 2,13 2,33 1,49 1,62 1,48 1,68 
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Graf 4.6: Ukazatele zadluženosti v letech 2005 – 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování interních informací firmy 

Společnost upřednostňuje vlastní zdroje financování, což v podmínkách dlouhotrvající recese 

znamená opět ochranu proti otřesům na straně příjmů či v bankovním sektoru. Na druhou 

stranu lze zvážit, zda by se podnik nemohl více otevřít odvážnější strategii, a tím rychleji 

dosáhnout rozvoje v plánovaných aktivitách. Celková zadluženost společně s koeficientem 

samofinancování dávají dohromady hodnotu 1, tak jak je doporučováno. Pouze v letech 2005 

a 2006 je součet hodnot 0,99, což může být způsobeno zaokrouhlováním původních hodnot, 

které jsou počítány v tis. Kč. 

4.2.4 Syntéza výsledků pomocí SWOT analýzy 

Předchozí analýzy popisují a hodnotí celkové prostředí a situaci, ve které se společnost 

nachází. Poznatky z těchto analýz byly vyhodnoceny a výsledek vyhodnocení je popsán 

SWOT analýzou. V tabulce 4.7 SWOT analýza jsou vyjmenovány nejdůležitější silné a slabé 

stránky i příležitosti a hrozby. Každé položce SWOT analýzy byla nastavena váha dle 

vlastního uvážení, předchozích zkušeností, s využitím interních informací i osobních 

rozhovorů se zaměstnanci společnosti na různých pozicích. Součet vah v každé sekci dává 1 

(100 %) a tím váha každé položky vyjadřuje její prioritu vzhledem k ostatním položkám.  

Škála hodnocení byla zvolena od 1 do 5 u silných stránek a příležitostí, přičemž čím vyšší 

bodové hodnocení, tím lépe. U slabých stránek a hrozeb byla škála zvolena od -5 do -1, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 0,30 0,31 0,22 0,32 0,24 0,32 0,30 

Zadluženost 
vlast.kapitálu 

0,44 0,46 0,28 0,47 0,32 0,47 0,43 

Koef. samofinancování 0,69 0,68 0,78 0,68 0,76 0,68 0,70 
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přičemž čím nižší hodnota, tím hůře. Hodnocení každé položky bylo opět nastaveno vlastní 

úvahou na základě znalosti místního prostředí. 

Tab. 4.7: SWOT analýza 

Silné stránky Váha Hodnocení 
 Vážené 
hodnocení 

Největší evropský exportér průmyslových rozbušek 0,1 5 0,5 
Permanentní zvyšování výrobních kapacit 0,05 3 0,15 
Kontinuální investice do výzkumu a vývoje 0,2 4 0,8 
Dominantní zaměstnavatel v regionu 0,05 4 0,2 
Vysoká kvalita produkce 0,3 5 1,5 
Důraz na vysokou bezpečnost a ekologičnost 0,1 5 0,5 
Filantropie a sponzorství 0,05 5 0,25 
Dobrá IT podpora 0,15 4 0,6 
  1   4,5 
Slabé stránky       
Zhoršená logistická dostupnost podnikových provozů 0,1 -3 -0,3 
Malá diverzifikace výroby 0,3 -3 -0,9 
Úzký okruh dodavatelů strategických surovin 0,5 -2 -1 
Omezená základna lidských zdrojů 0,1 -1 -0,1 
  1   -2,3 
Příležitosti       
Spolupráce s akademickou obcí 0,1 3 0,3 
Expanze do Ruska a na další nové trhy, např. Afrika 0,5 2 1 
Hledání alternativních dodavatelů strategických surovin 0,2 4 0,8 
Outsourcing elektroniky a SW výbavy 0,1 3 0,3 

Sociální program pro mladé (motivační programy, start-up 
bydlení, inovátorské soutěže, trainee programy) 0,1 5 0,5 
  1   2,9 
Hrozby       
Politická a legislativní nestabilita v ČR 0,1 -2 -0,2 
Útlum stavebního a těžebního "boomu" v Evropě 0,2 -2 -0,4 
Konkurence v regionu i ve světě 0,05 -1 -0,05 
Inflace 0,05 -1 -0,05 
Nestabilní surovinová dostupnost (dodavatelé z rizikových 
zemí) 0,3 -4 -1,2 

Úbytek odborníků, propad ve výchově mladých kádrů, 
zanedbání propagace technických oborů 0,3 -4 -1,2 
  1   -3,1 

