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Abstrakt: 

Diplomová práce, jak už vyplývá z jejího názvu, se zabývá strategickým plánem 

podniku. V první části práce jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, na čem se zakládá 

strategie podniku a její řízení. Další část je věnována problematice strategické analýzy, ve 

které je charakterizována analýza externího prostředí podniku, jeho interních zdrojů a 

schopností a Porterův hodnototvorný řetězec. Na základě získaných poznatků se pomocí 

SWOT analýzy a analýzy zranitelnosti pokračuje k možným strategickým alternativám a 

výběru nejvhodnější strategie pro podnik Ocel, a.s. 

 

Abstract: 

Thesis, as already apparent from its title, deals with strategic plan of company. The 

first part describes and explains the basic concepts, on what is the strategy and its 

management based. The other part is devoted to the issue of strategic analysis, which is 

characterized by analysis of the external business environment, its internal 

resources and capabilities, and Porter's value chain. Based on the findings by 

the SWOT analysis and vulnerability analysis to work through potential strategic 

alternatives and choosing the best strategy for the Ocel, a.s. company. 
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Úvod 

 

Všechny ekonomické subjekty se v dnešní době nachází v prostředí, které se 

vyznačuje vysokou dynamikou a čelí neustálým změnám. Co způsobuje, že jsou v této éře 

některé podniky úspěšné a jiné ne? Že se některých dotýkají existenční problémy a jiné 

naopak dosahují zisku? Odpovědi na tyto záležitosti je možné hledat ve kvalitním a 

propracovaném strategickém řízení, respektive strategickém plánu každého jednotlivého 

podniku. Je otázkou jestli ten či onen podnik vůbec má nějaký strategický plán a jestli ho 

přizpůsobuje dnešním aktuálním potřebám.  

 

Vhodné strategické řízení je základním předpokladem úspěchu každého 

podnikatelského záměru a obzvlášť v dnešním globalizovaném světě je strategickému plánu 

podniku kladen velký význam. Vždyť každé odvětví prochází technologickými inovacemi 

jednak výroby, tak i nabízených služeb. Ekonomický vývoj v naší zemi i v celé Evropě je od 

roku 2008 zasažen ekonomickou krizí, která měla přímý negativní dopad na mnoho podniků, 

a byly tímto nepříznivým vývojem donuceny ukončit svou činnost. Aby tak podnik v dnešní 

době mohl úspěšně čelit všem výzvám, jež se ho dotýkají, musí disponovat strategickým 

plánem, neboť bez něj je problém odpovědně řídit jakýkoli podnik. Tato skutečnost se stala 

motivem, proč jsem si pro svou diplomovou práci zvolil téma strategického plánu podniku. I 

když bez vhodné strategie je problematické podnik řídit, neboť jeho představitelé uceleně neví 

jakým směrem mají podnik vést, tak samotný strategický plán podniku ještě nezaručí jeho 

ekonomický úspěch.  

 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil mladou, dynamicky se rozvíjející společnost 

Ocel, a.s., která dosud v publikované podobě žádný strategický plán nemá. Cílem této mé 

práce tedy bude vytvořit životaschopný a v budoucnu úspěšný strategický plán podniku. 

V první části své práce se budu věnovat teoretickým poznatkům strategického řízení podniku 

a jeho charakteristikou. Po této části následuje strategická analýza podnikového okolí a jeho 

vnitřního prostředí a to vše je shrnuto ve SWOT analýze, po které následuje formulace a 

výběr vhodné strategie. Popsané teoretické poznatky budu v praktické části aplikovat na mnou 

zvolený podnik Ocel, a.s. a navrhnu jeho strategický plán, který bude odpovídat dnešním i 

v budoucnu očekávaným tržním podmínkám. 
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1 Strategické řízení 

 

 Slovo „strategie“ je starořeckého původu a tento starořecký výraz „stratégiá“ 

označoval vojevůdcovské umění, tedy to co umí „stratégos“ – vojenský předák, kterému obec 

svěřovala vedení války. Toto slovo je ještě spojením dvou pojmů, kdy „stratos“ v řečtině 

znamená vojsko a slovo „ago“ má význam jak vést [6]. 

 

Pojem strategie je vnímán z různých úhlů pohledu. Lze jej chápat jako umění a vědu 

vojevůdce, nauku o válce a jejím vedení, dále strategie učí jak zpracovat válečný plán, jak 

určit dlouhodobý rozvoj armády a jak řídit zvláště rozhodující bitvy, aby se vyvíjely co 

nejlepším směrem [3]. 

 

Jirásek [7] si pod výrazem strategie představuje něco jako vynalézavý trik, nečekaný 

zvrat, překvapující rozuzlení, ale také předstírání, klam, svod, léčka, lest, úskok a past. 

V dřívější době byla výzbroj vojáků na obou stranách zákopů přibližně shodná a z tohoto 

důvodu zejména tyto vlastnosti často rozhodovaly o výsledku bitvy.  

 

 

1.2 Úrovně řízení podniku 

 

Význam slova strategie je v ekonomické terminologii a odborné literatuře definován 

rozličnými způsoby, například podle Rice [8] jako „Jednoduše řečeno, strategie je program, 

jak řídit podnikové zdroje (lidské, materiální nebo technické a finanční) k dosažení zisku“. Za 

to autoři Wilson a Bates [9] ji definují mnohem komplikovaněji a to „Podnikatelská strategie 

popisuje jak organizovat vaše podnikání, tj. rozmisťovat vaše zdroje, jak konkurovat 

k udržení zákazníků ve vašich cílových trzích (dosahovat vašich cílů), jak čelit konkurentům a 

ostatním vnějším faktorům, které znamenají pro vaše podniky hrozby.“ Strategie podniku je 

tedy množina strategických cílů a zároveň množina metod, jak může podnik těchto cílů v 

budoucnu dosáhnout. Je to snaha maximálně využít přednosti, kterými podnik disponuje, 

přitom minimalizovat slabé stránky podniku a využít příležitosti, jež se na trhu vyskytnou a 

snažit se zmenšit rizika potenciálních hrozeb.  

 



 

3 

 

Stejně tak jako podnikové cíle jsou rozděleny na strategické, taktické a operativní, tak 

i podnikové řízení, jak je znázorněno na obrázku 1, se člení stejným způsobem: 

 

Obrázek 1: Organizační a řídící hierarchie podniku; zpracováno podle [10] 

 

 

Operativní, taktické a strategické řízení podniku na sebe hierarchicky navazují, což 

znamená, že se od sebe liší zejména z hlediska míry kompetence a odpovědnosti při stanovení 

cílů, úkolů a jejich realizaci. Strategická úroveň určuje cíle a úkoly taktické úrovni, která je 

následně přenáší do operativní úrovně. Z hlediska základních manažerských funkcí 

strategické řízení nese větší odpovědnost za plánování, organizování, kontrolu a naopak 

operativní řízení je odpovědnější za vedení. Rozdíly jsou rovněž v časových rámcích při 

realizaci jednotlivých cílů a úkolů, kdy ve strategickém řízení se uvažuje o letech a 

v operativním řízení se jedná o dny nebo i hodiny. Ve správně fungujícím podniku by měla 

platit přímá úměra mezi dlouhodobostí cílů a hierarchickou úrovní řízení, která je naplňuje 

[10]. 

 

 

2 Vize, poslání a cíle podniku 

 

Podnikové poslání se považuje za základ a východisko podnikové strategie. 

Předpokládá se, že vhodně formulované podnikové poslání je východiskem dalších 

strategických úvah. Ke kultivaci podnikového poslání přispělo množství odborníků. Jeden 

z nich, Camillus [1], zdůraznil, že vůdčí osobnosti podniku a vrcholový manažerský tým si 

Strategické 

Taktické 

Operativní 
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utvářejí myšlenkový obraz podniku ve vývoji, provádějí své myšlenkové experimenty, aby si 

nakonec vytvořili určitou strategickou vizi. Ta se potom tlumočí prostřednictvím pečlivě 

formulovaného poslání (mise podniku). Toto v praxi znamená, že si vrcholové vedení 

podniku nejprve vytvoří svou vizi a teprve z ní rozvine podnikové poslání. Bennis a Manus 

[2] považují strategickou vizi za počátek cesty ke strategickému řízení. Tvrdí, že vize spíše 

souvisí s nějakým cílem, zatímco poslání souvisí se způsobem chování. Vize a poslání – 

strategické záměry se upřesní a vyjádří jako cíle, což znamená, že představují dosažené 

žádoucí stavy, čímž se stávají tyto záměry strategickými cíli [3]. 

 

 

2.1 Vize podniku 

 

 Slovo vize je odvozeno z latinského slova „visio“, což znamená „zření“ a ve 

vazbě vize budoucnosti označuje proroctví. Proto také pojem podniková vize označuje 

formulaci perspektivní orientace a hlavních cílů podniku pro dlouhodobější horizont deseti a 

více let. Vize dává v hrubých obrysech všeobecnou představu o budoucím vývoji podniku a 

jeho postavení. Cílem vize je vyhledávat jevy, trendy a faktory, které v současnosti nemají na 

podnik zásadní vliv, ale v budoucnu mohou sehrát podstatnou úlohu, působit na podnik a 

přímo i nepřímo ovlivnit jeho tržní postavení. Rozpoznání hlavních vlivů, které budou 

v budoucnu na podnik působit, není výsledkem obsáhlých a podrobných analýz, ale naopak 

zde důležitou roli sehrává intuice, mentální schopnosti, fantazie, vnímavost a předvídatelnost 

tvůrců podnikové vize. Výsledkem této snahy je takový obraz o podniku, který respektuje 

jeho reálné možnosti a zachycuje základní kontury, kam až se podnik může rozvinout. Dobře 

formulovaná podniková vize tak není snem nebo výplodem čiré fantazie, ale je to představa o 

budoucím podniku, která je založená na reálných základech [3].  

