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1 Úvod 

V sou�asnosti se pojem „strategie“ �asto používá v širším, obecn�jším pojetí, než je jeho 

odborná definice. �lov�k zvažuje vhodnou strategii nap�íklad p�i hospoda�ení s domácností, 

p�i získávání pracovní pozice nebo p�i sportu. Tudíž plánování taktiky a strategie se opravdu 

netýká jen velkých nadnárodních organizací. Strategie by se m�la týkat všech podnik�, skupin 

�i jednotlivce, kte�í cht�jí obstát v dnešním superkonkuren�ním sv�t�. 

Každý podnik by m�l mít jasn� stanovené cíle a postupy, kterými t�chto cíl� dosáhne, 

nelze úsp�šn� �ídit organizaci, která nemá sm�r svého p�sobení.  

„Žít bez cíl� je jako jít na výlet a nev�d�t kam.“ Napoleon Hill 

Cílem této diplomové práce je navrhnout možnou strategii pro vybranou spole�nost, která 

by pozvedla jméno spole�nosti a zárove� upevnila a zlepšila pozici na trhu. Pro tyto ú�ely 

byla zvolena nadnárodní spole�nost Julius Meinl Intl., a. s., která má dlouholetou a zajímavou 

historii (práce bude zam��ena na p�sobení spole�nosti pouze v �eské republice).  

První �ást je v�nována teoretické oblasti, která bude podkladem pro vypracování 

praktické �ásti. Nejprve budou objasn�ny základní pojmy, které souvisejí se strategickým 

�ízením, rozhodováním a volbou samotné strategie. Následn� budou popsány metody externí 

analýzy prost�edí a metody interní analýzy podniku. V záv�ru kapitoly bude popsáno �len�ní 

strategií. 

V druhé �ásti bude nejprve p�edstavena spole�nost a její historický vývoj, který má 

významný vliv na sou�asný stav. Dále budou stru�n� popsány základní produkty, které 

spole�nost reprezentují a nakonec bude up�esn�na oblast p�sobení a vývoj do budoucna. 

Následn� bude provedena analýza vn�jšího a vnit�ního prost�edí, která bude vycházet 

z teoretických podklad� vypracovaných v první �ásti této práce. Analýza bude provedena na 

základ� dostupných interních dokument�, které poskytl �editel Julius Meinl Intl., a. s. pro �R, 

z ve�ejn� dostupných webových stánek spole�nosti Julius Meinl a z rozhovor�

s managementem a zam�stnanci podniku. Pro externí analýzu budou využity informace 

o stavu a vývoji okolí podniku. Jsou to mimo jiné ekonomické ukazatele zve�ej�ovány �NB, 

statistické údaje a informace z tisku. Pro vypracování externí analýzy budou zvoleny metody 

jako nap�íklad metoda PEST, Porter�v model konkuren�ních sil, BCG matice a SWOT 

analýza. Vzhledem k dostupným informacím bude provedena interní analýza ve zkráceném 
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rozsahu. Na základ� vyhodnocení této analýzy bude doporu�en spole�nosti sm�r, kterým by 

se spole�nost v budoucnosti m�la ubírat.  
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2 Teoretická východiska strategické analýzy 

2. 1 Pojem strategie a strategické �ízení   

Slovo „strategie“ má staro�ecký p�vod. „Stratégiá“ znamenala vojev�dcovské um�ní, 

tedy to, co umí „stratégos“, neboli vojenský p�edák, kterému byla sv��ena moc p�i vedení 

války. Následn� pak spojení slov „stratos“  vojsko a „ago“ jak vést, dalo vznik pro slovo 

strategie. (Vodáková, Petrusek, 1996) „P�i strategických úvahách, jak zni�it nep�ítele a získat 

vít�zství, je t�eba postupovat cílev�dom�, a proto známe-li cíl, musíme p�istoupit k analýze 

jak svých sil, tak sil svého soupe�e. Teprve na základ� této základní analýzy je možno 

p�istoupit k sestavování strategického plánu, což p�edstavuje sestavení systému jednotlivých, 

po sob� následujících vlastních akcí a možných alternativ reakce protivníka na naše opat�ení. 

V dob�e zpracovaném plánu by nem�lo být nic ponecháno na náhod� a každý strategický plán 

lze sestavit podle r�zných model�.“ (Lednický, 2006, str. 8) Úkol strategie spo�ívá v tom, 

dosáhnout souladu mezi vnit�ními zdroji podniku a vn�jším okolí podniku a tím dochází 

k zabezpe�ení celkové prosperity a úsp�šnosti podniku. Jedná se tedy o zp�sob, kterým 

organizace realizuje své poslání a vize.  

Strategické �ízení tvo�í soubor aktivit, které jsou zam��eny na formulaci dalšího rozvoje 

podniku. Je to mimo�ádn� složitý proces tvorby a realizace rozvojových zám�r� p�evážn�

dlouhodob�jší povahy, které mají pro sv�j subjekt rozhodující význam. Zam��uje se 

p�edevším na to, jak pružn� reagovat na dramatické zm�ny prost�edí. Tento proces formulují 

vrcholoví manaže�i a stanovují strategie sm��ující k dosažení stanovených cíl�

nepostradatelných pro úsp�šný podnik.  Dle Lednického (2006) lze strategický model 

�ízení odlišit od tradi�ního, který není schopen p�íliš akceptovat nestabilní, komplexní 

a konfliktní situace.  

Obsah strategického �ízení dle Lednického (2006) 

1) Orientace na dlouhodobý úsp�ch na základ� strukturálních zm�n. 

2) Plán na základ� p�edpokládaných zm�n v politickém, hospodá�ském a sociálním okolí. 

3) Vid�t v každé zm�n� šanci, jak získat p�ednosti uplat�ováním nových myšlenek. 

4) Vid�t jako hlavní problém nedostatek informací a snažit se �ešit problémy na základ�

relevantních informací. 
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Obr. 2. 3 Integrovaný model procesu strategického �ízení 

Pro�?                      Co?                                                      Jak?                            Pravidla 

Zdroj Lednický, 2006, str. 26.
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3) �ídící pracovníci v�nují malou pozornost zkoumání, a když ano, tak jejich studie 

nemají dobrou úrove�. 

4) Existuje mnoho jiných d�vod� úsp�chu a existují podniky, které jsou efektivní i bez 

strategického �ízení. 

2. 2 Poslání, vize a strategický cíl 

Strategické �ízení využívá r�zné p�ístupy k definici strategie, �asto se uplat�uje 

hierarchický p�ístup, který je založený na formulaci následujících pojm�: poslání, vize, 

strategický cíl a strategie. 

Poslání vyjad�uje základní smysl a funkci organizace. Charakterizuje, pro� daná 

organizace p�sobí na trhu a jaký má ú�el. �asto také vyjad�uje vztah zainteresovaných 

skupin, jako jsou nap�íklad vlastníci, zam�stnanci, zákazníci nebo dodavatelé.  

„Poslání podniku vyjad�uje p�ání vedení podniku, jak by m�l být podnik chápán 

ve�ejností, a proto lze �íci, že dob�e formulované poslání zd�vod�uje p�edevším 

oprávn�nost existence podniku a prezentuje podnikem provozované aktivity (co d�lá 

a bude d�lat).“ (Lednický, 2006, str. 48) 

Jelikož poslání slouží nejen vlastním zam�stnanc�m, ale také informuje ve�ejnost, je 

d�ležité podat poslání v písemné form�. Tento dokument se v �eštin� ozna�uje jako 

deklarace o poslání podniku. P�i�emž vhodn� zpracovaná a p�esv�d�iv� formulovaná 

deklarace o poslání podniku by m�la u zam�stnanc� vyvolávat pocit sounáležitosti 

s podnikem a zárove� pracovníky motivovat. U zákazník� by pak m�la vyvolat pocit, že jsou 

nejvážen�jšími osobami v rámci hodnotového žeb�í�ku podniku, a proto pro jejich uspokojení 

uskute��uje podnik všechny aktivity. I když tento dokument m�že mít �asto všeobecnou 

podobu, je d�ležité v�novat jeho sestavení podstatnou pozornost. M�l by obsahovat p�esné 

pojmy, být dostate�n� výmluvný, ne však p�íliš rozsáhlý. Hlavn� by m�l jasn� prezentovat 

podnik a jeho úsilí. D�ležitou zásadou je také i to, že jednou vyjád�ené poslání podniku by 

nem�lo být revidováno p�i každé sebemenší zm�n�, avšak nesmí z�stat v�bec nem�nné 

a jednou provždy dané. Zm�na tohoto poslání by m�la být založena na zm�n� celosv�tových, 

�i místních vliv� (nap�. hospodá�ská krize, zm�na vlastník�, apod.) 

Vize má dlouhodob�jší charakter než poslání a je p�edstavou o tom, jaká má organizace 

být v budoucnosti. Zpravidla má dlouhodob�jší charakter. Vizí rozumíme myšlenky, které 
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p�edstihnou svou dobu a musí mít motivující povahu. Významnou roli p�i stanovení vize 

hrají intuice, mentální schopnosti, vnímavost, p�edvídatelnost tv�rce vize a také fantazie. Je 

však nutné respektovat reálné možnosti podniku a vnímat hranici, kam až se podnik m�že 

rozvinout. Je tedy patrné, že vymezení vize není jen nezávazný sen �i produkt nekritické 

fantazie, ale souhrnná cílová p�edstava, která nesmí postrádat reálný základ, stejn� tak 

p�itažlivou i podn�cující výzvu. Dle Lednického (2006) musí vize napl�ovat následující 

znaky: 

• obraznost – popis budoucnosti optimistického zam��ení, 

• adresnost – oslovení zájmových skupin majících sílu ovliv�ovat tvorbu strategie,  

• uskute�nitelnost – musí obsahovat reálné a dosažitelné cíle,  

• jednozna�nost – musí být jasná, 

• srozumitelnost- snadná vysv�tlitelnost hlavních nosných myšlenek,  

• flexibilita – schopnost pružné reakce na vzniklé zm�ny. 