 

Interní 2,2 
Externí -0,2 
CELKEM 2 

 



72 

 

Osy Hodnoty 
Silné stránky 4,5 
Hrozby -3,1 
Slabé stránky -2,3 
Příležitosti 2,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle přidělených vah vyplývá několik poznatků. Ze silných stránek jsou nejvýznamnější 

investice do výzkumu a vývoje a kvalita produkce. Ze slabých stránek jsou nejzranitelnější 

úzký okruh dodavatelů a malá diverzifikace výroby. Z příležitostí je nejvýznamnější expanze 

na zahraniční trhy. Z hrozeb jsou nejvíce nebezpečné surovinová dostupnost a úbytek 

odborníků. Na uvedené analytické poznatky bude soustředěna celková strategická orientace 

podniku, jak je vidět i na následujícím grafu. 

Graf 4.7: Výsledky SWOT analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu vyplynula strategie ofenzivní, přesněji řečeno strategie trvale 

ofenzivní. Podnik musí usilovat o posilování silných stránek využíváním příležitostí, a 

zmírňování slabých stránek a hrozeb. Na základě provedené SWOT analýzy byla následně 

stanovena vize, strategické cíle podniku a od nich odvozeny strategické operace. Ty jsou 

popsány v následující kapitole.  
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5 NÁVRH CÍLŮ A PRIORITNÍCH STRATEGICKÝCH ÚKOLŮ 

PODNIKOVÉ STRATEGIE 

Společnost Austin Detonator má v současnosti na korporátní úrovni formulovánu vizi s těmito 

elementárními hodnotami: 

 politika bezpečnosti, 

 politika kvality, 

 korporátní cíle. 

Korporátní strategie společnosti se opírá o tyto pilíře: 

 kvalita, 

 bezpečnost, 

 ekologie. 

Výsledkem osobních konzultací s vedoucím controllingu a s vedoucím prodeje bylo společně 

rozhodnutí, že nová vize společnosti a strategie bude formulována jako alternativa ke 

korporátní vizi a strategii s využitím veřejně dostupných zdrojů a vlastních pozorování. Dále 

bylo rozhodnuto, že vize a strategie bude stanovena pouze pro místní podmínky vsetínského 

podniku. 

Na základě provedené SWOT analýzy byla definována vize společnosti. Dále byly vybrány 

čtyři problémové oblasti, pro které byly stanoveny strategické cíle. Strategické cíle 

vycházející z vize byly stanoveny na období pěti let, tedy pro léta 2014 – 2018. Od 

strategických cílů byly odvozeny strategické operace. Pro vybranou strategickou operaci byl 

zpracován návrh zadávacího listu včetně indikátorů dosažení a očekávaných nákladů a 

přínosů. 

5.1 Stanovení vize společnosti a strategických cílů 

Vize společnosti byla stanovena na základě provedených analýz, jejichž dílčí výsledky byly 

shrnuty do SWOT analýzy. Vize byla stanovena jasně a srozumitelně. Vyjadřuje, kam 

společnost míří a čeho chce v budoucnu dosáhnout. Vyzdvihuje její přednosti, kterými jsou 

kvalita, pružnost, orientace na zákazníky a to, že je stabilním zaměstnavatelem v regionu. 

Vize společnosti Austin Detonator s. r. o.: 
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„Na základě trvale vysoké kvality a pružnosti dodávek upevňovat vztahy se stávajícími 

zákazníky a nalézat nové zákazníky. Být atraktivním zaměstnavatelem kvalitních a 

vzdělaných lidí.“ 

Podle SWOT analýzy a vlastních pozorování byly určeny čtyři problémové okruhy, které 

podporují ofenzivní strategii, a na které by se měla strategie společnosti zaměřit. Jedná se o 

tyto okruhy: 

 ekonomika, 

 výroba, 

 lidské zdroje, 

 výzkum a vývoj. 

5.1.1 Ekonomika 

S rozšiřováním výrobních kapacit a zvyšováním poptávky po produktech společnosti souvisí 

očekávané zvýšení prodeje a tržeb o 6 % ročně. Zároveň společnost bude usilovat o 

proniknutí na nové trhy (především asijské a zaoceánské) a upevňování partnerství se 

stávajícími zákazníky. Přitom bude kladen důraz na kvalitu. Bude usilováno o trvalé 

snižování zmetkovosti až na úroveň 99,975 % bezchybných výrobků. Budou prováděny 

důsledné výrobní kontroly, a dále budou zavedeny motivační ukazatele přímo závislé na 

dodržené kvalitě.  