 

Vize podniku je určena hlavně pro vnitropodnikovou potřebu, pro komunikaci dovnitř 

podniku a z tohoto důvodu má charakter vnitropodnikového dokumentu. Dobře formulovaná 

podniková vize má mít na zřeteli následující aspekty[3]: 

 

 ujasnění existence podniku 

 propojení poslání jedince a organizace, vytvoření pocitu sounáležitosti pracovníků 

s podnikem 



 

5 

 

 mobilizace a inspirace většiny pracovníků podniku 

 zesílení potřeby pozitivních změn 

 umožnit všem pracovníkům zamyslet se nad svým osobním přispěním při realizaci 

záměru podniku 

 omezení nejistoty a strachu z neznáma 

 

a zároveň má dát odpovědi na otázky: 

 

 co podnik dělá, kde se nalézá a proč to dělá 

 kam chceme v podniku jít a proč tam chceme jít 

 jak se tam dostaneme a s kým se tam dostaneme 

 jaký to bude vývojový proces včetně zdůraznění obtíží 

 jaké máme lidi, podnikovou kulturu, historické zkušenosti 

 jak jsme vybaveni, jaké jsou naše slabiny a přednosti 

 jaké máme šance na trzích 

 

 

2.2 Poslání podniku 

 

 Poslání podniku vychází z vize podniku. Toto poslání je sice zaměřené na 

současnost, ale zároveň musí být propojeno na budoucnost a proto nemůže existovat bez vize 

a naopak. Poslání podniku vyjadřuje přání jeho vedení, jak by měl být podnik chápán širokou 

veřejností, a proto lze říci, že dobře formulované poslání zdůvodňuje především oprávněnost 

existence podniku a prezentuje podnikem provozované aktivity – co dělá teď a bude dělat 

v budoucnu. Tímto způsobem poslání podniku specifikuje současný i budoucí předmět 

podnikání i typ organizace o jaký podnik usiluje. Formulované poslání podniku se tak spolu 

s vizí stává důležitou součástí procesu tvorby strategie, neboť dává vedoucím i řadovým 

zaměstnancům jasné vědomí smyslu a účelu podnikání a napomáhá tak vytvoření pocitu 

sounáležitosti s podnikem. Efektivně formulované poslání podniku by mělo odpovědět na tyto 

otázky [4]: 

 

 kdo jsou zákazníci podniku 

 jaké jsou nosné výrobky nebo služby podniku 
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 na jakém trhu podnik působí 

 jaký způsob výrovy podnik preferuje 

 má podnik definovány ekonomické cíle 

 čím se podnik liší od ostatních a v čem je jeho konkurenční výhoda 

 zohledňuje podnik zájem společnosti 

 jsou zaměstnanci považováni za hodnotný zdroj podniku 

 

Poslání podniku má dlouhodobý charakter a nemá docházet k jeho přeměně při 

sebemenší změně. Na druhou stranu se ovšem musí reagovat na výraznější změny vnitřního 

nebo vnějšího prostředí a dochází tak ke korekcím poslání podniku. Ke změně poslání 

podniku tak může dojít například při změně vlastnické struktury podniku, při nástupu nových 

moderních technologií, kdy se současné stávají nekonkurenceschopnými nebo při prudkém 

poklesu tržního podílu. 

 

 

2.3 Cíle podniku 

 

 Předchozí odstavce charakterizovaly vizi, že vymezuje všeobecný směr 

činnosti podniku a poslání, že ohraničuje hranice aktivit, ve kterých se podnik pohybuje. 

Dalším bodem jsou strategické cíle podniku, které představují konkrétní záměry podniku a 

udávají základní směr tvorby strategie. Prostřednictvím cílů se široce formulované poslání 

podniku transformuje do konkrétních budoucích výsledků, které mají být dosaženy v určitém 

časovém horizontu. Mají-li strategické cíle vést podnik k úspěchu, je nezbytné, aby se tyto 

cíle překrývaly s cíli jak vlastníků podniku, tak manažerů, ostatních zaměstnanců, dodavatelů, 

odběratelů a dalších zainteresovaných subjektů. Charakter cílů může mít buď konfliktní, nebo 

synergický efekt. K minimalizaci těchto protichůdných zájmů je důležité získat co nejširší 

podporu, se kterou stoupá pravděpodobnost splnění strategických cílů, a stanou se tak 

synergickými. 

 

Strategické cíle podniku mají být „SMART“, což je to zkratka pěti anglických slov 

Specific, Measurable, Agreed, Realistic a Timed. Podnikové cíle by tedy měly být konkrétní, 

měřitelné, vzájemně akceptovatelné, realistické a mají mít jasně stanovený časový rámec [19]. 
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3 Strategická analýza 

 

Základem pro formulování podnikové strategie, která vede k dosažení konkurenční 

výhody nad ostatními účastníky trhu, je hledání souvislostí a vzájemné propojenosti, 

provázanosti externího okolí podniku a jeho interních zdrojů a schopností. Strategická analýza 

je základním stavebním kamenem tvorby podnikové strategie. Tato analýza využívá různé 

techniky, které slouží k identifikaci souvislostí mezi okolím podniku, zahrnujícím 

makrookolí, odvětví, konkurenční síly, zákazníky, dodavatele se zdrojovým potenciálem 

podniku. Podstatné faktory pro daný podnik se podrobně a kvalitativně analyzují. Vychází se 

přitom z odhadu budoucích trendů a jevů, jež mohou v průběhu strategického období nastat. 

Zároveň se analyzují existující trendy a musí se oddělit krátkodobé jevy od jevů dlouhodobé 

povahy. S využitím těchto poznatků je možné určit faktory, které strategii podniku ovlivňují 

podstatným způsobem a kvantifikovat jejich očekávaný vývoj a vliv na podnik v budoucnu [5, 

11]. 

 

 

3.1 Analýza okolí podniku 

 

Podnik není při své činnosti izolován, ale je obklopen vnějším prostředím, aktivním 

okolím podniku. Tím se rozumí vše co je za pomyslnými hranicemi podniku, jako například 

ekonomické a politické faktory, či konkurenti a čím je podnik ovlivňován. Vliv okolí na 

podnik je obvykle velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. 

Z tohoto důvodu se podnik těmto skutečnostem musí přizpůsobovat a aktivně na ně reagovat 

[3].  

 

Pro snadnější přizpůsobení podniku budoucímu vývoji je nezbytné provést analýzu 

okolí podniku, které se dělí na makrookolí a mikrookolí.  
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3.1.1 Makrookolí 

 

Jak už vyplývá z názvu, tak analýza makrookolí se zabývá faktory, které působí na 

podnik na makroúrovni. Hlavním cílem je podnítit vrcholové manažery, aby se zabývali 

širšími, často na první pohled vzdálenými faktory a jejich vzájemnými souvislostmi a tím se 

stali vnímavějšími k hrozbám a příležitostem vznikajícím v okolí podniku [11]. 

 

Jak již bylo dříve zmíněno, tak prostředí a podmínky, které na podnik z vnějšku 

působí, není schopen většinou sám významně ovlivnit. Za to na ně a jejich vývoj musí umět 

adekvátně reagovat, aktivním přístupem se jim vhodně přizpůsobit a s časovým předstihem 

najít taková vhodná řešení, jež potenciální rizika transformují na konkurenční výhodu. 

 

 

3.1.1.1 PEST analýza 

 

Základním nástrojem pro analýzu makrookolí podniku je PEST analýza. V ní jsou 

podstatné čtyři základní faktory, které mají na podnik vliv [11]: 

 

a) Politické a legislativní 

b) Ekonomické 

c) Sociální a kulturní 

d) Technologické 

 

Politika, resp. politici tvoří legislativu každého státu a ta stanovuje základní právní 

rámec, mantinely ve kterých se podnik může pohybovat. Tyto mantinely mimo jiné určují 

míru jednoduchosti nebo naopak složitosti podnikání. Vláda navrhuje zákony, normy a 

vyhlášky, kterými se firmy musí řídit a státní orgány kontrolují jejich dodržování. Mnohá 

politická a následně i legislativní rozhodnutí mohou ovlivnit celý obor podnikání 

(fotovoltaické elektrárny), ale i celý podnikatelský sektor (návrhy na změny sazeb DPH). Do 

kategorie politického prostředí lze zařadit i politickou stabilitu (hlasování o důvěře vládě, 

předčasné volby, střídání vlád z opačných pólů politického spektra, apod.) [13]. 
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Politická omezení se dotýkají všech podniků prostřednictvím daňových zákonů, 

antimonopolních zákonů, regulace importu a exportu, cenové politiky a ochrany životního 

prostředí. Právní rámec nejen vymezuje prostor pro podnikání, ale upravuje i samotné 

podnikání a může významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. Pro exportující 

podniky jsou významným faktorem politické vztahy s ostatními zeměmi. Například politické 

rozhodnutí vstoupit do struktur Evropské unie umožnilo našim podnikatelům využívat výhod 

společného trhu 27 členských států. 

 

 Ekonomické prostředí se analyzuje pomocí makroekonomických indikátorů, mezi něž 

patří například [13]: 

 

  míra ekonomického růstu - pokles vede ke snížení spotřeby, tlaku na konkurenci a 

hrozbě nižších zisků 

 úroková míra - její růst je pro podnik hrozbou, neboť ovlivňuje kapitálové 

náklady) 

 směnný kurz - pokud kurz koruny vůči vybrané zahraniční měně slábne, omezuje 

se hrozba zahraničních konkurentů a zvyšuje se příležitost prodejů v zahraničí 

 míra inflace - obtížně se předvídá návratnost investic 

 

Do skupiny makroekonomických ukazatelů lze zařadit ještě další, ale pro potřeby 

analýzy makrookolí obvykle tyto uvedené postačují. Provádí-li se analýza pro podnik, který 

podniká nebo obchoduje ve více zemích, doporučuje se provést analýzu pro každou zemi, 

do níž podnik směřuje své aktivity. Současný stav a zejména prognózovaný budoucí vývoj 

indikátorů má přímý vliv na splnění vytyčených cílů každého podniku [13]. 