Strategickým cílem se rozumí žádoucí stav, kterého se snaží spole�nost dosáhnout, a to 

v ur�itém �asovém období, jedná se souhrnný výsledek spole�nosti. Specifické cíle mohou 

mít pak podobu díl�ích „milník�“, které spole�nost dosahuje p�i pln�ní strategického 

cíle. Až následn� po stanovení cíl�, je možné rozhodnout jaké zdroje, prost�edky a také 

zp�soby jsou nutné pro jejich vypln�ní. Každá spole�nost m�že mít cíl v jiné oblasti, 

nap�íklad v oblasti ekonomické (zisk, tržby apod.), sociální (ve�ejn� prosp�šné akce, 

sponzorství apod.) nebo na oblast r�stu podniku (r�st tržního podílu). Jednoduše lze �íci, že 

strategický cíl podniku musí být SMART (Hanzelková, Ke�kovský, Odehnalová, 

Vykyp�l, 2009). �ímž se rozumí, že musí spl�ovat následující kritéria: 

• Smart – specific = specifický, konkrétní, jedine�ný, musí být z�ejmé, jaké ho 

stavu chce spole�nost dosáhnout a jasné, kdy se v tomto stavu nachází,  

• sMart – measurable = m��itelný, musí být stanovaný tak, aby bylo možné 

budoucí stav zm��it a srovnat ho s výchozím stavem, pokud není cíl stanoven 

m��iteln�, není možné odhadnout, kdy se spole�nost nachází v žádoucím stavu, 

• smArt – agreed = akceptovatelný, tedy p�ijatelný pro ty, kte�í jej budou 

napl�ovat,  

• smaRt – realistic = reálný, i p�esto, že by cíl m�l být svých zp�sobem provokující 

a stanoven na hranici možnosti podniku, m�l by být stále reálný a m�lo by být 
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možné ho dosáhnout. �asto jsou ve spole�nostech stanovené cíle na takové 

úrovni, že není možné jich b�žn� dosáhnout a zam�stnanci jej už p�ijímají za 

nedosažitelný a nereálný, tudíž nepovažují tuto situaci nijak za deprimující 

a berou tento stav za b�žný. Takové stanovení cíle je pak nevhodné 

a demotivující, 

• smarT – trackable = termínovaný, tedy �asov� omezený. Není možné stanovit cíl 

bez �asového omezení. Není pak možné stanovit chvíli, kdy je �as na m��ení 

a vyhodnocení výsledk�. Vyhodnocení cíle pak m�že být pro každé období jinak 

významné.   

N�kte�í odborníci (Fort, Vacík, Sou�ek, Špa�ek, Hájek, 2012) tuto metodu dopln�na na 

„ješt� chyt�ejší“ neboli SMARTER a zm�na v uplatn�ní této mnemotechnické pom�cky 

spo�ívá v dopln�ní dvou písmen a to E a R, které jsou od p�edešlých kritérií pon�kud 

rozmanit�jší: 

• smartEr  

o enjoyable – tedy cíl, který musí bavit ty, kte�í jej napl�ují, 

o engaging – musí být strhující, lidé musí sami chtít cíle dosáhnout, 

o excitace – fascinující, musí být zajímavý pro spole�nost,  

o ecological – ekologický, 

o ethical – etický, 

• smarteR = rewarded – odm�na za vypln�ní a dosažení cíle. 

V souvislosti se stanovením cíl� musí být dodržená ur�itá priorita, �ímž se rozumí, že 

v daném �ase je dosažení n�kterého cíle d�ležit�jší, než dosažení ostatních. Nap�íklad 

dosažení cíle v oblasti finan�ní stability podniku je nezbytnou podmínkou pro realizaci celé 

�ady dalších cíl�, a tudíž tento ukazatel pat�í práv� k priorit�. Je tedy pot�ebné stanovit ur�itou 

hierarchii cíl� a tím zabezpe�it existenci podniku p�ed napln�ním mén� významného cíle.  
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2. 3 Strategické myšlení 

Motto: „Kdo nem�l p�edstavu o budoucnosti, tomu se to vymstilo.“ 

Sokrates 

V dnešní usp�chané dob� se mnoho podniku snaží uvést na trh a n�jakým zp�sobem 

plout a prosperovat, �asto však dochází k absenci jistého strategického myšlení. Spole�nost 

se ubírá nekonkrétním a nep�edvídaným sm�rem a problémy, které mohou nastat, �eší spíš 

operativn�, až když p�ijdou. �asto pak na �ešení t�chto problému je p�íliš pozd� a spole�nost 

se dostává do tíživých situací. Je tedy nezbytné, aby spole�nost disponovala odbornými 

pracovníky, kte�í uplat�ují strategické myšlení. 

Jelikož proces formulace strategie je velmi složitý a vyžaduje systematický p�ístup, 

musí vedoucí pracovník, který vytvá�í strategii, zvládnout plný rozsah a ohromnou 

r�znorodost jev� sou�asného sv�ta. Musí být také schopen volit jisté varianty, které mohou ve 

vývoji nastat. Proto se také uplat�uje i zvláštní zp�sob myšlení, strategické myšlení, které má 

�adu princip� navzájem se dopl�ujících a p�ekrývajících. Není možné tyto principy chápat 

odd�len� a izolovan�, protože pouze aplikace jako souhrnu p�ináší o�ekávaný efekt. Podle 

Sou�ka (1991) se jedná o následující principy: 

• Princip myšlení ve variantách 

• Princip permanentnosti 

• Princip celosv�tového systémového p�ístupu 

• Princip interdisciplinárního myšlení 

• Princip tv�r�ího myšlení 

• Princip syntézy exaktního a intuitivního myšlení 

• Princip myšlení v �ase 

• Princip zp�tnovazebního myšlení 

• Princip agregovaného myšlení 

• Princip orientace na špi�kové výsledky 

• Princip koncentrace 

• Princip etiky myšlení 

• Princip v�domí práce s rizikem 
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Pokud je strategické manažerské myšlení uplat�ováno vhodným zp�sobem m�že 

spole�nost získat dle Lenického (2006) následující základní p�ínosy: 

• delší životní cyklus výrobku – spole�nost je první nebo mezi prvními, kdo 

identifikuje a využije možnou p�íležitost, 

• rychlejší a jist�jší návratnost vložených prost�edk� a rychlé dosažení zisk� – 

spole�nost využije vzniklé poptávky d�íve, než konkurence,  

• vyšší efektivnost a produktivita, tzn. lepší výsledky s nižšími náklady – spole�nost 

vhodn� �ídí zdroje, které jsou p�edem naplánovány,

• mén� krizového �ízení – spole�nost vzniklé chyby odhalí již ve fázi plánování,

• zp�tná vazba a pou�ení – �as, který protivník využívá k likvidaci chyb lze využít 

k systematickému sledování, rozbor�m a zdokonalování,

• týmová práce a týmová atmosféra – zam�stnanci ve spole�nosti si vytvá�í 

progresivní firemní kulturu, která je založena na sdílení úsp�ch�, což je lepší, než 

se zabývat vyhledáváním viník� jednotlivých chyb,

• konkurence – spole�nost vyžije situace, kterou konkurence vnímá za hrozbu, jako 

svou p�íležitost. 

2. 4 Strategická analýza  

Je nutné si uv�domit, že podnik není izolovaná jednotka, ale jedná se o subjekt 

obklopen vn�jším prost�edím, okolím. Za okolí m�žeme považovat vše, co podnik n�jakým 

zp�sobem ovliv�uje a co p�ípadn� podnik sám m�že ovlivnit. Zpravidla se obecn� dá �íci, že 

vliv okolí na podnik je velice silný, zatímco schopnost podniku ovliv�ovat okolí je pom�rn�

omezená. Proto se podnik musí tomuto okolí p�izp�sobovat, a aby tak bylo možné u�init, je 

nezbytné provést strategickou analýzu.  

„Základem pro formulování strategie podniku vedoucí k dosažení konkuren�ní 

výhody je nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Proces formulace strategie je 

složitý proces, který vyžaduje systematický p�ístup pro identifikaci a analýzu vn�jších faktor�

p�sobících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku. Nejvýznamn�jším 

úkolem strategie je p�ipravit podnik na všechny situace, které s velkou pravd�podobností 

mohou nastat. K tomu je nezbytná strategická p�edvídavost založená na tvo�ivém p�ístupu 

strategického myšlení.“ (Sedlá�ková, Buchta, 2006, str. 8) 
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Tím, že podnik dokáže analyzovat své okolí, pomáhá držet krok s konkurenty, kterých je 

na nyn�jším trhu opravdu hodn�. Vhodným výb�rem a formulací strategie se m�že podnik 

chopit p�íležitosti, kterou jiné podniky mohou považovat za hrozbu. Je nutné však uchopit 

p�íležitost za správný konec, pochopit všechny faktory, které podnik ovliv�ují a nasm�rovat je 

takovým sm�rem, aby p�inášely pouze pozitiva. Je podstatné, aby strategie byla dynamická a 

p�izp�sobivá, protože strnulá a striktní strategie m�že v turbulentním prost�edí p�inášet ur�ité 

problémy, které mohou v pr�b�hu nastat. Strategie by nem�la být založena pouze na 

p�edpov�di odborník�, ale vhodná strategie by se m�la snažit vytvá�et budoucnost. Pon�kud 

s nadsázkou lze prohlásit, že zvít�zí ten, kdo si bude udržovat ur�itý náskok p�ed zm�nami 

probíhajícími u konkurent�.  

P�íprava takto chápané strategie si žádá nejen dosavadní zkušenosti, ale také nové 

p�ístupy a schopnost p�izp�sobovat se drsnému a dravému konkuren�nímu prost�edí, které lze 

ozna�ovat jako hyperkonkurenci, superkonkurenci nebo megakonkurenci. „Konkurence 

získala globální povahu, konkuren�ní rivalita má vyšší intenzitu. Superkonkurence je výrazem 

srážky velkých konkuren�ních sil.“ (Sedlá�ková, Buchta, 2006, str. 9) Vznik tohoto 

superkonkuren�ního prost�edí si žádá i vhodnou strategii, která by v tomto prost�edí obstála. 

Neexistuje univerzální strategie, která by byla vhodná pro všechny podniky a v jakoukoli 

dobu. P�esto se i dnes podniky dopouští takové chyby a snaží se úsp�šnou strategii jiného 

podniku aplikovat na sebe a tím se žene pouze do záhuby.  Je nezbytné si uv�domit, že každý 

podnik je naprosto jiný, i když se m�že zdát údajn� totožný s druhým. Proto by strategie m�la 

být „šitá na míru“ pro každou spole�nost, m�la by vyzdvihnout pozitiva, být pon�kud šokující 

a hlavn� originální, p�esto akceptovatelná zákazníky.  

Z hlediska cíl� strategické analýzy lze definovat dva základní okruhy orientace, a to 

orientovanou analýzu na vn�jší okolí podniku a analýzu vnit�ních zdroj� a schopností 

podniku. Není možné tyto roviny brát jako nezávislé, protože jsou vzájemn� propojené 

a souvisí se sebou navzájem. Schematicky znázor�uje strategickou analýzu obrázek 2. 4.  
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Politické, ekonomické, 
sociokulturní, technologické a 

jiné vlivy makrookolí.

Atraktivita odv�tví, hybné síly, 
klí�ové faktory úsp�chu, 
strategické konkuren�ní 

Konkuren�ní síly, nákladové 
postavení konkurent� a 

o�ekávané reakce rival�. 

Strategická pozice podniku 

Specifické p�ednosti, dostupné 
zdroje, relativní konkuren�ní 

síla, silné a slabé stránky, 
vyváženost portfolia.

Vn�jší faktory  

Vnit�ní faktory  

Obr. 2. 4 Strategická analýza 

Zdroj Sedlá�ková, Buchta, 2006. 