Strategický cíl: 

 Zvýšení prodeje a tržeb alespoň o 6 % ročně expanzí na východní trhy. 

5.1.2 Výroba 

Na základě zvyšování poptávky po výrobcích firmy Austin musí společnost navýšit výrobní 

kapacity zprovozněním alespoň dvou nových výrobních linek jak pro výrobu elektronických 

rozbušek, tak pro výrobu detonační trubičky, což umožní inovaci rozbušek s lepšími užitnými 

vlastnostmi a rozšíření sortimentu pro náročné trhy do Skandinávie a Austrálie. Dále bude 

zaveden nový typ zařízení pro sestavu neelektrických rozbušek. S tím souvisí i permanentní 

zajišťování surovin a eliminace rizika přerušení výroby. Úkolem společnosti je neustálé 

monitorování trhu s barevnými kovy, vyhledávání alternativních dodavatelů a vytvoření jejich 

portfolia. Vyhledávání spolehlivých a levnějších dodavatelů je spojeno s úsporou nákladů, což 

souvisí s ekonomickou stránkou. Dosažením úspor nákladů na pořízení surovin od 
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alternativních dodavatelů, zvýší zisk společnosti, což se může odrazit ve vyšších investicích 

do výzkumu a vývoje. 

Strategické cíle: 

 Zvyšování výrobních kapacit o 6 % ročně. 

 Zvýšit portfolio alternativních dodavatelů surovin o 20 %. 

5.1.3 Lidské zdroje 

Společnost potřebuje kvalitní a schopné zaměstnance, což souvisí s rozšiřováním výrobních 

kapacit. Vzhledem k tomu, že technické obory jsou již několik let pro studenty nezajímavé a 

nemají dostatek adeptů, musí společnost vyvinout snahu vychovávat si své potenciální 

zaměstnance tím, že bude umožňovat praxi studentům místní Střední průmyslové školy 

strojírenské ve Vsetíně. Naváže spolupráci s VŠB-TU Ostrava. Další možností je pořádání 

workshopů pro studenty a uchazeče jiných škol, účast na veletrzích práce, vyhledávání talentů 

při pořádání různých technických nebo elektro soutěží a pořádání trainee programů pro 

čerstvé absolventy. Postupem času by tak mělo dojít k přirozené obměně odcházejících 

důchodců za mladší a pečlivě vybrané odborníky. 

S prací je bezpodmínečně spojena také bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Společnost 

zajistí svým zaměstnancům pravidelné proškolování (mimo to, které je dané zákonem), bude 

nadále pokračovat v podrobném monitorování a vyhodnocování „nearmiss“ (skoro-nehod) 

událostí. Cílem této činnosti je vyhledávání potenciálně nebezpečných situací, jejich evidence 

a v neposlední řadě možnost poučení a snížení úrazovosti. Nemalým úkolem je další rozšíření 

jednotného označování výrobků unikátními kódy pro celou výrobu. 

Strategické cíle: 

 Nahradit plně pracovníky odcházející do důchodu mladými vysoce kvalifikovanými 

pracovníky. 

 Zajištěním vyšší bezpečnosti a ochrany zdraví při práci snížit úrazovost o 5 %. 

5.1.4 Výzkum a vývoj 

Společnost bude pokračovat ve vývoji a zlepšování tzv. „green“ rozbušek. Jedná se o takové 

rozbušky, které neobsahují sledované těžké kovy. Tento směr vývoje zároveň naplňuje jeden 

z pilířů korporátní strategie. Dále bude rozšiřována automatizace při výrobě, s čímž je spojena 

eliminace ruční práce a tím zvyšována bezpečnost a kvalita. 
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Společnost zavede metodu „KAIZEN“, což je proces neustálého zlepšování. Účelem je 

podpora tvůrčích činností a motivace všech zaměstnanců, aby měli možnost podílet se na 

zlepšování prostředí, ve kterém pracují. Návrhy mohou podávat jednotlivci i skupiny, ty 

budou vyhodnocovány komisí a případně bude předkladateli přiznána odměna.  

Strategický cíl: 

 Adekvátními a trvalými investicemi do inovací výrobků, technologií a logistiky se stát 

technologickou špičkou v oboru v rámci střední Evropy. 

V následujícím schématu jsou přehledně uspořádány strategické cíle přiřazené 

k problémovým okruhům. 