 

Analýza sociálního a kulturního prostředí se zaměřuje na vlivy spojené s postoji a 

životem obyvatelstva a jeho strukturou. Struktura obyvatelstva, úroveň vzdělání, stárnutí 

populace, výkyvy v počtu narozených dětí, to vše ovlivňuje demografické prostředí, které je 

rovněž předmětem této části analýzy. Zjištěné trendy v demografickém vývoji ovlivní 

podnikatele, neboť se například více zaměří firemní mateřské školky nebo budou poskytovat 

volnočasové aktivity pro seniory, či matky na rodičovské dovolené. Životní styl obyvatelstva 

se zase odráží ve způsobu trávení volného času nebo ve stylu oblékání. Pro podniky se stává 

stále důležitější oblast životního prostředí, neboť díky vlivům na něj jsou nuceny modifikovat 
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své produkty, technologické postupy a zajistit ekologickou likvidaci svých produktů. Včasné 

rozpoznání budoucích trendů v těchto oblastech jednoznačně vede k získání předstihu před 

konkurenty v boji o zákazníka [11, 13]. 

  

Faktory technického a technologického pokroku, tedy zejména nové vynálezy a 

inovace, mohou velmi významně ovlivňovat úspěšnost a někdy i samotnou existenci podniku. 

Investování do výzkumu a technologického rozvoje se na jedné straně stává nezbytností, na 

druhé straně však v sobě obsahuje i mnoho rizik. Nikdo totiž například předem nezaručí, zda 

výstupy z výzkumu a vývoje, do kterého podnik investoval finanční prostředky, budou 

odběrateli poptávány v takové míře, která zajistí návratnost vloženého kapitálu. Pro podniky, 

které nevěnují dostatečnou pozornost vývoji nových technologií a inovací, tento pokrok může 

znamenat vážné ohrožení jejich budoucnosti. Naopak, na druhé straně stojí podniky, pro které 

inovace znamenají příležitosti a možnosti vytvoření náskoku před konkurencí. Dokážou si tak 

udržet nejen stávající zákazníky, ale získat i nové [13, 14]. 

 

Pro technologické okolí bývají charakteristické tyto trendy [13]: 

 

 tempo technologických změn se zrychluje 

 výrobky rychle zastarávají 

 vytvářejí se nové výrobní možnosti 

 zkracuje se průměrný životní cyklus výrobků 

 

PEST analýza se zabývá širokou škálou makroekonomických ukazatelů, avšak jejím 

smyslem není věnovat pozornost bezpodmínečně všem faktorům, ale hlavním cílem je 

zaměřit se na klíčové faktory pro daný podnik. Je důležité umět rozpoznat podstatné vlivy 

současnosti a budoucnosti, které se společnosti týkají, neboť co je významné pro jeden 

podnik, tak pro jiný může být marginální. S těmito závěry se dále pracuje při procesu 

vytváření strategie a díky tomu se může lépe přizpůsobit vývojovým trendům. 

 

Význam analýzy makrookolí stoupá zejména s velikostí podniku a jeho rozvojovými 

ambicemi. Jsou to velké podniky, pro jejichž podnikání je například politická podpora, 

vývozní kvóty, zahraniční vztahy, demografická struktura společnosti a další faktory 

makrookolí mnohem podstatnější než pro fungování malých a středních podniků [11]. 
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3.1.2 Mikrookolí  

 

Na rozdíl od analýzy makrookolí, která se zabývá vnějšími podmínkami, které působí 

na podnik a jež firma nemůže přímo ovlivnit, tak mikrookolí představuje nejbližší prostředí, 

ve kterém se podnik nachází a které může přímo ovlivnit. Z tohoto důvodu je možné tuto 

analýzu označit jako analýzu odvětví, ve kterém daný podnik působí. Podnik je zde 

ovlivňován zejména konkurenty, dodavateli a zákazníky. Smyslem této části analýzy je 

identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivní. 

 

 

3.1.2.1 Zákazníci 

 

Tvůrci strategické analýzy musí nejprve vymezit, kdo jsou jejich současní zákazníci a 

jaké jsou jejich potřeby a očekávání a jak podnik může jejich potřeby uspokojit. Zároveň si 

musí pokládat otázky, kdo by se mohl stát jejich novým zákazníkem a proč jím dnes ještě 

není. Manažeři si musí klást otázky proč potenciální zákazníci nakupují u konkurence a ne 

v jejich podniku a v čem je pro ně konkurence lepší a lákavější. Stratégové se zároveň musí 

věnovat analýze trendů, jež by zákazníky mohly vést ke změně jejich chování, jejich 

požadavků. Podle Lhotského [14] je potřeba analýzu zákazníků zaměřit na tři následující 

oblasti: 

 

 identifikace kupujících a faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat – 

dělí se na tři třídy zákazníků, a to spotřebitele, velkoobchod/maloobchod a 

průmysl a instituce 

 demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků – 

základnímu faktory jsou změny v populaci, posuny ve věku populace a rozložení 

příjmů populace 

 geografické faktory – kde se nachází podnik a kde zákazníci 

 

Manažeři musí značnou část své energie věnovat identifikaci svých zákazníků a jejich 

požadavků, aby tak snížili hrozbu ztrát zákazníků a aby si vytvořili předpoklady pro možnost 

najít nové zákazníky, či stávajícím zákazníkům prodávat více. Zároveň je podstatné si 

uvědomit, že udržení si stávajícího zákazníka je většinou levnější než získání nového. 
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Při nárůstu populace úměrně dochází k navýšení poptávky po zboží a službách. 

V dnešní, ale i v nedávno minulé době je jeden z největších populačních boomů spojován 

především s Čínou a asijským kontinentem, a proto se mnoho firem, ne jen z tohoto 

pragmatického důvodu, orientuje na tyto rychle rostoucí trhy a ovlivňuje to jejich strategii i 

z hlediska umístění výrobních závodů tak, aby minimalizovaly distribuční náklady. 

Prodloužení délky života populace v Evropě a jiných vyspělých zemích, je dáno zlepšeným 

sociálním systémem a kvalitnější zdravotní péčí. Rozložení příjmů populace má vliv na 

strukturu poptávky zákazníků. Jestliže střední vrstvě klesnou příjmy nebo se tato část 

populace zúží a přesune se do nízko příjmové skupiny obyvatelstva, pak tato změna vyvolá 

pokles poptávky například po nových automobilech nižší a střední třídy, ale stejná poptávka 

zůstane jen po luxusních vozech. 

 

Geografické hledisko kde se nachází podnik a kde zákazník, má vliv na umístění sídla 

podniku, případně jeho poboček a na strukturu distribučních systémů, protože geografická 

poloha zákazníků má silný vliv na tržby a například logistické náklady podniku. Tyto 

skutečnosti jsou významné zejména v sektoru obchodu, neboť už od počátečního plánování 

otevření nové pobočky, se podnik musí zabývat otázkami, zda její umístění je pro zákazníky 

vhodné, či nikoli, jestli samotná doprava zákazníků nebude příliš komplikovaná a nákladná a 

nezvolí proto raději konkurenci. Zároveň se nesmí zapomínat i na obtížnost dopravy zboží a 

zaměstnanců [10].  

 

 

3.1.2.2 Dodavatelé 

 

V dodavatelském sektoru se stratégové věnují analýze dostupnosti a nákladům všech 

vstupů potřebných k výrobě a stabilitě dodávek. Dodavatelé jsou tzv. subjekty integrovanými 

do logistických řetězců. To znamená, že odběratelé na ně přenášejí logistické kompetence a 

odpovědnosti. Dodavatelé jsou hodnoceni na základě dosahované spolehlivosti a úplnosti 

dodávek, dodacích lhůt a úrovní poskytovaných služeb a díky kvalitě těchto faktorů se budují 

vzájemné dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. U dodavatelů pro konečnou spotřebu 

odběratelé posuzují cenu nabízenou dodavatelem a spolehlivost dodávek jako dva zhruba 

stejně významné faktory. U dodavatelů pro výrobní spotřebu je váha spolehlivosti výrazně 
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větší. Vztahy mezi odběrateli a jejich dodavateli jsou stále častěji upravovány formou 

strategických aliancí [20]. 

 

V části věnované dodavatelům je třeba rovněž analyzovat následující aspekty [10]: 

 

 dostupnost a náklady na materiál a polotovary 

 dostupnost a náklady na energii (což je například v průmyslu většinou podstatný 

strategický vstup) 

 dostupnost a náklady na pořízení peněz (kapitál) 

 dostupnost a náklady pracovní síly (mnoho podniků z průmyslově vyspělých zemí 

své závody buduje v zahraničí, kde jsou nižší pracovní náklady) 

 

Dostupnost a náklady těchto zdrojů se musí posuzovat i z časového hlediska, protože 

když podnik dodávku komponent od dodavatele nedostane včas, kdy ji potřebuje, tak je 

narušen celý výrobní proces a zároveň jsou ohroženy dodávky finálních výrobků jeho 

zákazníkům. Při výběru dodavatele, je kromě spolehlivosti, významným faktorem schopnost 

provádět na svých produktech pravidelné inovace, čímž je zvyšována hodnota výrobku pro 

zákazníka. Spolehlivé a kvalitní dodavatele, kteří odpovídají potřebám podniku, je vhodné 

považovat za své partnery a vytvářet s nimi strategická partnerství [14]. 

 

 

3.1.2.3 Konkurenti a Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Velmi důležitou částí tvorby strategie podniku je důkladná analýza konkurence. 

Vedení podniku by si mělo uvědomit, jaké jsou jeho klíčové faktory úspěchu a také 

konkurence. Výsledkem těchto analýz by měly být takové opatření, které mají vyšší hodnotu 

pro zákazníka a zajistí konkurenční výhodu. Mezi konkurenční výhody z vnějšího pohledu 

zákazníka patří faktory jako poměr ceny a kvality produktu nebo služby, rychlost nákupu 

nebo vyřízení objednávky, jeho celková spokojenost, úroveň kvalifikace zaměstnanců, vnější 

projev podniku a jeho pověst, dobré jméno podniku či spektrum nabízeného sortimentu. 

Naopak z interního pohledu konkurenční výhody reprezentují například strategické zaměření 

podniku, dosažený podíl na trhu, úroveň novačního potenciálu, schopnost řízení nákladů nebo 

flexibilita výrobního procesu [14]. 
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Konkurenční síly bezprostředně ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku na 

trhu. Mezi tyto síly patří konkurenční pozice podniku, struktura zákazníků, pověst mezi 

věřiteli i dodavateli a schopnost přilákat kvalifikované pracovníky. Celkové konkurenční 

prostředí pro podnik je také ovlivněno konkurenční situací určitého oboru. Záměrem analýzy 

konkurenčních sil je v daném oboru charakterizovat toto konkurenční prostředí a vytvořit si 

jeho přesný obraz, ze kterého bude vycházet návrh strategie [11]. 