Základní fáze analýzy jsou analýza okolí a analýza vnit�ních zdroj� a schopností. 

„Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem faktor� okolí podniku, které ovliv�ují 

jeho strategickou pozici a vytvá�ejí potenciální p�íležitosti a hrozby pro jeho �innost. 

Orientuje se na vlivy trend� jednotlivých faktor� v makrookolí a mikrookolí, zpravidla 

vymezeném odv�tví.“ (Sedlá�ková, Buchta, 2006, str. 10) Analýza vliv� makrookolí se 

zaobírá faktory pusobícími na podnik na makroúrovni. Využívají se dv� metody, které mohou 

v manažerech podnítit snahu zabývat se širšími, �asto relativn� vzdálenými faktory:  

• PEST – zabývá se politickými, ekonomickými, sociokulturními 

a technologickými vlivy, 

• 4 C – zam��ena na analýzu faktor� globalizace.  

Analýza mikrookolí je zam��ena na konkuren�ní prost�edí s cílem identifikovat síly 

a faktory, které vytvá�ejí odv�tví více �i mén� atraktivním. Významnou sou�ást pak tvo�í 

analýza konkuren�ních sil, které mohou i podnik ve velmi atraktivním odv�tví dostat do 

potíží. Tradi�ním p�ístupem je Porter�v model p�ti sil. 

Analýza vnit�ních zdroj� a schopností podniku je zam��ena na identifikaci zdroj�

a schopností podniku, tzn. strategické zp�sobilosti, kterými musí podnik disponovat, aby byl 

schopen zareagovat na p�ípadné hrozby a p�íležitosti, které vznikají v okolí podniku 

nep�etržit�. Souhrnn� pojatá analýza vnit�ních zdroj� a schopností má za cíl popsat p�ednosti 

podniku jako základ konkuren�ní výhody. (Sedlá�ková, Buchta, 2006)  
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2. 5 Externí analýza  

Externí analýza je zam��ena na faktory, které na podnik p�sobily, nyní p�sobí, ale 

také na ty faktory, které v budoucnu mohou na spole�nost p�sobit. Všechny tyto faktory 

mohou ovliv�ovat strategické postavení podniku. Pozornost by m�la být v�nována i nov�

vzniklým, doposud nepoznaným, faktor�m. Základním úkolem externí analýzy je tedy 

vymezení okolí a identifikace jeho základních faktor�, vazeb a souvislostí mezi nimi. 

 Trh je v dnešní dob� ovlivn�n technologiemi a technikou, a to co d�ív bylo nemožné, je 

dnes na denním po�ádku. Sv�t je dnes dokonale propojen a cokoli se stane na jednom konci, 

promítne se velmi rychle do výsledk� kteréhokoli podniku. Je tedy podstatné, aby podnik 

držel krok s t�mito trendy a nebránil se p�ijmout dostupné technologie. Z tohoto d�vodu by 

analýza m�la být pojata v širším rozsahu. Jaký konkrétní objem informací je žádoucí 

v ur�itém jednotlivém p�ípad�, je možné specifikovat pouze s p�ihlédnutím ke všem v�cným 

a personálním okolnostem konkrétního podniku.  

Aby byl podnik úsp�šný, je zapot�ebí, aby jeho strategie byla konzistentní s jeho okolím. 

Jen tehdy dosáhne podnik t�ch nejlepších výsledk�. K dosažení jistého souladu je nutné, aby 

manaže�i p�sobící v podniku pochopili, do jaké míry je podnik schopen konkurovat ve svém 

okolí. Díky tomuto pochopení je pak možné odhalit nyn�jší trendy v okolí a následn�

adaptabiln� reagovat odpovídající strategií. „Lze �íci, že podniky upadají v�tšinou proto, že 

jejich manaže�i nepochopili, co je m�že ohrozit a naopak, jaké p�íležitosti jim vytvá�ejí 

možnosti konkurovat v okolí. V d�sledku toho volí špatnou strategii a výkonnost podniku 

klesá.“ (Dedouchová, 2001) 

„Cílem externí analýzy je najít v okolí podniku p�íležitosti a ohrožení. Strategie 

podniku by pak m�la maximáln� využít nabízené p�íležitosti a nalézt cestu, jak se ohrožením 

vyhnout nebo alespo� zmírnit jejich dopad na podnik.“ (Dedouchová, 2006, str. 16) P�i 

externí analýze je obvykle okolí podniku rozd�leno na dv� �ásti: na makrookolí, které je 

spole�né všem odv�tvím a vytvá�í spole�né prost�edí, a mikrookolí, které p�edstavuje 

odv�tví, ve kterém podnik podniká. Grafické znázorn�ní okolí podniku je znázorn�no 

v obrázku 2. 5 Okolí podniku. 
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Obr. 2. 5 Okolí podniku 

Zdroj Dedouchová, 2001, str. 16.

2. 5. 1 Analýza vlivu makrookolí  

 Jedná se o celkový politický, ekonomický, sociální a technologický rámec, ve kterém 

se podnik pohybuje. Na efektivnost a úsp�šnost podniku p�sobí takové vlivy, jako je 

nap�íklad míra inflace, politická stabilita, dovozní omezení týkající se surovin, revolu�ní 

technologické inovace �i demografický pohyb populace v dané zemi. Makrookolí zahrnuje 

vlivy a podmínky, které vznikají mimo podnik a zpravidla bez ohledu na jeho konkrétní 

chování. Podnik tedy prakticky nemá možnost aktivn� stav tohoto okolí n�jakým zp�sobem 

ovliv�ovat, svým rozhodnutím však m�že na ur�itý stav aktivn� reagovat, a to tím zp�sobem, 

že si p�ipraví ur�ité varianty budoucnosti a zm�nit sm�r svého vývoje.  

 Analýza d�lící vlivy makrookolí do �ty� základních skupin se ozna�uje jako 

PEST analýza, kdy každé písmeno ozna�uje po�áte�ní písmeno práv� jedné ze �ty� skupin. 

Politické, Ekonomické, Sociální a Technologické. Tato analýza by m�la být pevn� zakotvena 

jako permanentní úkol v procesu stanovení strategie. (Wittmann, Reuter, 2008) 

 „Politické a legislativní faktory, jako je stabilita zahrani�ní a národní politické situace, 

�lenství zem� v EU apod., p�edstavují pro podnik významné p�íležitosti, ale sou�asn�

i ohrožení.“ (Dedouchová, 2001) �ada d�ležitých politických omezení se dotýká každého 

podniku pomocí da�ových zákon�, cenové politiky nebo také �innostmi zam��enými na 

ochranu lidí, a	 již v roli spot�ebitele, nebo zam�stnance. P�sobením �ady zákon�, vyhlášek 

nebo právních norem stát nejen vymezuje prostor pro podnikání, ale také rozhodování 

o budoucnosti podniku. 

Makrookolí                                           Demografie                            Politika, legislativa 

Technologie        

                                                                                                                        F         Sv�t 

                           Sociální politika 

Mikrookolí               Zákazníci                    Dodavatelé 

         Konkurenti                                                                  Substituty 

                                          Potenciální konkurenti

Podnik       
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Ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a jsou charakterizovány stavem 

ekonomiky. Tato situace, ve které se ekonomika nachází, pak ovliv�uje schopnosti podniku 

docílit odpovídající výnosnosti.  

Podniky jsou p�i svém rozhodování podstatn� ovlivn�ny makroekonomickými trendy. 

Mezi základní indikátory stavu makroekonomického okolí, které ovliv�ují podnik p�i 

dosahování základních cíl�, pat�í: 

• míra ekonomického r�stu, 

• úroková míra, 

• sm�nný kurz, 

• míra inflace. 

Díky ekonomickému r�stu dochází ke zvýšení spot�eby a ta následn� pak zvyšuje 

p�íležitost na trhu a opa�n�. Obdobn� funguje také úroková míra na celkovou výnosnost 

podniku a ovliv�uje složení použitých finan�ních prost�edk� a tím, že stanovuje cenu 

kapitálu, významn� ovliv�uje investi�ní aktivitu podniku, respektive rozvoj podniku. Nízká 

úrove� úrokové míry reprezentuje p�íležitost pro realizaci podnikových zám�r�. Podobný 

bude vliv míry inflace, vysoká inflace se m�že negativn� odrážet v intenzit� investi�ní 

�innosti a m�že limitovat ekonomický rozvoj. Konkurenceschopnost podniku na zahrani�ních 

trzích pak ovliv�uje devizový kurz.  

Sociální a demografické faktory odrážejí vlivy, které jsou spojené s postoji a  životem 

obyvatelstva a také jeho strukturou. V oblasti mladé a seniorské populace spat�ili p�íležitost 

nap�íklad výrobci kosmetiky. Stárnutí obyvatelstva obecn� tvo�í pom�rn� v�tší p�íležitosti pro 

rozvoj oblastí, které se týkají zdraví �i pé�e o seniory, d�íve tomu tak ovšem nebylo.  

 Životní styl populace se zase zpravidla odráží v tom, jak tráví sv�j volný �as, jaký je styl 

oblékání, �i preference v bydlení. Nap�íklad i takový baby-boom m�že mít na podniky 

výrazný dopad ve form� velké p�íležitosti, které se mohou chopit nap�íklad výrobci 

elektroniky (pra�ky, vysava�e, ledni�ky, apod.) nebo podniky orientované na d�tské hra�ky, 

d�tskou kosmetiku apod.  

 V souvislosti se stoupajícím zájmem o vyšší kvalitu života mohou zam�stnanc�m 

podniky nabízet nap�íklad pružnou pracovní dobu, nebo práci na kratší úvazek, delší 

dovolenou apod.  I zm�ny t�chto preferencí se stávají d�ležitým faktorem p�i ovliv�ování 

rozhodování podniku.  
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Technologické okolí prošlo od 2. sv�tové války prudkými zm�nami, které se stále 

zrychlují. Technologické prost�edí se vyvíjí tak rychle, že i p�es noc m�že dojít k zestárnutí 

stávajících výrobk� a sou�asn� se m�že vytvo�it množství nových výrobních možností. 

Existuje obojí, jak tvo�ivost, tak negativní destrukce, p�íležitost nebo hrozba. Akcelerace 

technologických zm�n zkracují pr�m�rný životní cyklus výrobk�. Typickým p�íkladem je 

elektrotechnický pr�mysl v oblasti po�íta��, telekomunikací apod. Podnik musí stále držet 

krok s dobou, protože i malé zaváhání s inovacemi m�že vést podnik do záhuby.  

Podnik musí prokazovat aktivní inova�ní �innost, aby se vyhnul zaostalosti, musí 

být také informován o technologických a technických zm�nách probíhajících v okolí 

podniku, protože tyto zm�ny mohou dramaticky ovlivnit oblast, ve které se podnik pohybuje.  