Obrázek 5.1: Vize společnosti 
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5.2 Stanovení strategických operací 

Stanovené strategické cíle byly rozpracovány do jednotlivých strategických operací. 

Následuje stručná charakteristika. 

Obrázek 5.2: Strategické cíle a strategické operace I 
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Obrázek 5.3: Strategické cíle a strategické operace II 
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Následuje stručná charakteristika strategických operací. 

SC 1: Zvýšení prodeje a tržeb alespoň o 6 % ročně expanzí na východní trhy. 

OP 1.1 Vstup na trhy bývalého SSSR 

Pečlivá příprava na výbušinářskou konferenci EFEE pořádanou v Moskvě. Zjištění, zda je 

možné provést prezenční ukázku odstřelu. Zajištění vhodného výstavního místa s dostatečným 

časovým předstihem. Zpracování a distribuce nových katalogů, DVD a brožur v ruštině.  

OP 1.2 Vstup na africké trhy 

Vyslání zástupců firmy a provedení místního šetření trhu, snaha kontaktovat Ministerstvo 

průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničí za účelem připojení ke vhodným 

podnikatelským misím. 

OP 1.3 Vstup na vybrané asijské trhy (Čína, Indie, Jižní Korea) 

Vyslání zástupců firmy a provedení místního šetření trhu. Snaha o navázání nových kontaktů, 

např. opět přes ministerstva. 

OP 1.4 Trvalé snižování zmetkovitosti až na úroveň 99,975 % bezchybných výrobků 

Cílem je provádět důsledné pravidelné i namátkové kontroly a jejich vyhodnocování a zavést 

motivační ukazatele přímo závislé na dodržené kvalitě.  Při dodržení stanovených ukazatelů 

zvýšení zaměstnaneckých benefitů formou poukázek v hodnotě 2 000 Kč a 1 000 Kč na sport, 

kulturu a zdraví. 

SC 2: Zvyšování výrobních kapacit o 6 % ročně  

OP 2.1 Zprovoznění nové výrobní linky 

Výstavba a zprovoznění nové linky na výrobu pyrotechnické části rozbušky. Rozsahem, 

důležitostí a finanční náročností jde o nejvýznamnější projekt. Investice byla rozpočtována na 

cca 110 mil. Kč ročně. 

OP 2.2 Zavedení nového typu zařízení pro automatickou sestavu neelektrických rozbušek 

Navýšení kapacity výroby neelektrických rozbušek na dvojnásobek. 

SC 3: Zvýšit portfolio alternativních dodavatelů surovin o 20 % 

OP 3.1 Stálý průzkum trhu s barevnými kovy (získání až o 10 % - 15 % nových dodavatelů 

ročně) 
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Cílem je nepřetržité monitorování trhu s barevnými kovy, zpracování přehledu současných 

dodavatelů včetně ceníků, sestavení seznamu potenciálních dodavatelů včetně ceníků, 

podrobné doplňování zjištěných údajů, aktualizace evidence včetně cen. Grafické zpracování 

ceníků a vyhodnocování cenových pohybů.  

SC 4: Nahradit plně pracovníky odcházející do důchodu mladými vysoce 

kvalifikovanými pracovníky 

OP 4.1 Zajišťování praxe studentů SPŠS ve Vsetíně 

Zpracování nabídky pro vedení střední školy o zajištění 14-denních praxí studentům 

3. ročníků SPŠ  strojnické ve Vsetíně vždy v květnu daného roku. Účast na Dni otevřených 

dveří na SPSŠ a přesvědčování studentů, resp. rodičů, aby si pro další studium zvolili 

technický obor. 

OP 4.2 Navázání vědeckovýzkumné spolupráce s VŠB-TU Ostrava 

Oslovení VŠB-TU Ostrava a navázání spolupráce v rámci projektu Inovace a Podnikání. 

Zvážit využití IT4I (IT 4 Innovations). 

OP 4.3 Účast na veletrzích a výstavách práce v regionu 

Účast na veletrzích typu Jobs expo, Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) Job fair, apod. 

OP 4.4 Pořádání workshopů pro studenty a uchazeče o zaměstnání 

V prostorách firmy pořádání krátkých ukázkových akcí za účelem seznámení uchazečů a 

studentů s možnostmi uplatnění v oboru. 

OP 4.5 Trainee programy pro čerstvé absolventy 

Vyhlášení trainee programů pro vytipované čerstvé absolventy středních a vysokých škol 

formou maximálně jednoletých stáží za účelem poskytnutí kvalitní praxe a zároveň 

s možností zapracování případných budoucích loajálních a zapracovaných odborníků. 