 

Harvardský profesor Michael E. Porter (1980) vypracoval praktický analytický rámec 

pro určení konkurenční strategie, zahrnující strukturální analýzu prostředí. Říká, že výnosnost 

odvětví není funkcí toho, jak výrobek vypadá nebo zda je do něj vložená vysoká nebo nízká 

technologie, ale je funkcí struktury odvětví. Jako příklad uvádí výrobu frankovacích strojů a 

obchodů s obilím. Tato odvětví nebyla založena na vysoké technologii a navzdory tomu 

vykazovala vysokou výnosnost. Oproti tomu jiná, na pohled lákavější odvětví, jako jsou 

osobní počítače, kabelové televize, nejsou pro mnohé účastníky příliš ziskové. Porter 

identifikoval následující nejdůležitější síly, které určují chování konkurentů [12]: 

 

Obrázek 2: Porterův model pěti konkurenčních sil; zpracováno podle [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

Vyjednávací síla 

odběratelů 

Potenciální noví 

konkurenti 

Náhradní 

produkty nebo 

služby 

Konkurenční 

prostředí 



 

15 

 

Vyjednávací síla odběratelů je velká například v těchto případech: 

 

 zákazník je velký z hlediska množství jeho poptávky nebo je významný z pozice 

své image nebo dlouholeté tradice 

 má-li zákazník nízké náklady přestupu, může snadno odejít ke konkurenci 

 existují-li snadno dostupné substituty daného zboží 

 zboží má vysokou cenovou pružnost poptávky 

 kvalita dodávaného zboží nemá pro zákazníka největší význam 

 zákazník příliš nevnímá rozdíly mezi produkty jednotlivých dodavatelů 

 zákazník je silným distributorem schopným ovlivnit ostatní obchodníky 

 

Vyjednávací síla dodavatelů může být účinná v následujících příkladech: 

 

 dodavatel je velkým z hlediska jeho nabídky nebo je významný díky své image 

nebo dlouholeté tradici a na trhu se pohybuje jen omezený počet dodavatelů 

 není-li nakupující podnik pro dodavatele zásadním zákazníkem 

 nabízení zboží je vysoce diferenciované 

 má-li zákazník vysoké náklady přestupu 

 neexistují snadno dostupné substituty 

 zboží má nízkou cenovou pružnost poptávky 

 zákazník není takovým distributorem, aby mohl ovlivnit ostatní účastníky trhu 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh se sníží za těchto předpokladů: 

 

 vysoké fixní náklady vstupu do odvětví 

 oblast podnikání má strukturu přirozených monopolů – distribuce elektřiny nebo 

plynu, železniční doprava 

 výrobky jsou hodně diferencované – k výrobě je nutné know-how a je náročné 

vytvoření distribučních cest 

 je-li dosti obtížné napojit se na současné distribuční kanály – jak na straně nabídky, 

tak i na straně poptávky 

 je-li dopředu jasné, že stávající podniky na nově vstupující zareagují agresivně – 

například cenovou politikou 
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 je-li v oboru podnikání vysoká regulace – vysoké školství 

 

Hrozba náhradních produktů je snížena když: 

 

 podniky produkující substituty vyrábí s vyššími náklady 

 podniky dodávající substituty nezvyšují rozsah nabídky z důvodu například 

omezených výrobních zdrojů 

 cena výrobku je nižší než cena substitutů 

 

Vysoká úroveň konkurenčního prostředí je dosahována za následujících okolností: 

 

 trh je velmi málo rostoucí nebo stagnuje či je klesající – může vypuknout cenová 

nebo necenová agresivita konkurentů 

 nové, avšak v budoucnu vysoce ziskové odvětví 

 v oboru podnikání působí velký počet konkurentů 

 vysoké fixní náklady nutí konkurenty co nejvíce využívat své výrobní kapacity 

 v odvětví je přebytek výrobních kapacit 

 nízká ziskovost odvětví 

 velké bariéry odchodu z odvětví 

 

Intenzita působení Porterových pěti konkurenčních sil je v každém odvětví jiná a 

zároveň se mění v čase. V odvětví s nízkou ziskovostí je pravděpodobné, že všechny síly 

budou významné a naopak slabé konkurenční síly umožní nastavit vyšší prodejní ceny, a 

proto ziskovost podniků dosáhne vyšší úrovně. Úspěch některých podniků spočívá víc 

v přitažlivosti jejich oboru podnikání, než ve vysoké úrovni jejich řízení. Zároveň výnosnost 

odvětví není funkcí technologické nebo vizuální úrovně produktu, ale funkcí struktury 

odvětví. Převažuje-li poptávka nad nabídkou a v případě, že jsou velké bariéry vstupu do 

odvětví, může i průměrný management dosáhnout vysoké ziskovosti. V dnešní době je však 

spíše převaha nabídky nad poptávkou a z tohoto důvodu stoupají konkurenční tlaky a nároky 

na kvalitu manažerské práce se proto zvyšují [11, 12]. 

 

Tento Porterův model je užitečným nástrojem pro analýzu konkurenčního prostředí, 

pomocí něhož stratégové získají věrný obraz o tomto segmentu. Smyslem analýzy je 
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vyhodnotit strategické příležitosti podniku a vymezit potenciální hrozby dané konkurenčním 

prostředím. Tvůrci musí zavčas rozeznat budoucí změny těchto pěti sil a pružně na ně 

reagovat, ještě dříve než nastanou. Znamená to, že nejschopnější manažeři by měli být stále o 

krok před svou konkurencí a ve správnou chvíli rozpoznat posun rovnováhy prostředí. 

 

 

3.2 Analýza vnitřního prostředí podniku 

 

Předchozí odstavce a kapitoly se věnovaly analýze okolí podniku a pochopení 

podmínek vnějšího prostředí, které reprezentují potenciální příležitosti a hrozby a jaký vliv 

mají na tvorbu strategie. Vhodná strategie vede k dosažení souladu zdrojů a schopností 

podniku vzhledem k možným příležitostem a hrozbám jeho okolí. Nyní se proto pozornost 

zaměří na vnitřní prostředí podniku, tj. na jeho zdroje a schopnosti, které mají za cíl 

eliminovat hrozby a maximalizovat příležitosti. Závěrem této interní analýzy je tedy 

definování silných a slabých stránek podniku [11]. 

 

Ke zjištění silných a slabých stránek podniku je podstatné se zabývat jeho 

specifickými přednostmi. Ty vypovídají o tom, v čem je podnik silný a čím se podstatně liší 

od konkurence a může tak docílit vyššího zisku. Mnohdy je pro konkurenty těžké napodobit 

specifické přednosti podniku, ale mnohem náročnější je, aby si podnik tuto specifickou 

přednost udržel. Zdrojem specifických předností podniku je jeho majetek a jeho schopnosti. 

Majetek podniku představují finanční prostředky, investiční a technologický majetek a lidský 

potenciál. Tento majetek je možné rozdělit na hmotný a nehmotný. Do hmotného majetku se 

řadí pozemky, budovy, stroje a zařízení a do nehmotného majetku spadá například dobré 

jméno podniku, pověst, patenty, technologické nebo marketingové know-how. Schopnostmi 

podniku se myslí jeho dovednosti, jako například jakým způsobem se manažeři uvnitř řídícího 

procesu rozhodují o tom, jak dosáhnout vytyčených cílů. Z širšího úhlu pohledu jsou 

schopnosti podniku produktem organizační struktury a řídicího systému. Je podstatné si 

uvědomit rozdíl mezi majetkem a schopnostmi. Má-li podnik například špičkové technologie, 

ale nemá schopnosti je efektivně využívat, tak tyto specifické přednosti ztrácí [16].  
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3.2.1 Analýza hodnototvorného řetězce 

 

Základním úkolem podniku je přeměna vstupů na výstupy, tj. na výrobky nebo služby. 

Této transformace je docíleno za přispění tzv. hodnototvorných funkcí, které jsou znázorněny 

na obrázku 3. Zákazníci jsou ochotni za výrobky nebo služby zaplatit určitým konkrétním 

množstvím peněz, které vyjadřuje hodnotu, jež podnik právě díky těmto hodnototvorným 

funkcím vytvořil. Takto utvořená hodnota vyjadřuje schopnost výrobků nebo služeb uspokojit 

potřeby odběratelů [16]. 

 

Kdy dosahuje podnik zisku? Je-li vytvořená hodnota vyšší než vynaložené náklady. 

Má-li podnik vytvořit vyšší zisk než přímí konkurenti, je zapotřebí buď snížit náklady, nebo 

diferencovat produkt, což znamená, že musí mít specifickou přednost alespoň v jedné 

z hodnototvorných funkcí. A naopak, bude-li podnik horší v některé z hodnototvorných 

funkcí, znamená to pro něj specifickou nevýhodu [16]. 

 

Obrázek 3: Hodnototvorný řetězec; zpracováno podle [16] 

 

 

Jak vyplývá z obrázku 3, hodnototvorný řetězec má funkce hlavní a podpůrné, přičemž 

každá jednotlivá funkce přidává výrobku nebo službě část hodnoty. 

 

a) Hlavní funkce přímo souvisí s výrobou výrobku, jeho prodejem, distribucí a 

následným servisem. Každá z těchto činností se může stát konkurenční výhodou, 

záleží však na odvětví, ve kterém daný konkrétní podnik působí. 
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 Výroba – zpracování vstupů do konečné podoby výrobku, například obrábění, 

montáž, broušení, kalení, lakování a balení 

 Marketing a prodej – reklama, propagační akce, předběžné nabídky, 

rozvržení distribučních cest, určení ceny produktů a vše co podporuje odběr 

výrobků 

 Služby – činnosti spojené s poskytováním služeb k udržení nebo zvýšení 

hodnoty výrobku – instalace u zákazníka, proškolení obsluhy, záruční a 

pozáruční opravy, náhradní díly 

 

b) Podpůrné funkce mají za úkol pomáhat hlavním činnostem a zároveň i sobě 

navzájem tím, že zajišťují potřebné vstupy, technologie, pracovní síly, informační 

technologie a jiné funkce procházející napříč celým podnikem. 