 „P�edvídavost vývoje sm�r� technického rozvoje se m�že stát významným �initelem 

úsp�šnosti podniku. Klí� k úsp�šnému p�edvídání v této oblasti spo�ívá v p�esném p�edvídání 

budoucích schopností a pravd�podobných vliv�. Souhrnná analýza vliv� technických 

a technologických zm�n p�estavuje studie o�ekávaných vliv� nových technologií jak na stav 

okolí, tak na konkuren�ní pozice.“ (Sedlá�ková, Buchta 2006, str. 18) Na obrázku 2. 6 

P�ehled vliv� makrookolí jsou p�ehledn� shrnuty n�které p�íklady z uvedených faktor�.  
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Obr. 2. 6 P�ehled vliv� makrookolí 

Politicko-legislativní faktory Ekonomické faktory 

• Ochrana spot�ebitele 

• Ochrana životního prost�edí 

• Antimonopolní zákony 

• Da�ová politika 

• Regulace v oblasti zahrani�ního 

obchodu, protekcionizmus 

• Pracovní právo 

• Politická stabilita 

• Hospodá�ské cykly 

• Trendy HDP 

• Devizové trhy 

• Kupní síla 

• Úrokové míry 

• Inflace 

• Nezam�stnanost 

• Pr�m�rná mzda 

Sociokulturní faktory Technologické faktory 

• Demografický vývoj populace 

• Zm�ny v životním stylu 

• Mobilita 

• Úrove� vzd�lání 

• P�ístup k práci a volnému �asu 

• Vládní podpora výzkumu a vývoje 

• Celkový stav technologie 

• Nové objevy 

• Zm�ny technologie 

• Rychlost zastarávání 

Zdroj (Sedlá�ková, Buchta, 2006, str. 19)  

Cílem analýzy PEST je rozpoznat a odlišit faktory, které jsou pro ur�itý podnik 

významné. Není tedy d�ležité vypracovat vy�erpávající seznam faktor�, protože to, co je pro 

jeden podnik d�ležité, nemusí mít velkou váhu pro jiný. V souvislosti s velikostí podniku 

stoupá i význam analýzy makrookolí. Je evidentní, že se jednotlivé vlivy v �ase m�ní a tím se 

m�ní i jejich váha dopad� na podnik. Proto je nezbytné pr�b�žn� sledovat a vyhodnocovat 

tyto vlivy.   
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2. 5. 2 Analýza mikrookolí  

„Úkolem manažer� je analyzovat konkuren�ní síly v mikrookolí a odhalit p�íležitosti, 

resp. ohrožení podniku, jejichž je nutno ve strategii využít, resp. jejichž negativní vliv je t�eba 

omezit.“ (Dedouchová, 2001, str. 17) Profesor Michael Eugene Porter z Harvard Business 

School vyvinul tzv. model p�ti sil, který pomáhá manažer�m tuto analýzu uskute�nit. Model 

je zam��en na analýzu: 

• rizika vstupu potenciálních konkurent�, 

• rivality mezi stávajícími podniky, 

• smluvní síly kupujících, 

• smluví síly dodavatel�, 

• hrozby substitu�ních výrobk�. 

Tento model byl vyvinut v reakci na SWOT analýzu, kterou se Porter považoval za p�íliš 

obecnou a hrubou. V Porterov� modelu m�že silná konkurence p�edstavovat hrozbu, 

protože dokáže snížit zisk, naopak slabá konkurence m�že vypadat jako p�íležitost, 

protože dovoluje podniku dosáhnout vyšších zisk�.  

Odv�tví m�žeme chápat jako skupinu podnik�, které nabízejí výrobky nebo služby, které 

jsou blízkými substituty, nebo jako skupinu výrobc� a prodejc�, kte�í zásobují spole�nou 

skupinu zákazník�. Jinak lze �íci,  že odv�tví p�edstavuje podle Portera (1994)  skupinu firem, 

které produkují takové produkty, které jsou úzce zam�nitelné. Grafické znázorn�ní Porterova 

modelu je znázorn�no v obrázku 2. 7 Porter�v model p�ti sil.  

Obr. 2. 7 Porter�v model p�ti sil 

Zdroj Dedouchová, 2001.

Rivalita mezi podniky 
uvnit� mikrookolí

Smluvní síla 
dodavatel�

Smluvní síla 
kupujících 

Riziko vstupu 
potenciálních konkurent�

Hrozba substitu�ních 
výrobk�
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Potenciálními konkurenty se rozumí takové podniky, které si v sou�asné dob�

nekonkurují, ale mají schopnost se konkurenty stát. „Hrozba konkuren�ní síly 

potenciálních konkurent� závisí na výši bariér vstupu na trh, tedy na �ad� faktor�, 

které brání podniku prosadit se v daném mikrookolí“. (Dedouchová, 2001, str. 18) Zdolat 

tyto bariéry �asto výrazn� zvyšuje náklady. Obecn� platí pravidlo, že �ím vyšší jsou bariéry 

vstupu, tím vyšší jsou pak náklady pro potenciální konkurenty, kte�í cht�jí vstoupit na trh. 

Ekonom Joe Baine rozlišuje t�i základní zdroje bariér nového vstupu: 

• oddanost zákazník�,  

• absolutní nákladové výhody, 

• míra hospodárnosti. 

Pokud má podnik oddané zákazníky, kte�í preferují jeho výrobky p�ed ostatními, tak má 

velkou výhodu na trhu. Vytvo�it si takové zákazníky není však jednoduché a ned�je se tak ze 

dne na den. Podnik musí zákazník�m v�novat pé�i, nabízet výrobky vysoké kvality, neustále 

inovovat výrobky prost�ednictvím technického rozvoje apod. Silná oddanost zákazník�

k výrobk�m sou�asných podnik� znesnad�uje nov� vstupujícím podnik�m získat podíl 

na trhu. Oddanost zákazník� tedy významn� snižuje hrozbu vstupu potenciálních 

konkurent�, kte�í nehodlají investovat p�íliš velké náklady k p�ekonání preferencí sou�asných 

zákazník�.  

Absolutními nákladovými výhodami se rozumí takové výhody, které vyplývají 

z dokonalejší výrobní technologie, která je výsledkem minulých zkušenosti, proces�, 

patent�, nebo z p�ístupu k levn�jším finan�ním zdroj�m (podniky s historií p�edstavují pro 

banky klienta s nižším rizikem než nov� vstupující podnik) apod.  

„Míra hospodárnosti je charakterizována vztahem mezi nákladovými výhodami 

a velikostí podílu podniku na trhu.“ (Dedouchová, 2001, str. 19) Tyto výhody plynou ze 

vzniklé možnosti hromadné standardizované výroby, výhodných nákup� materiálu nebo 

polotovar�, a také rozpušt�ní fixních náklad� do v�tšího po�tu výrobk�. Pokud jsou tyto 

nákladové výhody dostate�n� významné, pak noví konkurenti váhají o vstupu na trh. Pokud 

mají sou�asné podniky nízké náklady, p�estavují hrozbu pro potenciální konkurenty.  

Rozsah rivality mezi podniky je v Porterov� modelu druhou silou, která p�sobí mezi 

stávajícími podniky uvnit� daného mikrookolí. Pokud je tato konkuren�ní síla slabá, podniky 

mají p�íležitost zvýšit ceny, a tak dosáhnout v�tšího zisku, pokud je však tato síla velká, 
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dochází k cenové konkurenci a následn� m�že dojít k cenové válce, která m�že zesílit rivalitu 

mezi podniky.  

Auto�i Kim, Mauborgne (2006) se domnívají, že podnik m�že dosahovat vyššího zisku 

vytvá�ením nové poptávky v nesout�žním trhu mnohem snadn�ji než soupe�ením 

s konkurencí na existujících trzích. Tato jejich metoda se soust�e
uje na schopnost vytvo�it si 

svrchovaný tržní prostor a vy�adit tak konkurenty ze hry. Siln� si zakládá na kreativit�

a inovativnosti p�ístup� p�i hledání nových trhu a p�íležitostí. V podstat� se jedná o novou, 

marketingovou koncepci, která je zam��ena na vyhledávání nových tržních p�íležitostí.  

Smluvní síla kupujících je t�etí z p�ti Porterových konkuren�ních sil. V p�ípad�, že 

kupující tla�í cenu dol�, požadují vysokou kvalitu nebo požadují lepší servis, mohou pro 

podnik vytvá�et hrozbu. Podnik pak musí pro své udržení zvyšovat výrobní náklady. Slabí 

kupující vytvá�ejí pro podnik p�íležitosti zvýšit ceny a získat vyšší zisk. Dle Portera mají 

kupující v�tší sílu za t�chto podmínek (Dedouchová, 2001): 

• pokud se mikrookolí, které nabízí výrobky, skládá z �ady malých podnik�

a kupujícími je malý po�et velkých podnik�; takové podmínky vedou 

k dominantnímu postavení kupujících, 

• nakupují-li kupující ve velkém množství; za takových podmínek kupující mohou 

využít své kupní síly a p�sobit na snížení ceny, 

• když si kupující mohou p�i objednávkách vybírat mezi podniky s nizkými cenami 

a tak zp�sobují, že prodávající podniky stojí proti sob� a snižují ceny, 

• jestliže je ekonomicky proveditelné, aby kupující mohli nakupovat od n�kolika 

podnik� najednou, 

• mohou-li kupující pohrozit, že si své vstupy za�nou vyráb�t sami (uskute�ní 

vertikální integraci), a dosáhnou tak snížení cen. 

Dalším faktorem, který dle Portera p�sobí na podnik, je smluvní síla dodavatel�. Dodavatelé 

mohou být pro podnik jako hrozba, protože dokážou zvyšovat ceny a podnik musí toto 

zvýšení zaplatit, v opa�ném p�ípad� musí p�istoupit na nižší kvalitu. Každopádn� jak zvýšení 

ceny, tak p�istoupení k nižší kvalit� m�že, a zpravidla vede, k poklesu zisku. Naopak slabí 

dodavatelé jsou v roli, kdy musí akceptovat cenu a kvalitu, kterou chce odb�ratel.  
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Dle Portera mají dodavatelé v�tší sílu za t�chto podmínek (Dedouchová, 2001): 

• jestliže výrobky, které dodavatelé prodávají, mají málo substitut�, 

• když mikrookolí, ve kterém podnik podniká, není pro dodavatele d�ležité; v takovém 

p�ípad� existence dodavatel� na tomto mikrookolí nezávisí; dodavatelé tak mají malý 

stimul snižovat ceny nebo zlepšovat kvalitu, 

• pokud jsou dodavatelé natolik diferencováni, že je pro podnik nákladné p�ejít od 

jednoho dodavatele ke druhému; v takovém p�ípad� je podnik závislý na daném 

dodavateli a není schopen proti tomu cokoli ud�lat,  

• mohou-li dodavatelé pohrozit vertikální integrací sm��ující do daného mikrookolí, 

podniku p�ímo konkurovat a zvyšovat tak ceny,  

• jestliže kupující podniky naopak nejsou schopné využít hrozby vertikální integrace 

a uspokojit své vlastní pot�eby nižšími vstupními cenami.  