SC 5: Zajištěním vyšší bezpečnosti a ochrany zdraví při práci snížit úrazovost o 5 % 

OP 5.1 Rozšíření proškolování 

Rozšíření proškolování související s bezpečností práce, interaktivní ukázky první pomoci, 

nácvik opuštění pracoviště při požáru nebo jiné závažné události, sestavení podrobného 

únikového plánu a určení místa shromáždiště. 
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OP 5.2 Sledování a vyhodnocování „nearmiss“ událostí 

Intenzivní zaměření na sledování a pravidelného vyhodnocování „nearmiss“ událostí. 

Zavedení „Knihy provozních událostí“. Rozebírání příčin vzniku možných událostí a 

přijímání adekvátních opatření. Vytvoření databáze s možností grafického zpracování jako 

procesu prevence nehodovosti. Proškolení vedoucích pracovníků, jak s takovými událostmi 

pracovat (Lesson learnt – poučení z událostí). 

OP 5.3 Jednotné značení výrobků unikátními kódy 

Pokračování v rozšiřování značení výrobků unikátním kódem traceability (sledovatelnosti) na 

všechny pozice balení sestav rozbušek, tzn. nákup nových zařízení pro zajištění 

sledovatelnosti. 

SC 6: Adekvátními a trvalými investicemi do inovací výrobků, technologií a logistiky se 

stát technologickou špičkou v oboru v rámci střední Evropy 

OP 6.1 Zefektivňování podnikových procesů metodou Kaizen 

Zavedení jednotného formuláře „Návrh zaměstnance na zlepšení“. Návrh mohou podávat 

jednotlivci i skupiny zaměstnanců. Vyplněný formulář může být předáván osobně nebo 

elektronicky na personálním oddělení nebo vložen do „Schránky na připomínky a dotazy“. 

Formuláře budou k dispozici u mistrů, u schránky, na personálním oddělení nebo 

v elektronické podobě na disku K → zaměstnanci → interní sdělení → formuláře KAIZEN 

nebo na stránkách podnikového intranetu. 

OP 6.2 Vývoj „greenů“ – rozbušek bez těžkých kovů 

Na základě požadavků zákazníků především ze Skandinávie budou rozšířeny projekty ve 

výrobkové oblasti v souvislosti s eliminací těžkých kovů v produkci společnosti. Postupná 

úplná náhrada těžkých kovů při výrobě kompletního sortimentu rozbušek. 

OP 6.3 Automatizace spolu s eliminací ruční práce 

Rozšíření automatizace do výroby, postupné nahrazování manuálních operací automaty. 

Cílem je jak zvýšení kvality, tak také zvýšení bezpečnosti při manipulaci s výrobky. 

OP 6.4 Podpora zlepšovacích návrhů 

Vyhlašování zlepšovatelských soutěží, finanční odměna zlepšovatelům za přijaté zlepšovací 

návrhy. 
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5.2.1 Návrh zadávacího listu strategické operace 

Pro strategickou operaci OP 5.5 byl navržen „zadávací list“, který obsahuje náležitosti 

sloužící k upřesnění zadání a správnému vyhodnocení strategické operace. 

Tab. 5.1 Zadávací list strategické operace 

Název: 

 

Trainee program č. 01/2015 

Samostatný technolog úseku neelektrických rozbušek 

Odpovědnost: Manažer lidských zdrojů, vedoucí oddělení technologie 

Termín zahájení: 01.08.2014 Termín ukončení: 31.01.2015 

Cíl STOP: Zapracování nového pracovníka technologického oddělení na pozici 

samostatný technolog. Splnění závěrečného samostatného úkolu. 

Indikátor dosažení cíle: 1. období 2. období 3. období 

1. Počet oslovených uchazečů 6 - - 

2. Počet účastníků programu 4 2 1 

3. Procento úspěšně ukončených - - 100 % 

4. Počet účastníků, kterým po ukončení 

programu byl nabídnut prac. poměr 

- - 1 

5. Hodnocení úspěšnosti mentorů 33 % 67 % 100 % 

Očekávané přínosy: Získání nové pracovní síly lepší metodou než výběrovým 

řízením. 

Očekávané náklady: 150 000 Kč na zřízení pracovního místa a každý měsíc 

dvojnásobek průměrné mzdy mentora. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kromě popisných náležitostí návrh obsahuje zejména tyto indikátory dosažení cíle: 

 Počet oslovených uchazečů – indikátor ukazuje, kolika osobám byl společností 

nabídnut konkrétní trainee program. 