 

 Podniková infrastruktura – strategické řízení, právní záležitosti, plánování, 

účetnictví, finance, controlling, řízení kvality 

 Informační systém – zajišťuje přístup, distribuci a uchování a sdílení 

informací v podniku, propojení podnikových sítí, internetové stránky podniku, 

internetový prodej nebo vnitropodnikový intranet 

 Personální funkce – výběr, přijímání, školení, hodnocení, motivace, mzdové 

ohodnocení zaměstnanců a také jejich případné propouštění. Řízení lidských 

zdrojů má dva základní cíle a to zajištění co nejvyšší možné produktivity 

zaměstnanců a krátkodobého i dlouhodobého dosažení souladu mezi zájmy 

zaměstnanců a podniku  

 Vědeckotechnický rozvoj – inovace výrobku nebo pracovního postupu, dále 

například servisních služeb, propagace, distribuce 

 Materiálové hospodářství – vnitropodniková logistika, výběr dodavatelů, plán 

nákupu zboží, jeho příjem, skladování, plánování a řízení výroby a distribuce 

finálních výrobků 
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3.2.2 Finanční analýza 

 

Finanční prostředky jsou jedním ze základních zdrojů podniku, které mu umožňují 

existovat. Z tohoto důvodu se při tvorbě strategie podniku musí věnovat mimořádná 

pozornost právě finanční analýze. Komplexně se posuzuje minulá, současná a předpokládaná 

budoucí finanční situace podniku. Podle Lednického [3] mohou manažeři využít následujících 

informačních zdrojů: 

 

a) Finanční zdroje – účetní výkazy finančního účetnictví, výroční zprávy podniku, 

vnitropodnikové účetní výkazy, předpovědi finančních analytiků a managementu 

podniku, burzovní zpravodajství 

b) Kvantifikovatelné nefinanční informace – podniková statistika a jiná podniková 

evidence (personální a výrobní), prospekty a interní směrnice, oficiální ekonomická 

statistika 

c) Nekvantifikované informace – zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře 

manažerů, nezávislá hodnocení a prognózy, odhady analytiků 

 

Kvalitní a objektivní finanční analýza je přímo úměrná kvalitě vstupních dat. Zejména 

jde o jejich spolehlivost, neboť data mají individuální charakter a práce se soubory nemůže 

tyto prvotní data plně nahradit. Současně se nesmí zapomenout na časovou srovnatelnost 

vstupních dat, aby se porovnávalo porovnatelné, neboť je důležitá shodná metodická jednota 

postupů účtování, způsobů oceňování a odpisování [3]. 

 

Při finanční analýze se využívá zejména analýzy absolutních ukazatelů - horizontální a 

vertikální analýza a analýzy poměrových ukazatelů. 

 

 

3.2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Smyslem analýzy absolutních ukazatelů je hlavně vytvořit ucelený rozklad minulého 

vývoje finanční situace podniku a slouží k prvotní orientaci v podnikovém hospodaření a 

upozorňuje na problémové oblasti, na které je potřeba se podrobněji zaměřit [21]. 
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Analýza absolutních ukazatelů se člení na [3]: 

 

a) Horizontální analýza – sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve 

vztahu k nějakému minulému účetnímu období 

b) Vertikální analýza – se zajímá o strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké 

smysluplné veličině, například k celkové bilanční sumě 

 

 

3.2.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů poskytuje okamžitý obraz o podniku a jeho postavení. 

Z tohoto důvodu zde chybí časová dimenze, a proto je vhodné vypracovat analýzu trendu 

těchto ukazatelů, která ukáže směr jejich vývoje. Hlavní důraz je kladen na vypovídací 

schopnost těchto poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti, způsoby jejich 

interpretace a jaký význam je jim přisuzován při pro posouzení ekonomické situace podniku 

[21]. 

 

V rámci finanční analýzy poměrových ukazatelů je možné se podle Lednického [3] 

zaměřit na základní oblasti a to zadluženost, rentabilitu, likviditu, řízení aktiv a tržní hodnotu 

podniku. 

 

1) Ukazatele likvidity 

 

Na rozdíl od likvidity podniku, která vyjadřuje schopnost podniku hradit své 

závazky včas, tak likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané 

složky rychle a bez velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít ziskových 

příležitostí, které se na trhu naskytnou, nebo není schopen hradit své běžné závazky 

a to může znamenat brzkou platební neschopnost a vést až k bankrotu. Likvidita je 

z těchto důvodů podstatným faktorem pro dlouhodobé fungování podniku a 

zároveň je v přímém střetu s jiným ukazatelem a to rentabilitou. Neboť k tomu, aby 

měl podnik likviditu, musí mít vázány určité finanční prostředky v oběžných 

aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtech. Tyto prostředky na sebe váží kapitál, 
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a proto musí být profinancovány, a to i s náklady, které jsou s tím spojeny. Oběžný 

majetek se z hlediska likvidity dělí do tří skupin [17, 18]: 

 

 Krátkodobý finanční majetek 

 Krátkodobé pohledávky 

 Zásoby 

 

Z tohoto důvodu se i likvidita člení do tří kategorií: 

 

a) Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita =  
                           

                  
  (1) 

 

Bývá značena i jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio a hodnotí 

schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky v daný čas. Do čitatele se 

dosazují jen pohotové platební prostředky jako hotovostní peníze 

v pokladně, na běžném účtu nebo na jiných účtech, ale i volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky, tedy rychle směnitelná aktiva neboli 

ekvivalenty hotovosti. Pro ukazatel okamžité likvidity se doporučuje 

hodnota v rozsahu 0,9 – 1,1. V Českých podmínkách je dle odborné 

literatury doporučována dolní mez 0,6 a podle metodického pokynu 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dokonce 0,2. Tato hodnota je zároveň 

označována za kritickou [17, 22]. 

 

b) Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita =  
                                        

                  
 (2) 

 

Může se značit jako likvidita 2. stupně nebo také acid test a 

doporučená hodnota je 1. To znamená, že podnik je schopen dostát svým 

závazkům bez prodeje zásob. Vyšší hodnota tohoto ukazatele je výhodná 

pro věřitele, ale ne pro vlastníky podniku, neboť velké množství oběžných 

aktiv vázaných ve formě pohotových prostředků podniku přinese velmi 

malý úrok. Zbytečně nadsazené množství oběžných aktiv vede 
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k neproduktivnímu využívání do podniku vložených prostředků a negativně 

ovlivňuje rentabilitu [18]. 

 

c) Běžná likvidita 

Běžná likvidita = 
             

                  
  (3) 

 

Běžná likvidita zvaná také likvidita 3. stupně nebo current ratio 

udává, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku. 

Jinými slovy vypovídá o tom, jak by podnik byl schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby přeměnil všechna oběžná aktiva na hotovost. Vypovídací 

schopnost tohoto ukazatele do jisté míry zkresluje fakt, že nerozlišuje aktiva 

z pohledu jejich likvidity. Běžná likvidita by měla dosahovat hodnoty 2, 

přičemž minimální hodnota je 1, neboť pod touto hranicí by stálá aktiva 

byla již financována krátkodobými zdroji [17, 22]. 

 

S analýzou likvidity souvisí ještě jeden ukazatel (rozdílový) a to čistý 

pracovní kapitál, jehož hodnota se vypočítá podle vztahu: 

 

Čistý pracovní kapitál =                                   (4) 

 

Čistý pracovní kapitál je část oběžných aktiv krátkodobého majetku, který je 

financován dlouhodobými finančními zdroji podniku a podnik s nimi může volně 

disponovat. Jiný pohled na tenko kapitál ukazuje, že je to část prostředků, které by 

podniku v nějakém rozsahu dovolily pokračovat v jeho činnosti v případě, že by byl 

nucen splatit své krátkodobé závazky. Lze jej tedy chápat jako finanční polštář 

v případě nouze. Je možné analýzu tohoto ukazatele vztáhnout k podílu k tržbám. 

V tom případě je podstatné zejména sledování jeho vývoje v čase, neboť čistý 

pracovní kapitál reprezentuje tu část podnikových prostředků, která produkuje tržby 

– tj. pracuje. Pokud bude tento zlomek v čase růst rychleji než tržby, bude to 

znamenat situaci, že podnik nezvládá svůj růst a pro získání nových tržeb musí mít 

větší objem kapitálu, který použije [17, 16]. 
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2) Ukazatele rentability 

 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje a s použitím investovaného kapitálu dosahovat zisku. 

U těchto ukazatelů je důležité jejich porovnání v čase, přičemž by měly dosahovat 

rostoucího trendu [18]. 

 

a) Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA (Return on Assets) 

ROA = 
    

              
  (5) 

EBIT………..zisk před úroky a zdaněním 

 

Tento ukazatel rentability ukazuje, do jaké míry se daří podniku 

z dostupných aktiv generovat zisk, poměřuje jeho celkovou efektivitu a 

výdělečnou schopnost. Nerozlišuje se zde, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány [17]. 

 

b) Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) 

ROE = 
          

               
  (6) 

 

Měřením rentability vlastního kapitálu se vyjadřuje výnosnost 

akcionáři kapitálu vloženého, přičemž se kapitál skládá ze základního 

kapitálu, emisního ážia, zákonných a dalších fondů tvořených ze zisku a ze 

zisku z běžného období [17, 18]. 

 

c) Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) 

ROS = 
          

     
  (7) 

 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku dosahovat 

zisku při dané úrovni tržeb, neboli kolik podnik dokáže vyprodukovat efektu 

na 1 korunu tržeb [17].  
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3) Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity, řízení aktiv, měří schopnost podniku využívat jednotlivé 

části jeho majetku. Tyto ukazatele vyjadřují počet obrátek jednotlivých aktiv nebo 

dobu jejich obratu [18]. 

 

a) Obrat aktiv 

Obrat aktiv = 
     

             
  (8) 

 

Tento ukazatel vyjadřuje celkové využití aktiv (v počtu obratů za 

rok) [18]. 