Hrozba substitu�ních výrobk� je poslední �ást Porterova modelu. „Existence blízkých 

substitut� vytvá�í konkuren�ní hrozbu limitující ceny, za kterou podnik prodává, a tím 

limituje i ziskovost podniku. Mají-li však výrobky podniku málo blízkých substitut�, pak mají 

podniky p�íležitost zvýšit ceny a tím i výsledný zisk.“ (Dedouchová, 2001, str. 23) 

Identifikování substitut� znamená naleznutí jiných produkt�, které mohou plnit stejnou funkci 

jako produkt daného odv�tví. 
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2. 5. 3 T�i obecné konkuren�ní strategie 

Existují t�i potenciáln� úsp�šné obecné strategické p�ístupy k p�edstižení jiných firem 

v odv�tví (Porter, 1994): 

1) prvenství v celkových nákladech, 

2) diferenciace,  

3) soust�ed�ní pozornosti.  

V n�kterém p�ípad� se mohou podniky úsp�šn� rozhodnout pro sledování více jak 

jednoho z výše uvedených p�ístup�, a�koli je to možné pouze ojedin�le. Aby bylo efektivn�

využito strategie, obvykle to vyžaduje úplné nasazení a podp�rná organiza�ní opat�ení práv�

pro jeden konkrétní p�ístup.  

Prvenství v celkových nákladech obnáší zavedení takových opat�ení, jako jsou 

nap�íklad zavedení výkonn�jších výrobních za�ízení, d�sledné sledování možnosti ve 

snižování náklad� vlivem zkušeností, nebo striktné kontrolování p�ímých a režijních náklad�. 

Minimalizování celkových náklad� zahrnuje minimalizaci náklad� i do takových oblastí, jako 

jsou výzkum a vývoj, reklamy apod.  

Jakmile však firma dosáhne nízkých náklad�, p�ináší ji to nadm�rné výnosy v jejím 

odv�tví bez ohledu na to, kolik je v odv�tví vlivných konkurent�. Nízké náklady také chrání 

podnik p�ed soupe�ením konkurent�, protože její nižší náklady znamenají, že má spole�nost 

stále k dispozici n�jaký nerozd�lený zisk, zatímco její konkurenti ho ob�tovali na soupe�ení.  

„Druhou obecnou strategií je diferencování produktu nebo služeb nabízených firmou, 

vytvo�ení n��eho, co je p�ijímáno v celém odv�tví jako jedine�né. P�ístupy k diferenciaci 

mohou mít mnoho forem: design nebo image zna�ky nebo jiné zp�soby.“ 

(Porter, 1994, str. 35) Je t�eba zmínit, že tato strategie neumož�uje ignorování náklad�, ale 

sledování náklad� není jejím hlavním strategickým cílem.  

Soust�ed�ní pozornosti se rozumí zam��ení se na konkrétní skupiny odb�ratel�. 

Tato strategie je založena na principu vyhov�t velmi dob�e zvolenému objektu efektivn�ji 

a ú�inn�ji než konkurenti, kte�í mají širší záb�r �innosti.  
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2. 6 Interní analýza 

Interní analýzou se rozumí analýza provád�na uvnit� podniku neboli analýza vnit�ního 

prost�edí podniku. Proto, aby podnik mohl obstát v dnešním superkonkuren�ním odv�tví, 

musí být schopen identifikovat své silné, ale i slabé stránky. Specifikování slabých stránek 

umožní podniku p�edcházet problematickým situacím, do kterých se �asto podniky 

dostávají. Ze silných stránek by se pak podnik m�l snažit vyt�žit co nejvíce. Pro vytvá�ení 

vhodné strategie je klí�ové, aby podnik znal dokonale svá specifika, jen tehdy dokáže 

stanovit vhodnou strategií, se kterou m�že obstát mezi konkurenty. Základem úsp�šné 

strategie je nalezení souladu mezi podnikovými zdroji a schopnostmi s podmínkami vn�jšího 

prost�edí. Proto je t�eba provést dokonale interní analýzu pomocí následujících metod 

(Lednický, 2006): 

• zhodnocení dosavadní strategie, 

• analýza výsled� v jednotlivých funkcionálních oblastech, 

• analýza zdroj� podniku, 

• analýza hodnotového �et�zce.  

2. 6. 1 Zhodnocení dosavadní strategie 

Zhodnocení dosavadní strategie slouží k vytvo�ení p�edstavy, zda je pot�ebné vytvá�et 

novou strategii, nebo zda je vhodné opravit �i doplnit dosavadní strategii. Úsp�šnost strategie 

lze zhodnotit za pomocí následujících indikátor�, které považují odborníci (Hron, Tichá, 

Dohnal, 1998) za klí�ové:  

1) r�st/ pokles relativního podílu podniku na trhu, 

2) vývoj �istého zisku a návratnost investic, 

3) r�st/pokles prodeje produkt� podniku ve srovnání s r�stem/poklesem trhu, 

4) zlepšování/zhoršování konkuren�ní pozice podniku.  

2. 6. 2 Analýza výsledk� v jednotlivých funkcionálních oblastech 

Nej�ast�ji jsou podrobeny rozbory úsp�šnosti tyto funkcionální oblasti (Lednický, 2006): 

• výroba, 

• finance, 

• marketing a obchod, 
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• úrove� �ízení, 

• výzkum a vývoj. 

Nejrozší�en�jším zp�sobem hodnocení dosahovaných výsledk� pomocí finan�ní 

analýzy, kde p�edm�tem analýzy je stav ziskovosti, likvidity, zadluženosti a aktiv podniku. 

Tato analýza umožní monitorovat ve skute�né podob� (Lednický, 2006): 

• stupe� napl�ování strategických cíl�,  

• budoucí r�stový potenciál podniku a schopnost získat cizí zdroje, 

• schopnost podniku reagovat na nep�edvídané zm�ny v prost�edí, 

• riziko bankrotu.  

2. 6. 3 Analýza zdroj� podniku 

 Tato analýza je prvotním krokem každé strategické interní analýzy a umožní vytvo�ení 

základního obrazu o sou�asném stavu podniku a m�že také nastínit možnosti do budoucna. Je 

podstatné odlišit, které zdroje jsou pro podnik jedine�né a nenapodobitelné, a tedy zdroje 

obsahující konkuren�ní výhodu.  

�len�ní zdroj� (Lednický, 2006): 

• zdroje hmotné – jsou jednoduše identifikovatelné, protože máme dost informací 

o jejich stavu i struktu�e. Dále je možné tyto zdroje �lenit na naturální (stroje, výrobní 

a provozní za�ízení, pozemky, budovy, sklady, suroviny apod.) a finan�ní (struktura 

financí, vývoj, toky, apod.). 

• zdroje nehmotné – na rozdíl od hmotných se obtížn�ji ur�ují, m��í a srovnávají. Proto 

ur�ení jak sou�asného stavu, tak budoucího vývoje je pom�rn� obtížn�. Do této 

skupiny pat�í technologické zdroje (patenty, licence, v�domosti), pov�st podniku 

a jeho jméno apod., 

• zdroje lidské – mají charakter hmotný (po�et lidí a jejich struktura) a nehmotný 

(zkušenosti, poznatky, dovednosti, rozumové a rozhodovací schopnosti).  
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2. 6. 4. Analýza hodnotového �et�zce 

Tato analýza reprezentuje využití Porterova hodnotového �et�zce, kdy podnik je 

vnímán jakou soubor ur�itých specifických postup� a proces�, které tyto výrobní prost�edky 

využívají, nikoli jako soubor výrobních prost�edk�. Cílem této analýzy je upozornit na 

taková fakta, která ovliv�uji zachování a zvýšení hodnoty produktu z hlediska 

zákazníka a z ní vyplývající konkuren�ní výhody. Upozor�uje na hlavní kompetence 

podniku, jejichž podíl na tvorb� konkuren�ní výhody je kritický. „Je d�ležité zamyslet se nad 

zp�soby, jimiž organizace dané konkuren�ní výhody v minulosti dosáhla a jak se na jejím 

dosažení podílely specifické kompetence.“ (Lednický, 2006, str. 72) 

2. 7 Metody hodnoticí sou�asné interní vlastnosti podniku a faktory externího 
prost�edí   

Pro praxi p�ínosn�jší a lépe využitelné jsou metody, které umožní sou�asné hodnocení jak 

prvk� vnit�ního prost�edí podniku, tak faktor� okolí, které podnik obklopují.  

2. 7. 1 SWOT analýza 

SWOT je zkratka složená z po�áte�ních písmen slov: 

• Strenghts (silné stránky), 

• Weaknesses (slabé stránky), 

• Opportunities (p�íležitosti), 

• Threats (hrozby). 

Jedna se o základní nástroj strategického managementu, který otev�en� ohodnotí podnik. 

Tato metoda je užite�ná, pohotová a snadno využitelná v kterémkoliv oboru. Cílem této 

SWOT analýzy je p�im�t manažery a zam�stnance k tomu, aby se zamysleli nad prvky této 

metody a hlavn� aby dokázali z t�chto prvk� vyvodit p�íslušné d�sledky.  

Tato analýza bývá v podnicích �asto provád�na z toho d�vodu, aby došlo k jakémusi 

odškrtnutí úkolu, protože je �asto požadovanou sou�ástí nejr�zn�jších dokumentací projekt�. 

Správn� by se však SWOT m�la d�lat proto, aby pomohla �ídit ve firm� strategickou zm�nu, 

protože její realizace nezabere p�íliš mnoho �asu, ale p�itom dokáže pomoct zav�as 

identifikovat možná nová nebezpe�í, nebo naopak p�íležitosti. Tato analýza má však smysl 

pouze tehdy, když na ni naváží i další kroky, p�ípadn� úpravy �i zm�ny strategie.  
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Samotná SWOT analýza by nem�la sloužit jako základ rozhodování, ale spíš jako p�ímý 

podklad k dalšímu p�emýšlení. „Je to jakýsi kompas, který vám ukáže sm�r, ale neukáže 

cestu. A i v reálném sv�t� když víte, že chcete jít na sever a p�itom podle kompasu na sever 

p�ed vámi je jen propast, tak p�jdete chvíli na východ, abyste našli n�jaký most p�es ni. A to 

jestli, kde a jak daleko ten most je a co je za ním, to už vám ukážou jiné nástroje.“ (Kde se 

vzala a k �emu všemu je vlastn� SWOT analýza - BusinessVize.cz [12. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-vsemu-je-vlastne-swot-analyza 

Typické p�íklady p�edností a slabostí firmy a faktor�, které ohrožují podnik, nebo mu 

naopak dávají n�jak p�íležitost, jsou patrné z obrázku 2. 8 Obecná SWOT analýza. 