 Počet účastníků – skutečný počet osob, které zahájily účast v programu. 

 Procento úspěšně ukončených – míra úspěšnosti účastníků programu. 
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 Počet účastníků, kterým po ukončení programu byl nabídnut pracovní poměr – počet 

osob, které program zakončily natolik úspěšně, že jim společnost nabídla trvalou 

spolupráci. 

 Hodnocení úspěšnosti mentorů – vyhodnocení úspěšnosti mentorů pomocí dotazníku 

vyplňovaného účastníky trainee programu. Dotazník navrhne oddělení řízení lidských 

zdrojů. 

Ne všechny indikátory jsou vyplňovány v každém období. 

Z pohledu společnosti je přínosem, že na rozdíl od běžného výběrového řízení, má možnost 

dobře poznat v podmínkách běžného provozu kvality uchazeče a zároveň mu poskytnout 

hluboké poznání firemní kultury i know-how. Rovněž dochází k postupnému seznámení 

uchazeče s nadřízenými a kolegy, což vede k vytváření po všech stránkách lepšího pracovního 

kolektivu. 

Na zřízení pracovní pozice pro jednoho uchazeče byly vyčísleny prvotní náklady ve výši 

150 000 Kč, které zahrnují např. pracovní pomůcky, povinné zdravotní prohlídky, pracovní 

oděv a obuv, apod. Kromě toho je třeba přičíst náklady spojené s odměnou mentora, jeho 

vyšší pracovní zátěž, zodpovědnost a také odměnu účastníka programu. Tyto pravidelné 

náklady tvoří zhruba dvojnásobek běžného příjmu mentora. 

5.3 Koincidenční matice 

Koincidenční matice byla použita jako kontrolní mechanismus ukazující, nakolik stanovené 

strategické cíle odrážejí analytické poznatky uvedené ve SWOT analýze. V uvedené matici 

jsou k jednotlivým poznatkům SWOT (řádky matice) a strategickým cílům (sloupce matice) 

přiřazeny hodnoty vztahu. Hodnota 1 značí silný přímý vztah, hodnota 2 označuje podpůrný, 

doplňující nebo nepřímý vztah mezi faktorem SWOT a strategickým cílem, který jej pokrývá.  
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Tab. 5.2 Koincidenční matice 

  SC1 SC2 SC3 SC4 SC5  SC6 
Silné stránky             

Největší evropský exportér průmyslových rozbušek   2       1 

Permanentní zvyšování výrobních kapacit 1 1       2 

Kontinuální investice do výzkumu a vývoje 2       2 1 

Dominantní zaměstnavatel v regionu       1 2   

Vysoká kvalita produkce   2       1 

Důraz na vysokou bezpečnost a ekologičnost         1 1 

Filantropie a sponzorství   2   2     

Dobrá IT podpora             

              

Slabé stránky             

Zhoršená logistická dostupnost podnikových provozů           1 

Malá diverzifikace výroby   2         

Úzký okruh dodavatelů strategických surovin     1       

Omezená základna lidských zdrojů       1 2   

              

Příležitosti             

Spolupráce s akademickou obcí       1   2 

Expanze do Ruska a na další nové trhy, např. Afrika 2 1         

Hledání alternativních dodavatelů strategických surovin     1       

Outsourcing elektroniky a SW výbavy             

Sociální program pro mladé (motivační programy, start-
up bydlení, inovátorské soutěže, trainee programy) 

      1     

              

Hrozby             

Politická a legislativní nestabilita v ČR             

Útlum stavebního a těžebního "boomu" v Evropě 2 2         

Konkurence v regionu i ve světě   2   2   1 

Inflace             

Nestabilní surovinová dostupnost (dodavatelé 
z rizikových zemí) 

    1       

Úbytek odborníků, propad ve výchově mladých kádrů, 
zanedbání propagace technických oborů 