 

b) Obrat dlouhodobého majetku 

Obrat dlouhodobého majetku = 
     

                  
  (9) 

 

Tento ukazatel manažerům poskytuje informaci, kolikrát se 

dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok. V případě použití tohoto 

ukazatele v mezipodnikovém srovnání se musí úvahu v potaz míra 

odepsanosti aktiv a metody odepisování, neboť vyšší odepsanost hodnotu 

tohoto ukazatele zlepšuje [17].  

 

c) Obraz zásob 

Obraz zásob = 
     

      
  (10) 

 

Ukazatel obratu zásob podniku dává přehled o tom, kolikrát je každá 

položka zásob v průběhu běžného období prodána a opět naskladněna. Jestli 

je vypočtená hodnota ukazatele vyšší než průměry, znamená to, že podnik 

nedisponuje zbytečnými, nelikvidními zásobami, jež by vyžadovaly 

nadbytečné financování. V opačném případě má podnik přebytečné 

neproduktivní zásoby, na které se vážou finanční prostředky nepřinášející 

žádný výnos [18]. 
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d) Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob = 
      
     

   

  (11) 

 

Doba obratu zásob představuje počet dnů, po které jsou zásoby 

vázány v podniku do doby jejich spotřeby, případně prodeje. Je-li zásobou 

myšlen finální výrobek, je tento ukazatel současně i indikátorem likvidity, 

neboť vyjadřuje počet dnů, za které se zásoba přemění v peníze nebo 

pohledávku [18]. 

 

e) Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek = 
          

     

   

  (12) 

 

Doba splatnosti pohledávek prozrazuje průměrný počet dnů, jež jsou 

mezi vystavením faktur za prodej zboží nebo hotových výrobků a jejich 

uhrazením. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím delší čas podnik 

svým odběratelům poskytuje „bezplatný úvěr“ [18]. 

 

4) Tržní hodnota podniku 

 

Ukazatele tržní hodnoty neboli také ukazatele kapitálového trhu se od 

předchozích ukazatelů liší tím, že pracují s tržními hodnotami a vyjadřují tak 

hodnocení podniku pomocí burzovních ukazatelů, Stávají se důležitými 

vodítky pro potenciální investory z pohledu návratnosti jejich vložených 

finančních prostředků [17].  

 

a) Účetní hodnota akcie 

Účetní hodnota akcie = 
               

                       
  (13) 

 

Ukazatel účetní hodnoty akcie ukazuje uplynulou výkonnost podniku 

a měl by v čase vykazovat růstovou tendenci, neboť se tak podnik pro 

investory jeví jako zdravý. Současně je možné jednoduše porovnat účetní 
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hodnotu akcie s tržní hodnotou. Zisk, který je do podniku reinvestován, 

znamená přírůstek vlastního kapitálu a může se stát základem pro expanzi 

podniku [17]. 

 

b) Čistý zisk na akcii 

Čistý zisk na akcii = 
          

                       
  (14) 

 

Čistý zisk na akcii je údaj o velikosti zisku k jedné akcii. Tato 

informace je zajímavá z toho důvodu, že zisk je obvykle rozdělován na dvě 

části – výplatu dividend a reinvestici. Při porovnání tohoto ukazatele mezi 

různými podniky může nastat problém, že hodnota zisku je do jité míry 

ovlivněna účetní politikou, například metodou oceňování majetku nebo 

pravidly pro tvorbu rezerv [18]. 

 

c) Výplatní poměr 

Výplatní poměr = 
                        

                         
      (15) 

 

Výplatní poměr ukazuje, jak velká část čistého zisku je použita na 

výplatu dividend a kolik na reinvestici do podniku [18]. 

 

d) Dividendový výnos 

Dividendový výnos = 
                        

                
     (16) 

 

Ukazatel dividendový výnos pro akcionáře představuje procentuální 

vyjádření zhodnocení jejich investice [17]. 

 

e) Poměr tržní ceny akcie P/E (Price Earnings Ratio) 

P/E = 
                

                         
  (17) 

 

Tento ukazatel udává hodnotu, jež je investor ochoten zaplatit za 1 

Kč zisku na akcii [18].  
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f) Poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě M/B (Market to Book 

Ratio) 

M/B = 
                

                    
   (18) 

 

V případě hodnoty ukazatele vyššího než jedna je tržní hodnota 

podniku vyšší než ocenění vlastního kapitálu v rozvaze. V opačném případě, 

tedy je-li hodnota nižší než jedna, znamená to, že potenciální reprodukční 

schopnost podnikových aktiv není hodnocena jako dostatečná vzhledem 

k objemu akciového kapitálu a výši rizika s ním spojeného [17]. 

 

5) Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti charakterizují podnik z pohledu velikosti a 

poměru vlastního a cizího kapitálu. Jedním ze základních cílů finančního řízení 

podniku je vedle určení celkové výše potřebného kapitálu i volba správného 

složení zdrojů financování jeho činnosti. Smyslem analýzy zadluženosti je 

hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem, tedy nalezení 

optimální kapitálové struktury [17].  

 

a) Ukazatel věřitelského rizika (Debt ratio) 

Debt ratio = 
            

              
        (19) 

 

Ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje míru celkové zadluženosti 

podniku, přičemž čím vyšší je tato hodnota, tím je riziko věřitelů vyšší. 

Tento ukazatel je však nutné posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností 

podniku a také v kontextu se strukturou cizího kapitálu. Z pohledu 

akcionářů může být vysoká hodnota tohoto ukazatele příznivá tehdy, je-li 

podnik schopen dosáhnout vyššího procenta rentability, než je procento 

úroků placené z cizího kapitálu [17]. 

 

b) Koeficient samofinancování (Equity ratio) 

Equity ratio = 
               

              
   (20)  
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Tento ukazatel je doplňkovým k předchozímu, neboť jejich součet 

by měl dávat hodnotu jedna, přičemž může dojít k drobné odchylce 

způsobené nezahrnutím ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů [17]. 

 

c) Míra zadluženosti vlastních zdrojů 

Míra zadluženosti vlastních zdrojů = 
           

               
          (21) 

 

Tento ukazatel vyjadřuje proporci cizích zdrojů a vlastního kapitálu 

[3]. 

 

d) Maximální úroková míra 

Maximální úroková míra= 
    

                                          
 

        (22) 

 

Tento ukazatel je podstatný při jeho porovnání s rentabilitou 

vypočtenou poměrem mezi EBIT a celkovými aktivy. Je-li rentabilita vyšší 

než maximální úroková míra, v případě potřeby existují podmínky pro další 

zadlužení podniku. Při opačném výsledku porovnání těchto dvou kazatelů se 

další zadlužování z důvodu zvýšeného rizika insolventnosti nedoporučuje 

[17]. 

 

 

4 SWOT analýza 

 

Velké množství informací získaných ze strategické analýzy, tedy analýzy podnikového 

okolí a analýzy vnitřních zdrojů a schopností je vhodné ve zjednodušené a přehledné formě 

sumarizovat tak, aby měl vrcholový management k dispozici všechny podstatné informace. 

Jako každá analýzy musí i tato vyústit v závěry, které se stanou východiskem pro formulaci 

strategie [16]. 
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K prozkoumání vzájemných vztahů výsledků externí a interní analýzy je vhodné 

použít SWOT analýzu. Její název pochází z anglických názvů jejich jednotlivých součástí – 

silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb. Při tvorbě SWOT analýzy je vhodné 

dodržovat určité zásady [10]: 

 

 Měla by být zaměřena na podstatná fakta a jevy, které mají strategický význam 

 Analýza by měla být objektivní, neměla by z tohoto důvodu vyjadřovat jenom 

subjektivní názor zpracovatele analýzy, ale měla by objektivně odrážet 

vlastnosti objektu analýzy a jeho prostředí 

 Síla působení jednotlivých faktorů by měla být určitou formou ohodnocena 

podle jejich významu a váhy 

 Závěry by měly být relevantní, tzn. analýza má být zpracována s ohledem na 

cíl, pro který je tvořena. SWOT analýza vytvořená za jedním účelem by 

neměla být automaticky aplikovatelná na jinou problematiku 

 

Výsledné porovnání vnějších rizik a příležitostí s vnitřními silnými a slabými 

stránkami podniku je možné zanést, jak je znázorněno na obrázku 4, do diagramu SWOT 

analýzy. Vzájemná kombinace klíčových faktorů ovlivňuje vznik různých budoucích 

možností strategického řízení. Na základě tohoto diagramu a jeho čtyř kvadrantů, se mohou 

zvažovat odlišné vzorové strategie [11]: 

 

Obrázek 4: Diagram SWOT analýzy; zpracováno podle [16] 

 

III. I.

Turnaround Agresivní růstově

strategie orientovaná strategie

IV. II.

Obranná Diverzifikační

strategie strategie

Příležitosti

Silné stánky

Hrozby

Slabé stránky
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I. kvadrant – MAXI – MAXI nebo SO (Strengths a Opportunities) – 

v nejpříznivějším kvadrantu se podnik potkává s příležitostmi v jeho okolí a zároveň 

disponuje i množstvím silných stánek, které silně podporují využití těchto příležitostí. 

Výsledkem těchto podmínek by měla být růstově až agresivně orientovaná strategie. Cílem 

podniku je dosažení právě této situace. 

 

II. kvadrant – MINI – MAXI nebo ST (Strengths a Threats) – na silné stránky 

podniku působí negativními vlivy jeho okolí. Z tohoto důvodu dochází ke střetu silných 

stránek s hrozbami a strategie předpokládá maximalizaci silných stránek a minimalizaci 

ohrožení. Je nutné včas umět identifikovat hrozby a s pomocí svých silných stránek se je 

snažit přeměnit na příležitosti. 

 

III. kvadrant – MAXI – MINI nebo OW (Opportunities a Weakness) – podnik na 

trhu nachází mnohé podnikatelské příležitosti, ale přitom čelí svým slabým stránkám. OW 

strategie klade důraz na eliminaci svých slabých stránek a má snahu co nejvíce využít tržních 

příležitostí. 

 

IV. kvadrant – MINI – MINI nebo WT (Weakness a Threats) – zde pro podnik 

nastává nejobtížnější situace, kdy mají převahu jeho slabé stránky se současným výskytem 

negativních faktorů v jeho okolí. Tato defenzivní strategie má za cíl minimalizovat slabé 

stránky a rizika, jež podniku hrozí, je vhodný čas na kompromisy a opuštění některých pozic. 