Obr. 2. 8 Obecná SWOT analýza 

Silné stránky – p�ednosti podniku Slabé stránky – slabosti podniku 

• Adekvátní zdroje, zejména finan�ní 

• Dobrá pov�st u odb�ratel�, 

dodavatel�, ve�ejnosti 

• Uznávaná v�d�í pozice na trhu 

• Úspory z rozsahu 

• Vlastní originální technologie 

• Schopný management 

• Nákladová výhoda 

• Nejasný strategický zám�r �i chyb�jící 

strategie 

• Nevyužité kapacity 

• Nekompetentnost managementu 

• Zaostávání ve výzkumu a vývoji 

• Slabá pozice na trhu, nedokonalá 

distribu�ní sí	

• Vysoké náklady ve srovnání 

s konkurenty a neschopnost financování.

P�íležitosti pro podnik Hrozby, ohrožen pro podnik 

• Vstup na nové trhy �i obsazení 

nových tržních segment�

• Rozší�ení nabídky žádaných produkt�

a pot�ebná inovace 

• Diverzifikace nebo integrace firmy 

• P�ekonání bariér p�i vstupu na 

atraktivní trh. 

• Konkurence s nižšími náklady, vstup 

nové a dravé konkurence 

• Rostoucí prodej substitut�

• Nízká obranyschopnost firmy v��i 

recesi a životnímu cyklu podnik 

• Rostoucí síla odb�ratel� a dodavatel�

• M�nící se pot�eby a vkus zákazník� p�i 

pomalé p�izp�sobivosti firmy 

Zdroj Lednický, 2006, str. 72-73. 
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2. 7. 2 Matice BCG  

Boston consulting group (BCG) matice pat�í k významným a široce uplat�ovaným 

nástroj�m strategického managementu. K tomu, aby bylo možné identifikovat svoji 

budoucí cestu, je pot�ebné nejprve zjistit, kde vlastn� se nacházíme. Na rozdíl od PEST 

analýzy a SWOT analýzy matice BCG m�že sloužit k p�ímému p�ijímání zásadních 

rozhodnutí. V p�ípad� podcen�ní p�ípravy m�že dojít k negativnímu ovlivn�ní budoucnosti 

celé firmy (zpravidla tak, že p�ehlédne zajímavý produkt a zam��í se naopak na nezajímavý 

a neperspektivní). Proto by tento nástroj nem�l být dán do t�ch rukou, kterým 

100% ned�v��ujeme. P�íprava dat pro tuto matici není úkol pro jednotlivce v �asovém presu.  

 Jelikož na svých osách sleduje rychlost r�stu daného trhu (market growth), kde náš 

výrobek �i služba p�sobí a sou�asn� velikost jeho tržního podílu (market share), bývá �asto 

nazýván jako Growth-share Matrix (matice r�stu podílu). Na základ� ohodnocení t�chto dvou 

kritérií u každého výrobku, �i služby, je p�id�len konkrétnímu prvku jeden ze �ty� kvadrant�. 

Jednotlivé typy kvadrant� jsou znázorn�ny v obrázku 2. 9 Obecná BCG Matice. 

Obr. 2. 9 Obecná BCG Matice 

Zdroj (BCG Matrix PowerPoint Diagrams & Charts. [12. 3. 2013]  

Dostupné z: http://www.smiletemplates.com/powerpoint-diagrams-charts/bcg-matrix/02468/) 
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Na základ� p�i�azení do ur�itých kvadrant� pak podnik p�ijímá p�íslušná rozhodnutí. 

„Velice �astou chybou p�i využití BCG matice je však to, že se rychlost r�stu trhu 

hodnotí na úrovni – roste/klesá a podíl na trhu jako velký/malý. Takové použití matice je 

pak ale k ni�emu. Na obou osách je totiž t�eba zavést m��ítko a oba ukazatele pokud možno 

co nejp�esn�ji vy�íslit.“ (BCG Matrix PowerPoint Diagrams & Charts. [12. 3. 2013] Dostupné 

z: http://www.smiletemplates.com/powerpoint-diagrams-charts/bcg-matrix/02468/) 

Jednotlivé typy �ty� kvadrant� je možno charakterizovat následujícím zp�sobem

(Lednický, 2006): 

Dojné krávy (pomalu rostoucí trh a vysoký tržní podíl): jsou tím nejlepším, co m�že 

mít podnik ve svém portfoliu. Jedná se o výrobky, nebo služby, které nevyžadují investice do 

inovace, ale „jen“ do udržení vysokého tržního podílu. I p�esto, že tržby z této skupiny 

pravd�podobn� už moc neporostou, spíš mohou klesat, jsou výhodné v tom, že pro jejich 

zajišt�ní nemusíme p�íliš d�lat. Z hlediska životního cyklu jsou dojné krávy na samém 

vrcholu, kde se podnik snaží z výrobku vyt�žit co nejvíce. 

Hv�zdy (rychle rostoucí trh a vysoký tržní podíl): jedná se o skupinu výrobk�, které 

by m�la být v�nována nejv�tší pozornost, jelikož tržby z této skupiny se budou nadále 

zvyšovat i bez výrazného p�i�in�ní, protože trh rychle roste. Bohužel m�že dojít k tomu, že se 

na tento trh vrhne konkurence a tak dojde ke snížení tržního podílu. Hv�zdy jsou typicky nové 

výrobky s n�jakou inovací na za�átku svého životního cyklu, tzn. aby m�l podnik v portfoliu 

hv�zdy, musí nejen investovat do marketingu, ale hlavn� do vývoje. Hv�zdy mohou mít 

pouze ty podniky, které p�icházejí s n��ím novým anebo alespo� to staré umí nov� pojmout. 

Psi (pomalu rostoucí trh a malý tržní podíl) – se obvykle rodí bu
 ze špatných 

rozhodnutí manažer� anebo z dojných krav, se kterými podnik špatn� hospoda�í. Z hlediska 

životního cyklu se jedná o výrobky na konci svého životního cyklu. N�kdy si podniky drží ve 

svém portfoliu výrobk� psi z toho d�vodu, že jim p�ináší propagaci, �i dobré renomé apod. 

M�že se jednat o dopl�kové výrobky nebo doprovodné služby. Z toho d�vodu nelze obecn�

�íct, že by se m�ly podniky ps� okamžit� zbavit, i když na první pohled se toto �ešení m�že 

jevit za nejvhodn�jší. 
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Otazníky (rychle rostoucí trh a malý podíl) – jsou skupinou, ze které se m�že stát 

cokoliv dojná kráva, hv�zda, ale i pes. Velký r�st trhu, na kterých operují, vyvolá pom�rn�

velké finan�ní pot�eby, ale na druhé stran� vykazují zna�né šance, které lze využít za 

p�edpokladu, že se náležitými strategickými operacemi s nástroji marketingové mixu poda�í 

zvýšit na t�chto nad�jných trzích jejich relativní tržní podíl. Otazníky proto, že p�edstavují pro 

podnik ur�ité dilema, mohou být v budoucnu jak ztrátové, tak vysoce ziskové. 

Z výše uvedených charakteristik skupin je patrné, že se dojné krávy stávají zdrojem 

financování ostatních rozvíjejících se výrobk� podniku. P�íjmy z dojných krav mohou být 

použity na p�ebudování otazník� na hv�zdy. Nelze obecn� stanovit pravidla, kterých by se 

m�l podnik striktn� držet. BCG matice ur�uje sm�r, ale univerzáln� nefunguje.

2. 8 Model strategického managementu 

Tento model se standardn� skládá ze t�í fází, a to formulace strategie, implementace 

strategie a hodnocení strategie. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý a náro�ný proces 

ovlivn�n vývojem podnikatelského prost�edí, navrhují odborníci (Fort, Vacík, Sou�ek, 

Špa�ek, Hájek, 2012) zp�esn�ní standardního modelu na fáze �ty�i, které tvo�í: 

• formulace strategického zám�ru, 

• tvorba strategického plánu, 

• implementace strategie, 

• hodnocení strategie. 

Formulace strategického zám�ru probíhá na základ� interních a externích faktor�

podnikatelského prost�edí. P�i tvorb� strategického plánu dochází k podchycení základních 

organiza�ních a komunika�ních vazeb, rozpracování investi�ní studie a stanovení funk�ní 

strategie podporující tvorbu a napln�ní strategického plánu. Dalším krokem je rozpracování 

cíl� a p�i�azení zdroj�. Hodnocení završuje tento model vyhodnocením výkonnosti strategie. 
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2. 9 Obecná typologie strategií 

Strategiemi se ozna�ují rozhodující akce, které hodlá organizace v daném �ase podniknout 

pro napln�ní stanovených strategických cíl�. Jelikož se jedná o složitý proces, musí být 

využito jak informa�ní databáze úsudku, tak tvo�ivosti a intuice. Obecn� lze tedy �íct, že 

ur�itý rozhodovací proces spo�ívá v tom, že je ur�ena pozice podniku v rámci vn�jšího 

prost�edí a dále specifikace požadavk� na budoucí strategii. Mezi základní �ty�i strategie pat�í 

(Lednický, 2006): 

• strategie expanze – jedná se o nové výrobky nebo služby, nové trhy nebo o nové 

zákazníky. Dochází k rozší�ení stávající oblasti podnikání, 

• strategie stability – dále se pokra�uje ve stávající �innosti p�i p�ípadném 

zlepšování kvality, surovin apod. 

• strategie omezení – dochází k redukci oblasti výrobk�, trh� nebo funkcí. Stávající 

oblasti podnikání se zužují, 

• strategie kombinace – v�dom� se využívají r�zné strategie.  
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3 P�edstavení spole�nosti 

3. 1 Historie spole�nosti Julius Meinl 

 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. je spole�nost, která si zakládá na svém „pohádkovém“ 

vzniku. Julius Meinl se narodil 10. 4. 1824 v obci Kraslice v severních �echách. Jeho otec byl 

peka�em a mladý Julius Meinl se stal obchodníkem s kávou a dalšími delikatesami. Tém�� od 

za�átku svého podnikání se snažil najít zp�sob, jak usnadnit svým zákazník�m nejisté domácí 

pražení zelené kávy, kterou si lidé d�íve pražili sami doma v malé kuchy�ské peci.  

 Julius Meinl proto za�al proces inovace, který umož�oval prodej �erstv� upražené 

a vysoce kvalitní kávy ve svém malém obchod�. Nechal sestrojit d�myslné za�ízení, díky 

kterému bylo umožn�no upražit kávu se specifickým aromem a definitivn� tak zm�nit sv�t 

milovník� kávy. V roce 1862 ud�lil víde�ský magistrát Juliusi Meinlovi dekret o živnosti na 

pražení kávy. Odtud také pochází ozna�ení top výrobku spole�nosti Julius Meinl.  