      1     

Zdroj: vlastní zpracování 

V koincidenční matici je na první pohled vidět, že nejhustěji jsou vyplněny hodnotami 

průsečíky silných stránek a strategických cílů, což potvrzuje stanovení ofenzivní strategie, tak 

jak doporučuje provedená SWOT analýza (viz graf 4.7). Každý strategický cíl pokrývá 

několik analytických poznatků SWOT analýzy. Např. strategický cíl SC 4 (Nahradit plně 

pracovníky odcházející do důchodu mladými vysoce kvalifikovanými pracovníky) potvrzuje 

přímou vazbou (hodnota 1) zaměstnavatelskou dominanci společnosti v regionu (silná 

stránka), a zároveň se snaží odvrátit hrozbu úbytku odborníků v technických odvětvích 
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(hrozba, hodnota 1). Stejný cíl SC 4 zároveň díky pečlivému výběru kvalitních pracovníků 

nepřímo zvyšuje svou konkurenceschopnost a odvrací tak hrozbu rostoucí konkurence 

v regionu i ve světě (nepřímá vazba, hodnota 2). Nepřímá vazba (hodnota 2) byla také 

nalezena mezi SC 4 a silnou stránkou filantropie a sponzorství (ukazuje na společensky 

odpovědnou firmu), protože upevňuje vztahy nejen zaměstnanců, ale i všech obyvatel 

a podniku.   

Některé poznatky koincidenční matice (např. inflace nebo politická nestabilita ČR) nejsou 

pokryty žádným strategickým cílem, protože je společnost buď nedokáže ovlivnit, i když je 

bere na vědomí, nebo je nepovažuje za prioritní (např. outsourcing SW vzhledem k silné 

stránce dobré IT podpory). O poznatcích SWOT s nižší prioritou může společnost uvažovat 

v budoucnosti. 

5.4 Shrnutí a doporučení pro vedení podniku 

V páté kapitole byla formulována vize společnosti Austin Detonator s.r.o. Vsetín. Po dohodě 

se zástupci společnosti byla tato vize definována na základě vlastních úvah s využitím 

provedené strategické analýzy. Rovněž dle vlastního výběru byly stanoveny čtyři klíčové 

okruhy (výroba, ekonomika, lidské zdroje a výzkum a vývoj), na které by se měla strategie 

společnosti zaměřit. Tyto čtyři okruhy byly vybrány s ohledem na to, co je pro společnost 

důležité a čeho chce společnost v budoucnu dosáhnout. Pro okruhy bylo stanoveno celkem 

šest strategických cílů na období pěti let (2014 – 2018). Jednotlivé strategické cíle byly 

rozpracovány do strategických operací, a to tak, aby každá operace směrovala ke splnění 

konkrétního strategického cíle, které povedou k naplnění vize společnosti. Cíle byly 

kvantifikovány, aby byla zajištěna možnost zjistit, zda jsou cíle plněny dle stanovených 

kritérií. Pro jednu ze strategických operací byl sestaven návrh zadávacího listu, který kromě 

obecných náležitostí obsahuje indikátory dosažení cíle, čekávané přínosy a očekávané 

náklady. Zadávací list byl vyplněn jako ukázka podrobného rozpisu jednotlivé strategické 

operace. 

V této kapitole byla použita koincidenční matice jako kontrolní mechanismus ukazující, 

nakolik stanovené strategické cíle odrážejí analytické poznatky uvedené ve SWOT analýze, 

která je uvedena v kapitole 4 včetně grafického znázornění jako výsledek dílčích 

strategických analýz vnějšího, oborového a vnitřního prostředí společnosti. Koincidenční 

matice potvrdila správnost stanovení ofenzivní strategie, která podniku říká, že by měl 

usilovat o posilování silných stránek, využívání příležitostí a zmírňování slabých stránek a 
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hrozeb. V koincidenční matici je vidět, že všechny strategické cíle pokrývají některý 

z analytických poznatků SWOT analýzy. Ne všechny poznatky jsou přiřazeny k některému ze 

strategických cílů.  Některé z poznatků společnost nedokáže ovlivnit (např. inflaci, politickou 

a legislativní nestabilitu), pro některé však je prostor zabývat se jimi v budoucnosti. Z toho 

plyne doporučení pro společnost. Příkladem může být outsourcing elektroniky a SW 

vybavení. Také by společnost mohla v budoucnu zajistit lepší logistickou dostupnost 

podnikových provozů tak, že osloví město Vsetín a nabídne finanční nebo technickou 

výpomoc při opravě místní komunikace vedoucí k sídlu společnosti a ostatních provozů. 