 

 

5 Formulace, výběr a implementace strategie 

 

Po dokončení strategické analýzy a SWOT analýzy přichází na řadu formulace a výběr 

strategie, jejíž výsledek vychází právě z těchto získaných poznatků. Rozhodnutí o strategii 

nepředstavuje konečný cíl, ale jen cestu k tomuto cíli. K formulaci vhodné strategie pomůže 

rozbor základních komponent podnikání a hledání odpovědí na otázky týkajících se výrobků, 

trhů a funkcí [3]: 

 

a) Výrobky 

 Jak zajistit diferenciaci výrobků od konkurence? 
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 Je vhodné mít široký nebo úzký sortiment výrobků? 

 Je dostačující průměrná úroveň výrobků nebo zákazníci vyžadují top kvalitu? 

 Vyhovují nabízené produkty potřebám zákazníků nebo jsou nutné změny? 

 Uspokojují dodávky výrobků zákazníky z hlediska času, místa, formy a jiných 

vlastností, jež vyžadují? 

 

b) Trhy 

 Na jaké teritorium se zaměřit, lokální, národní nebo mezinárodní? 

 Využít přímého prodeje nebo velkoobchodní sítě? 

 Do jaké skupiny patří naši potenciální zákazníci? 

 

c) Funkce 

 Na jaké funkce se podnik zaměří, na kompletní vertikální integraci nebo jen na 

jednu specifickou funkci například výrobu, kompletaci, prodej nebo servis? 

 

Po poznání základních kontur budoucího směru podnikání se zvolí jedna ze čtyř 

základních strategických alternativ [3]: 

 

a) Strategie stability – stabilní podnikové okolí, spokojenost vlastníků podniku, 

proto stejná nabídka produktů a služeb, působení na identickém trhu, zaměření na 

vyšší efektivitu činností podniku a zdokonalení kvality 

 

b) Strategie expanze – rozšíření současných oblastí podnikání, produkce nových 

výrobků, pronikání na nové trhy, snaha o nové zákazníky 

 

c) Strategie omezení – výrobky se nachází na konci svého životního cyklu, došlo 

k poklesu poptávky, proto redukce oblasti výrobků, trhů nebo funkcí 

 

d) Kombinovaná strategie – alternativa spojující předchozí možnosti, stažení 

starých výrobků a zároveň uvedení nových, pokles výrobních kapacit a zvýšení 

efektivnosti výroby 
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Tvorba strategie podniku vede ke sladění vnitřních zdrojů a schopností podniku se 

změnami, ke kterým dochází v jeho okolí. Při selekci vhodné strategie podniku je nezbytné 

zaměřit pozornost na tři faktory, kterými by strategie měla disponovat [10, 15]: 

 

1) Vhodnost – strategie je logickým vyústěním provedené analýzy, dojde k využití 

klíčových schopností, jimiž podnik disponuje, je v souladu s očekávanými trendy 

vývoje a zužitkuje všechny klíčové konkurenční výhody podniku 

 

2) Realizovatelnost – podnik při realizaci strategie musí disponovat potřebnými 

výrobními faktory, tedy kapitálem, technologií, pracovní silou odpovídající 

kvalifikací, energiemi, surovinami a licencí 

 

3) Akceptovatelnost – do jaké míry strategie splní očekávání a bude přijatelná pro 

zúčastněné strany – zákazníky, vlastníky a zaměstnance podniku 

 

Podniková strategie vyjadřuje nejdůležitějších záměry podniku, cíle jeho úsilí, analýzu 

prostředí i prostředky, které má k dispozici k dosažení vytyčených záměrů. Její implementace 

představuje proces plánovité realizace zvolené strategie, přičemž aktivity směřují zejména 

dovnitř podniku. Úspěch implementace je závislý na všech článcích podniku, na nadřízených i 

podřízených, na jejich vzájemné komunikaci, motivaci, na volbě optimální organizační 

struktury, na obsazení manažerských pozic a na podnikové kultuře. Aby strategie byla 

úspěšná, nesmí se zapomenout na vytvoření kontrolního mechanizmu, na zpětnou vazbu, 

která zajistí její neustálou aktuálnost, neboť vnitřní prostředí podniku i jeho okolí prochází 

nikdy nekončícím procesem vývoje. 
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6 Představení organizace 

 

Teorie popsaná v předchozích kapitolách bude nyní aplikována na konkrétní podnik. 

Bude provedena strategická analýza, tj. analýza podnikového okolí a vnitřního prostředí 

podniku. Na základě získaných poznatků se provede SWOT analýza a navrhne se vhodná 

strategie pro tento podnik. Vzhledem ke skutečnosti, že nejen ke strategické analýze podniku 

budou použity důvěrné a citlivé informace, vedení podniku nechtělo mít v této práci uvedeno 

své obchodní jméno, z tohoto důvodu bude použit fiktivní název Ocel, a.s. 

 

Společnost Ocel, a.s. vznikla 9. 4. 2010 zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u 

Městského soudu v Praze. V polovině roku 2011 došlo ke změně vlastnické struktury, 

přičemž většinovými majiteli akcií jsou současní členové představenstva společnosti. 

Základní kapitál společnosti činní 10 000 000 Kč. 

 

Ocel, a.s. je ryze českou společností, se zaměřením na trh s hutními materiály. 

Vzhledem ke své relativně krátké době působnosti se však již stala významným hráčem na 

trhu s ocelí, nerezem a hliníkem. Prostřednictvím své flexibility, otevřenosti a sehraného týmu 

profesionálů neustále rozšiřuje své portfolio odběratelů, dodavatelů, nabízených služeb a 

dodávaných produktů, přičemž nezapomíná investovat do svého rozvoje.  

 

Podnik zahájil svou činnost v roce 2010 distribucí hutních materiálů. Při svém vzniku 

disponoval skladovacími prostory o rozloze 5000 m
2
. Aktuální podoba skladu je vidět na 

obrázku 6 a tato fotografii byla vyhotovena při osobní prohlídce prostor podniku. Během 

následujících tří let podnik dokázal své zázemí rozšířit o dělící centrum, obráběcí centrum a 

vlastní logistiku, díky čemuž dokáže lépe a efektivněji plnit požadavky svých zákazníků. 

V roce 2012 své aktivity rozšířil o realizaci projektů kompletních dodávek hutního materiálu 

„na klíč“ pro vodohospodářské organizace jako například čističky odpadních vod. Od ledna 

roku 2012 je podnik Ocel, a.s. certifikován pro ISO 9001:2001 v oblastech nákup, prodej, 

skladování, opracování a expedice hutního materiálu a zároveň je oprávněn k certifikovanému 

přenosu značení na výrobek podle AD-2000-W2, což umožňuje garantovat původ materiálu 

všem svým odběratelům. 

 



 

35 

 

Obrázek 5: Organizační struktura; zpracováno podle materiálů podniku 

 

 

 

Ocel, a.s. v rámci své činnosti využívá maticovou organizační strukturu, jež je 

zachycena na obrázku 5. Toto organizační uspořádání je reprezentováno vertikální liniovou 

strukturou řízení organizace a kombinací horizontální funkční podpory. 

 

Obrázek 6: Sklad společnosti Ocel, a.s.; foto autor 
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7 Vize, poslání a cíle podniku 

 

Základní vizí podniku je využít bohatých lidských a profesních zkušeností a předností 

představitelů managementu podniku (vlastníků) na trhu s hutními materiály. Toto vidí jako 

základní stavební kámen úspěchu svého podnikatelského záměru. Okruh zákazníků je 

vymezen hranicemi České republiky, ovšem dodavatelé surovin pochází z celé Evropy. 

 

Posláním je rozšiřování okruhu svých odběratelů při hledání kvalitnějších, 

spolehlivějších a levnějších dodavatelů. V očích těchto článků obchodního řetězu chce být 

viděn jako silný hráč na trhu s hutními materiály. 

 

Jaký je cíl společnosti Ocel, a.s.? Odpověď byla v odlehčené formě obratem sdělena – 

druhý odstavec obchodního zákoníku, tj. činnost prováděná za účelem zisku. Je to 

jednoduchá, ale z pohledu vlastníků vlastně předpokládaná odpověď. Aby tohoto konečného 

výsledku, tedy strategického cíle, bylo dosaženo, vidí další směr svého působení v orientaci 

na produkty s vyšší přidanou hodnotou. Svou budoucnost tedy nevidí jen v nákupu a prodeji 

hutních materiálů, ale zejména v prodeji hotových výrobků. Hodlají se opřít o postupné 

investice do rozvoje výroby, aby byli schopni zákazníkům nabízet větší spektrum vlastních 

výrobků, s vyšší hodnotou opracování. Zároveň vidí cestu k budoucím ziskům v orientaci na 

realizaci projektů ucelených dodávek hutních komponent pro vodohospodářský, energetický a 

petrochemický průmysl.  

 

 

8 Externí analýza 

 

Část věnovaná analýze vnějšího prostředí se bude věnovat nejprve podnikovému 

makrookolí, které charakterizuje PEST analýza a následně bude pozornost soustředěna na 

mikrookolí podniku – zákazníky, dodavatele, konkurenci a celkové konkurenční prostředí. 
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8.1 PEST analýza 

 

Smyslem PEST analýzy je identifikovat a vyhodnotit vlivy všech podstatných faktorů 

externího prostředí, které na podnik působí. 

 

 

8.1.1 Politické a legislativní prostředí 

 

Na společnost Ocel, a.s., stejně jako na každý jiný podnikající subjekt, působí 

politické a legislativní prostředí České republiky. Politická situace má vliv na všechny stránky 

života a ovlivňuje i podnikatelské prostředí. Politická reprezentace země navrhuje a schvaluje 

zákony, normy, vyhlášky a nařízení, kterými se všechny subjekty musí řídit. Mezi hlavní 

právní předpisy se řadí: 

 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 

Nejbližší podstatná legislativní změna nastane 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti nový 

občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obchodní zákoník, přesněji 

řečeno zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). Tyto dva zákony přinesou řadu změn, které se budou týkat i podnikatelů. Nový 

občanský zákoník mimo jiné nahradí dnešní samostatné zákony například o nájmu a pronájmu 

nebytových prostor a o cenných papírech.  