 Po I. sv�tové válce expandovala spole�nost Julius Meinl do nov� vzniklých stát�. Od 

roku 1924 reprezentuje spole�nost logo s malým mou�enínem neboli kávovým chlapcem, viz 

p�íloha 1. V pr�b�hu II. sv�tové války p�išel Julius Meinl o tém�� celý sv�j majetek a to skoro 

o 1 tisíc obchod�. V roce 1996 se pro spole�nost otev�el obrovský trh tím, že Rakousko se 

stalo �lenem Evropské unie. Spole�nost Julius Meinl stála p�ed novými možnostmi, výzvami, 

ale také i riziky, a p�esto se spole�nost zam��ila na aktivity, které byly na po�átku jejího 

vzniku – prodej kávy, �aj� (�emuž se v�nuje dodnes), džem� a jiných prémiových produkt�.  

 Mimo Rakouska je spole�nost Julius Meinl zastoupena v 9 sesterských spole�nostech 

a její káva je distribuována do více než 70 zemí na celém sv�t�. Tém�� ve všech regionech se 

Julius Meinl �adí ke špi�ce.  

 Po úsp�chu v oblasti kávy a �aj� se oblast podnikání rozrostla a Julius Meinl za�al 

budovat �et�zec supermarket� v �eské republice. Ovšem až pozd�ji po vybudování 

88 pobo�ek se ukázalo, že to nebyl nejš	astn�jší sm�r. Po neúsp�chu v této oblasti byla �ást 

rozprodána a tém�� 60 prodejen odkoupila spole�nost Ahold a rozší�ila tak �ady Albert�. 

Jelikož supermarkety Julius Meinl p�sobily v �eské republice 11 let, dostala se zna�ka lidem 

dob�e do pov�domí. I p�es velkou osv�tu této skute�nosti bývá neúsp�ch supermarket� �asto 

spojován s nyn�jší kávovou spole�nosti Julius Meinl.  



38 

3. 2 Organiza�ní struktura 

 Tato práce je zam��ena pouze na zastoupení v �eské republice, které má vedení na 

Slovensku. V sou�asnosti spole�nost vede generální �editel, který má k dispozici svoji 

asistentku. Dalším zam�stnancem spole�nosti je ú�etní a Quality control manager, který má 

na starost marketing, školení zákazník� a kontrolování kvality kávy na provozovnách, které 

odebírají kávu Julius Meinl. Dále oblastní manažer, který má za úkol oslovení nových 

zákazník� a koordinaci obchodních zástupc�. Podle pot�eby spole�nost spolupracuje 

s externisty.  

3. 3 Sortiment 

 Nabídka spole�nosti Julius Meinl je komplexní a pom�rn� široká. Spole�nost nabízí, od 

technologií, na kterých m�že zákazník p�ipravit kávu, až po cukry, ubrousky, smetánky apod. 

Snaží se zákazníkovi nabídnout vše, co je spojené s kávou nebo �aji, na které se v poslední 

dob� také zam��uje. Standardn� ke každému výrobku dodává porcelán za symbolické ceny. 

 Mezi základní produkty spole�nosti pat�í �ty�i druhy kávy. Dva druhy jsou sm�si arabicy 

a robusty, Cafe Expert – good morning a Julius Meinl 1862 Premium jsou složeny ze 

100% arabicy z p�ti r�zných oblastí. Obecn� lze �íci, že vzhledem k náro�nosti p�stování je 

arabica kvalitn�jší káva, ale pokud mluvíme o premiové robust�, která je vybírána se speciální 

pé�í a dává sm�si dopl�ující tóny �okolády a nugátu, nem�žeme mluvit o mén� kvalitní 

složce.  

�ty�i základní produkty spole�nosti Julius Meinl (viz p�íloha 2): 

1) Julius Meinl 1862 Premium - prémiová sm�s v prémiovém designu pro pravé kávové 

gurmány. Tato sm�s je Top sm�sí Juliusu Meinlu. Je složená z kávových zrn arabica 

z t�ch nejlepších kávových plantáží sv�ta.  Je to také první kávová sm�s v tzv. Aroma 

Fez zásobníku s RFID �ipem, v unikátním designu, který ur�it� zaujme zákazníka. 

„Výhody pro gastronomii: prémiová sm�s, spolehliv� uchovaná v atraktivním 

Aroma Fez zásobníku, který je také zárove� designovým lákadlem pro zákazníky. 

P�esné dávkování, hrubost mletí p�izp�sobená na danou sm�s kávy spolu s RFID 

technologií zaru�ují, že každá porce je optimáln� a �erstv� namletá do 2 sekund.  

  



39 

Tyto funkce umož�ují garantovat zákazníkovi unikátní zážitek z pití kávy Julius 

Meinl.“ Julius Meinl Intl. , a. s. [15. 4. 2013].  

Dostupné z: http://www.meinlkava.cz/frontend/view.php?MENUID=334 

2) Julius Meinl Crema Espresso – tato sm�s je typická výraznou chutí kávy s plným 

t�lem (což znamená výrazná chu	 t�žšího charakteru, která zanechá pln�jší dojem). 

Jedná se o sm�s kávy arabicy a indické robusty, která zabezpe�í výraznou p�nu 

(odborn� �e�eno cremu) na espressu. Samotná crema nemá p�íliš pozitivní chu	 ovšem 

v kombinaci s kávou (tekutinou) tvo�í dokonalý pár. Tato sm�s se vyzna�uje 

dlouhotrvající, o�íškovou až nugátovou chutí. 

3) Julius Meinl Bar Speciale - tento produkt je charakterem podobný sm�si Crema 

Espresso ovšem má zde v�tší zastoupení kávy arabicy a robusta zde tvo�í jen malý 

pom�r. Tato sm�s se výborn� hodí i do domácích kávovar� na espresso. (Obal je více 

mén� stejný ovšem pod nápisem Café Créma je bližší specifikace – Crema Espresso 

nebo Bar Speciale). 

4) Cafe Expert 100% Arabica – Good morning 

Tato sm�s je vhodná ke snídani. Skládá se z 100% kávy arabicy z oblasti Brazílie 

a st�ední Ameriky. Vyzna�uje se zaoblenou a jemnou chutí. 

Ke kávám m�že zákazník odebírat dopl�kový sortiment, který spole�nost Julius Meinl 

nabízí, jedná se o: 

• cukr, 

• med,  

• smetana do kávy,  

• mléko MARESI,  

• sušenky,  

• �okoládky. 

Dále nabízí i nápoje jiného, než kávového charakteru, jako jsou nap�íklad horké �okolády, 

horké nápoje „Hot Apple“, džusové koncentráty nebo sirupy do kávy zna�ky Monin. 

Významnou �ást portfolia tvo�í �aje, kterým Julius Meinl nyní v�nuje velkou pozornost. 

V roce 2012 došlo ke zvýšení kvality �aj� a k navržení nových obal�. Spole�nost se zam��ila 
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na tzv. „Big bag“ �aje, které mají více gram� a hodí se do konvi�ek. Samoz�ejm� v portfoliu 

nechybí ledové �aje ani sypané.  

Všechny své produkty spole�nost podporuje dodáním porcelánu, skleni�ek, ubrousk�, 

táck� apod. Sm�s Julius Meinl 1862 Premium podporuje designovými hrní�ky 

(Obrázek 3. 1 Návrh hrní�ku) navrženými od známého Matteo Thuna. Ten nejprve 

redesignoval samotného „mou�enína“, nezam�nitelné logo spole�nosti, který ho inspiroval 

k vytvo�ení stylov� unikátního a prémiového šálku. Na obrázku 3. 2 Logo spole�nosti Julius 

Meinl m�žeme pozorovat zm�nu, kterou um�lec provedl. Nový „mou�enín“ vypadá 

optimisti�t�ji, sebev�dom�ji a i p�es tento sv�j modern�jší vzhled v sob� skrývá eleganci, 

která je symbolem víde�ské kávové kultury. 

Obr. 3. 1 Návrh hrní�ku 

Zdroj Julius Meinl Coffee Intl.[15. 4. 2013]. Dostupné z 

http://www.meinlkava.cz/frontend/view.php?MENUID=378. 
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Obr. 3. 2 Logo spole�nosti Julius Meinl 

Zdroj Julius Meinl Coffee Intl.[15. 4. 2013]. Dostupné z 

http://www.meinlkava.cz/frontend/view.php?MENUID=378. 

Z výše uvedeného odstavce je patrné, že spole�nost Julius Meinl spolupracuje s um�lci, 

designery a návrhá�i. I nadále se snaží propojit požitek z kávy s kulturou, což m�žeme spat�it 

ve sponzorování r�zných kulturních akcí, jako je nap�íklad Colours of Ostrava nebo Czech 

bar awards.  
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4 Aplikace metod strategické analýzy 

Motto: „Žádná firma, která si neumí p�edstavit budoucnost, se jí nedožije.“ 

Gary Hamel-C. K. Prahalad 

Pro formulaci vhodného návrhu strategie je nutné provést podrobnou vn�jší i vnit�ní 

analýzu prost�edí. Pokud spole�nost neví, v jaké pozici se práv� nachází, je pro ni obtížné 

definovat sm�r, kterým se má ubírat.  

4. 1 PEST analýza 

Metodou PEST bude rozebráno makrookolí spole�nosti Julius Meinl. Jedná se 

o identifikování faktor�, které na podnik p�sobí a mohou ho ovlivnit. Jak již bylo zmín�no 

v teoretické �ásti, tyto faktory m�žeme rozd�lit do �ty� základních oblastí.  

4. 1. 1 Politické a legislativní faktory 

Jedním z hlavních faktor� ovliv�ujících podnikání je bezesporu faktor politický. Vláda 

a další politické a jiné instituce vytvá�í pravidla konkuren�ního prost�edí, da�ovou politiku, 

stanovují podmínky privatizace, politiku zam�stnanosti, regulují operace na finan�ních trzích 

atd. Pro podnik jsou klí�ové také otázky týkající se politické stability a �lenství 

v nadnárodních organizacích (EU).   

Jelikož konzumace kávy v �eské republice není úzce spjata s politickou situací, nemusí 

se spole�nost obávat p�íliš výrazných výkyv� v poptávce po svých produktech. Do této oblasti 

spadá i problematika ochrany spot�ebitele, která se spole�nosti dotýká tím zp�sobem, že 

spole�nost musí dodržovat standardy spojené s p�esným ozna�ením p�vodu, složení apod.  

Výše da�ových odvod� má v praxi bezprost�ední dopad na všechny podniky. Vláda 

t�mito fiskálními zásahy v podstat� ur�uje atraktivitu podnikatelského prost�edí. V p�ípad�, že 

by sou�asný rostoucí trend dan� z p�idané hodnoty pokra�oval, mohla by se spole�nost 

potýkat s vážnými finan�ními problémy. Nyní se však nachází, alespo� prozatím, v pom�rn�

stabilní situaci.   