Hlavní doporučení pro vedení podniku je vypracovat strategický dokument, který musí být 

stručný, jasný a všem srozumitelný, protože je určen nejen pro vlastníky podniku a top 

management, ale pro všechny zaměstnance. Závěrečná verze by měla mít podobu 15 – 20 

stránkového materiálu doplněného tabulkovými nebo grafickými přílohami. Obsah by měla 

tvořit stručná analýza okolí podniku, analýza vnitřního prostředí, syntéza výsledků 

provedených strategických analýz, formulaci strategie a strategických cílů, musí být 

vymezeny hlavní strategické operace a plán realizace. Aby byly tyto body splněny, dalším 

doporučením pro společnost je vyhotovit pro všechny strategické operace tzv. „zadávací listy“ 

podle vzoru uvedeného v tabulce 5.1. Je nutné zde upozornit, že práce se strategickými 

operacemi nekončí jejich zformulováním, jsou základním prvkem v systému strategického 

řízení, proto by měly být i v době implementace strategie neustále aktualizovány a 

kontrolovány. Z toho vyplývá, že by podnik měl ustanovit konkrétního pracovníka s 

kompetencí průběžně a pečlivě kontrolovat indikátory dosažení cílů v zadávacích listech a 

v případě neplnění cílů, odhalit co nejdříve důvody a sjednat nápravu. Plán realizace by měl 

obsahovat jednak časový horizont a jednak skutečnosti, zda bude přistoupeno k organizačním 

změnám, např. zda dojde ke změně organizační struktury, k alokaci zdrojů apod. Důležitým 

úkolem vedení společnosti také je vytvořit vhodné klima pro implementaci strategie, 

zdůrazňovat, že je jednáno v nejlepším zájmu nejen společnosti, ale také všech zaměstnanců a 

s tím také souvisí vytvoření motivačního systému, což je dalším doporučením pro vedení 

společnosti. 

V neposlední řadě je vedení společnosti doporučeno provádět pravidelnou revizi strategie, 

monitorovat a vyhodnocovat všechny důležité faktory, které ovlivňují společnost a na základě 

zjištěných faktů strategii aktualizovat, popř. měnit. Návod může společnost nalézt v této práci.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapovat metody strategické analýzy a v podmínkách konkrétního subjektu 

vybrané metody aplikovat. Aplikací metody PESTLE pro analýzu vnějšího (širokého) 

prostředí podniku, metody Porterova modelu pěti konkurenčních sil pro analýzu oborového 

(úzkého) prostředí podniku a zhodnocením vnitropodnikových faktorů byla provedena 

strategická analýza, na jejímž základě byla stanovena vize podniku, strategické cíle a 

strategické operace. 

V první teoretické části se práce zabývala především popisem a způsobem využití různých 

metod strategické analýzy. Rovněž bylo zjištěno, co je to strategie, čím se zabývá strategické 

řízení a různé přístupy ke strategické analýze. 

Závěry z první části jsou takové, že přes různé pohledy se všechny přístupy shodují v nutnosti 

zkoumat vnější (široké) okolí, oborové (užší) okolí i prostředí firmy. Dílčími závěry z první 

části je získání metodických postupů analýzy PESTLE metodou, Porterovou metodou pěti 

konkurenčních sil a vnitropodnikových faktorů. Další popsanou metodou je SWOT analýza 

jako syntéza výsledků předchozích metod a koincidenční matice jako kontrolní nástroj.  

Ve druhé praktické části byl představen vybraný subjekt, na kterém byly následně aplikovány 

vybrané metody popsané v teoretické části. Výsledkem bylo stanovení vize podniku, která 

byla rozpracována do sedmi strategických cílů. Pro každý strategický cíl byly navrženy 

strategické operace, které směřují k naplnění cílů a tím i samotné vize. Pro jednu ze 

strategických operací byl sestaven návrh zadávacího listu, včetně indikátorů dosažení cílů, 

předpokládaných nákladů i očekávaných přínosů. 

Výsledné strategické cíle byly navíc ověřeny vůči položkám SWOT analýzy koincidenční 

maticí, čím se prokázalo, že navržená strategie správně využívá silných stránek a příležitostí a 

naopak dobře kryje slabé stránky a hrozby. Zároveň je z grafického znázornění SWOT 

analýzy i z rozložení koincidenční matice vidět, že navržená strategie splňuje ofenzivní 

záměry společnosti posílením silných stránek a využitím příležitostí. 

Vytvořená strategie pokrývá směřování firmy na pět let dopředu, což je poměrně dlouhá doba, 

proto je nutno na úplný závěr podotknout, že vyslovením strategie práce rozhodně nekončí, a 

po celou dobu bude nutno pravidelně strategii oživovat tak, aby byla stále aktuální v neustále 

se měnícím prostředí reálného světa. 
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