Od roku 2013 je výše DPH 21% u základní sazby a 15% u snížené sazby. Tento fakt se 

snaží zohlednit mnoho kaváren �i restaurací (odb�ratel�) a snaží se být neplátci DPH. Kdyby 

byl odb�ratel plátce DPH, vzhledem k tomu, že potraviny jsou ve snížené sazb� a produkt, 

který prodává je v základní, byl by oproti neplátc�m znevýhodn�n.  
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4. 1. 2 Ekonomické faktory 

Ekonomických faktor� ovliv�ujících spole�nost je celá �ada a záleží p�edevším na 

managementu firmy, aby zvážila, které z nich jsou v dané situaci relevantní. D�ležitost by 

p�itom nem�la být kladena na sou�asný stav ekonomiky, ale na predikci jejího vývoje do 

budoucna.  

Jedním z ekonomických ukazatel�, který se dotýká spole�nosti Julius Meinl, jsou náklady 

z rozsahu – vzhledem k tomu, že káva je surovina, která se dováží, hraje ur�itou roli v jakém 

množství a jak �asto se bude dovážet. Proto je vhodné velice pe�liv� naplánovat pravidelné 

zásobování, aby nevznikaly situace, kdy bude „na stole“ objednávka, avšak nebude dostatek 

kávy na �eském sklad�. Naopak m�že dojít k situaci, kdy bude spole�nost mít velké 

skladovací náklady a následn� bude surovina stárnout. Julius Meinl v �eské republice odebírá 

kávu z velkoskladu v Rakousku. Samotná káva se praží v Rakousku nebo Itálii. 

Dalším faktorem souvisejícím s ekonomickým prost�edím je vývoj HDP. �eská republika 

se stále „vzpamatovává“ z recese, která byla nejhlubší mezi lety 2008-2009. V sou�asnosti je 

meziro�ní nár�st negativní, což m�že mít negativní dopad na kone�nou spot�ebu výrobk�, 

které spole�nost nabízí.  

 Míra inflace je ekonomickým faktorem, který postihne snad každou oblast. Pr�m�rná 

meziro�ní míra inflace v roce 2012 dosahovala 3, 3 %, která oproti p�edchozímu roku narostla 

o 1, 4 p. b. P�estože je trend rostoucí, v sou�asnosti se inflace udržuje na obdobné hladin�

jako je typické pro zem� EU. 

 Kupní síla v �eské republice je pom�rn� vysoká, protože konzumace kvalitní kávy je 

úzce spojena s p�íjemným trávením volného �asu a kvalitním životním stylem. V poslední 

dob� je d�raz kladen na kvalitu spot�ebního zboží, což produkty zna�ky Julius Meinl spl�ují, 

a je poptávka po nich rostoucí.  

 Míra nezam�stnanosti v �eské republice dosahuje 8 % a postupn� zaznamenává 

klesající tendenci. S tímto faktorem je spojena také výše p�íjm�. Oba tyto faktory mají p�ímý 

dopad na výši konzumace prestižní kávy. 

4. 1. 3 Sociální a demografické faktory  

Sociokulturní faktory jsou odrazem mentality a postoje na daném území. Podniky jsou 

nuceny reagovat na zm�ny spojené s odlišnostmi demografických charakteristik. Nap�íklad 
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v dnešní dob� je kladen mnohem v�tší d�raz na kvalitu života, což se projevuje substitucí 

práce volným �asem. �ím dál tím více lidí tráví své osobní volno posezením u kávy s rodinou 

�i p�áteli a v tom spat�uje svoji p�íležitost spole�nost Julius Meinl.  

Zárove� nar�stá podíl senior� v populaci, což m�že spole�nost využít tím zp�sobem, že 

se na tento segment zam��í a vytvo�í pro n� speciální produkt.  

4. 1. 4 Technologické faktory 

Podnikatelské prost�edí je charakteristické svou dynamikou. V takovém prost�edí podnik 

nem�že dlouhodob� p�ežít bez inovace svých výrobk�, naopak musí sledovat veškeré 

technologické zm�ny ve svém okolí, nebo ješt� lépe musí být iniciátorem t�chto zm�n. 

S technologickým pokrokem se tak pojí zvyšování konkurenceschopnosti firmy.  

V odv�tví p�ípravy kávy došlo k mnohým zm�nám v posledních letech. Na trhu se 

objevily takzvané alternativní zp�soby p�ípravy kávy, �ímž rozumíme r�zné p�ístroje pro 

p�ípravu kávy. Firma by m�la tyto trendy následovat, aby si zachovala svoji 

konkurenceschopnost.  

Spole�nost je inovátorem v oblasti zavedení RFID technologie, která garantuje prvot�ídní 

�erstvost, optimální dávkování a perfektní hrubost mletí.  

Z PEST analýzy vyplývá, že se spole�nost nachází v pom�rn� p�íhodném prost�edí hlavn�

proto, že lidé dávají p�ednost kvalit� a do ur�ité míry jsou ochotni za tuto kvalitu zaplatit. 

Spole�nost se také stále snaží držet krok s trendy a stále investuje do inovování, cože je také 

velice p�ínosné. 

4. 2 Porter�v model p�ti konkuren�ních sil 

K tomu, aby byla d�kladn� pochopena situace, ve které se nachází spole�nost Julius 

Meinl, je d�ležité provést Porterovu analýzu p�ti konkuren�ních sil. P�i této analýze se 

vychází z interních dat spole�nosti Julius Meinl, které si spole�nost obstarala od odborník�.  

4. 2. 1 Rizika vstupu potenciálních konkurent�

Velkým trendem v sou�asné dob� je realizace a pražení kávy ve vlastní pražírn�. Pokud 

podnik, který prodává kávu koncovým zákazník�m má významný odb�r od dodavatele (�ímž 

se myslí nap�íklad 60-80kg m�sí�n�), za�nou odb�ratelé zvažovat možnost z�ídit si svoji 
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pražírnu a pražit si kávu sami. V sou�asnosti, kdy na internetu �lov�k nalezne tém�� veškeré 

informace, se m�že zdát být jednoduché, nastudovat si metody a techniky pražení. Ovšem 

nejedná se o tak jednoduchý proces, jak se m�že na první pohled zdát. Pražení kávy obnáší 

bohaté zkušenosti, jak ve znalosti nákupu kávy, znalosti v oblasti zpracování (káva se 

zpracovává r�znými metodami), pražení, ale také i znalost technologického vybavení, jakou 

jsou praži�ky (stroje na pražení kávy).  

I p�es tyto p�ekážky vzniká na trhu spousta malých pražíren, a odb�ratel následn� ukon�í 

odb�r od velkých spole�ností, jako je nap�íklad Julius Meinl. Ovšem pokud se opravdu 

nejedná o odborníky, káva je �asto špatn� upražená, což se výrazn� odráží v chuti, v�ni 

i vzhledu. Zákazníci pokud si objednají espresso, dostanou pokaždé jinak vypadající i jinak 

chutnající produkt, což je ovšem špatn�.  

4. 2. 2 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Mezi mén� významné konkurenty spole�nost Julius Meinl pat�í již zmín�né 

mikropražírny. Od roku 2007 pouze v Moravskoslezském kraji vznikly t�i významné, které 

jsou: 

• La Boheme – spole�nost, která dodává kávu nap�íklad do �et�zce Ostravanka, Hotel 

Imperial apod. Sídlo spole�nosti je ve Vítkov�, což je asi 60 km od Ostravy.  

• Cafe Eternity – spole�nost, která dodává kávu nap�íklad do kavárny Greenline coffe 

a dalších malých kaváren v Ostrav�. Sídlo spole�nosti je v Albrechticích u �eského 

T�šína. 

• Laura coffee – nov� vzniklá �innost spole�nosti Chut� života, s. r. o., která má sídlo 

v Ostrav� a na trhu je opravdu velice krátce. 

Tyto mikropražírny m�žeme za�adit do mén� významných konkurent�, vzhledem k tomu, 

že se jedná o menší spole�nosti, které nejsou schopny kavárn� zabezpe�it technologického 

vybavení, dopl�ující sortiment apod., v �emž má Julius Meinl pom�rn� velký náskok. Ovšem 

je d�ležité brát tyto mikropražírny na v�domí, protože se jejich �innost m�že rozr�st a stát se 

tak velmi významnými konkurenty.  

Mezi nejvýznamn�jší konkurenci pa�í nap�íklad Lavazza, Alfredo, Illy, Segafredo. Jaký 

mají podíl na trhu, objem prodeje a cenové rozp�tí je znázorn�no na obrázku 4. 1 Konkurence 

Juliuse Meinla. 
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6  Záv�r 

Vývoj sou�asné ekonomiky je velice ovlivn�n hospodá�skou recesí, ve které se �eská 

republika dle odborník� stále nachází. Klesá zejména spot�eba domácností, ale také i jejich 

investice. Je tedy patrné, že se každá spole�nost p�sobící na �eském trhu musí zam��it na 

svoji strategii, se kterou obstojí v nyn�jší nelehké situaci.  

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout strategii pro spole�nost 

Julius Meinl Intl., a. s., která by nejen upevnila pozici na �eském trhu, ale zárove� pozvedla 

její jméno. Jedná se o nadnárodní spole�nost se zajímavou historií, které má stále výrazný 

dopad na nyn�jší �innost. Pro ú�ely této práce bylo analyzováno pouze prost�edí �eského trhu. 

V teoretické �ásti byly popsány základní pojmy, které souvisejí se strategickým �ízením, 

rozhodováním, myšlením, ale také i se specifikací cíl�. Následn� byly objasn�ny metody 

vn�jší i vnit�ní analýzy, které se staly podkladem pro vypracování praktické �ásti.  

Úvod praktické �ásti je v�nován p�edstavení spole�nosti, objasn�ní pozoruhodné historie 

a popsání nejd�ležit�jších výrobk� portfolia spole�nosti. Jsou zde zmín�ny také zajímavosti, 

které jsou specifické pro spole�nost, jako je nap�íklad logo spole�nosti nebo poutavý �ervený 

porcelán.  

Na p�edstavení spole�nosti navazují samotné metody analýzy, které umožnily 

identifikovat prost�edí, ve kterém se spole�nost práv� nachází. Bylo využito b�žných metod, 

jako jsou nap�íklad PEST, Porter�v model konkuren�ních sil, BCG matice, která nám 

umožnila detailn� se seznámit s vybranými produkty. Nakonec byla provedena SWOT 

analýza s vyhodnocením. Vzhledem k dostupným informacím byla provedena interní analýza 

ve zkráceném rozsahu.  

Doporu�ení pro spole�nost v sob� zahrnuje stanovení p�ti cíl�, které jsou zam��eny jak 

na zviditeln�ní spole�nost, zvýšení poskytované kvality, ale také na r�st spole�nosti, v�etn�

r�stu obratu �aj�. Aby bylo možné cíle naplnit a dlouhodob� udržet rostoucí trend spole�nosti, 

byly navrženy standardy, kterých by se spole�nost m�la držet.  

Samotná spole�nost je velice perspektivní a s budoucností, ovšem p�i nevhodn� zvolené 

strategii m�že dojít k náhlému obratu. Je tedy nutné, aby vedení spole�nosti zvolilo vhodnou 

cestu, kterou se nadále bude ubírat.   
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