 

K významným změnám v politickém prostředí může dojít v létě 2014, kdy se mají 

konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle současných průzkumů 

společnosti CVVM je pravděpodobné, že po těchto volbách bude výkonná moc státu v rukou 

levicové části politického spektra, což do podnikatelského prostředí jistě přinese změny. 
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Nejsilnější levicová strana ČSSD, plánuje po volbách zvýšit daň z příjmu právnických osob o 

2 %, tedy na 21 %. Progresivity zdanění podniků má být dosaženo druhou daňovou sazbou ve 

výši 30 % pro velké společnosti z oborů telekomunikací, finančních institucí a energetiky. 

Tyto případné změny by měly vliv na všechny podniky a jejich finanční situaci [23, 24]. 

 

 

8.1.2 Ekonomické prostředí 

 

Na vnější ekonomické prostředí má zásadní vliv vývoj základních 

makroekonomických ukazatelů, které jsou vyjádřeny mírou inflace, nezaměstnanosti, výší 

úrokových sazeb ČNB a vývojem HDP. Sídla zahraničních dodavatelů Ocel, a.s. se nachází 

na území EU a proto má i vývoj kurzu EUR/Kč silný účinek na situaci v podniku. 

 

Hrubý domácí produkt 

Vývoj hrubého domácího produktu ČR silně negativně ovlivňuje světová ekonomická 

krize. Její počátek sahá do roku 2008, kdy v USA splaskla bublina hypotečního trhu, jejímž 

důsledkem začaly mít existenční problémy i největší americké banky. Tato krize se v dnešním 

globalizovaném světě rychle přelila do Evropy a samozřejmě zasáhla i ČR. Jak je vidět 

z tabulky 1 a grafu 1 nejvýznamnější pokles HDP tuzemská ekonomika utrpěla v roce 2008 a 

po krátkém dvouletém oživení, se nyní opět nachází v recesi. Souběh ostatních působících 

faktorů jako je krize Řecka, potažmo jihu Evropy a Eurozóny a restriktivní politika vlády ČR, 

přivedl naši zemi do dvojitého „W“, neboli pokles HDP dosáhl dvojitého dna. 

 

Tabulka 1: Roční vývoj HDP % ČR; zpracováno podle [25] 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vývoj HDP v % 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,9 -1,3
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Graf 1: Ročního vývoj HDP ČR v %; zpracováno podle [25] 

 

 

Inflace 

Inflace je obecně chápána jako růst cenové hladiny, tj. charakterizuje míru 

znehodnocování měny v přesně definovaném časovém období a tato míra inflace se měří 

pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen. Tabulka 2 vyjadřuje procentní změnu 

průměrné cenové hladiny za dvanáct měsíců roku proti průměrné cenové hladině dvanácti 

měsíců předchozího roku. Tyto průměry jsou počítány z bazických indexů spotřebitelských 

cen, neboli indexů se stálým základem, s cenovým základem prosinec 2011. Z níže 

uvedených údajů vyplývá, že s výjimkou roku 2008 inflace v ČR nepředstavuje výrazný 

ekonomický problém a většinou se pohybuje pod úrovní 3 %. Od roku 2009 její slabý 

pozvolný růst vyvrcholil v loňském roce 2012, kdy primárním zdrojem inflace byl souběh 

několika vlivů, zejména úpravy sazeb DPH směrem nahoru, růst cen potravin i regulovaných 

cen a postupné prosakování předešlého oslabení měnového kurzu do spotřebitelských cen [25, 

26]. 

 

Tabulka 2: Meziroční míra inflace ČR v %; zpracováno podle [25] 
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Graf 2: Průměrná meziroční inflace ČR v %; zpracováno podle [25] 

 

  

Nezaměstnanost 

Roční míra nezaměstnanosti, tak jak je zřejmé z tabulky 3 více méně kopíruje směr 

vývoje hrubého domácího produktu, ale s opačnou orientací. Při ekonomické expanzi většinou 

dochází k poklesu míry nezaměstnanosti a naopak při recesi nezaměstnanost nabývá vyšších 

hodnot. Po začátku ekonomické krize v roce 2008, dochází v roce 2009 ke skokovému 

nárůstu nezaměstnanosti a to o více než 2 %. Díky následnému ekonomickému oživení v roce 

2010, pak v roce 2011 nezaměstnanost poklesla o 0,6 %. A naopak při současné opětovné 

recesi nezaměstnanost v roce 2012 mírně vzrostla, podle předběžných údajů na 7 %. 

 

Tabulka 3: Roční míra nezaměstnanosti v %; zpracováno podle [25] 

 

 

Graf 3: Roční míra nezaměstnanosti v ČR v %; zpracováno podle [25] 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Meziroční míra inflace v % 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Roční míra nezaměstnanosti v % 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7

Pozn.: Údaj za rok 2012 je předběžná hodnota

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Roční míra nezaměstnanosti v % 



 

41 

 

Úrokové sazby ČNB 

Výše základních úrokových sazeb vyhlášených Českou národní bankou, má přímý vliv 

na rozhodování komerčních bank, za jaký úrok půjčí finanční prostředky ostatním 

ekonomickým subjektům. Z grafu 4 je zřejmý trend posledních let, kdy s větší či menší 

razancí ČNB od léta 2008 snižovala základní úrokové sazby. V listopadu roku 2012  bylo 

dosaženo rekordně nízkých úroků. Je plněn inflační cíl ČNB, a tak se díky nízkým úrokovým 

sazbám snaží oživit domácí poptávku, která by iniciovala nastartování ekonomického růstu 

ČR. Tento krok současně snižuje kapitálové náklady podniků. 

 

Graf 4: Vývoj základních úrokových sazeb ČNB; zpracováno podle [27] 

 

 

Vývoj kurzu CZK/EUR 

Česká republika je malou otevřenou ekonomikou a tak posilování nebo oslabování 

domácí měny proti zahraničním měnám citelným způsobem ovlivňuje ekonomickou situaci 

českých podniků. Drtivá většina dodavatelů společnosti Ocel, a.s. je zahraničních a pochází ze 

zemí Evropské unie a z toho důvodu je pro tento podnik vývoj směnného kurzu CZK/EUR 

jedním z klíčových ukazatelů, který má značný vliv na výši vstupních nákladů. Z níže 

uvedené tabulky 4 je patrný dlouhodobý trend posilování České koruny vůči Euru. Tato 

dlouhodobá tendence byla v roce 2008 přerušena ekonomickou krizí a Česká koruna proti 

Euru naopak oslabila. Pro silně proexportně orientovanou domácí ekonomiku to byl sice 

pozitivní impulz, ale naopak pro podniky závislé na dovozu tato skutečnost měla negativní 
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dopad. Pro společnost Ocel, a.s. jsou z tohoto důvodu příznivější podmínky v situaci 

posilování České koruny a současně jsou důležité co možná nejmenšími výkyvy kurzu. 

 

Tabulka 4: Průměr denních kurzů CZK/EUR/rok v Kč; zpracováno podle [25] 

 

 

Graf 5: Průměr denních kurzů CZK/EUR/rok v Kč; zpracováno podle [25] 

 

 

 

8.1.3 Sociální a kulturní prostředí 

 

Sociální oblast vnějšího prostředí tvoří vývoj struktury forem studia. I přes nárůst 

celkového počtu studentů, je v grafu 6, od školního roku 2003/04 patrný značný pokles 

studentů odborných učilišť a naopak notný nárůst studentů vysokoškolského studia. Počet 

studentů středních odborných škol zaznamenal do školního roku 2009/10 stagnaci a 

v následujících třech letech došlo k mírnému, deseti procentnímu úbytku posluchačů. 

 

Tabulka 5: Počty studentů jednotlivých forem studia; zpracováno podle [28] 

 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Průměr denních nominálních 

kurzů koruny vůči euru za rok
31,844 31,904 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 24,586 25,143
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Graf 6: Počty studentů jednotlivých forem studia; zpracováno podle [28] 

 

 

 

8.1.4 Technologické prostředí 

 

K technologickým faktorům, které ovlivňují předmět činnosti podniku Ocel, a.s. patří 

inovativní vývoj v oblasti dělení a obrábění hutních materiálů. I tento segment prochází 

neustálým technologickým vývojem.  

 

Jednou z oblastí vývoje a výzkumu jsou řezné nástroje, u kterých se předpokládá 

posun směrem k zdokonalení geometrie břitu, díky čemuž se zdokonalí řezné podmínky, 

zvýší produktivita výroby a dojde tak ke snížení výrobních nákladů. Inovační proces se dále 

zaměřuje na zvýšení stability řezu, trvanlivosti břitu, kvality obrobeného povrchu, 

zdokonalení upnutí nástroje, řezných destiček, nástrojových upínačů a technologie chlazení. 

Výzkum se rovněž zaměřuje na programování například metod tvorby postprocesorů pro více 

osé NC stroje, multifunkční a hybridní stroje. Tyto stroje jsou pro velmi přesné obrábění 

obecných tvarových ploch a na řešení problémů přesnosti při prostorové transformaci ve 

čtyřech a více osách. Úsilí vede ke zvýšení přesnosti výroby na více osých obráběcích 

strojích. Pro maximální využití vlastností obráběcích center se tvoří vhodné řídící NC 

programy, které jsou díky složitosti produkovaných dílů generovány právě pomocí 

postprocesorů [29]. 
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8.2 Zákazníci 

 

Společnost Ocel, a.s. působí na území České republiky a svou podnikatelskou činnost 

rozděluje na tři základní směry – nákup a prodej hutního materiálu, dělící a obráběcí centrum 

a realizace projektů kompletních dodávek hutního materiálu. Tak jako má každá tato oblast 

podnikání svá specifika, pozitiva a negativa, tvoří každý jednotlivý segment jiní zákazníci. 

 

V oblasti distribuce hutních materiálů se zákazníci rekrutují zejména ze strojírenského 

průmyslu. Ocel, a.s. je dodavatelem pro výrobce různorodých ocelových konstrukcí, 

potrubních systémů, tlakových nádob a například výměníků. Další skupinu zákazníků tvoří 

laserová a svařovací centra. Ačkoli je působnost společnosti Ocel, a.s. na celém území České 

republiky, největší skupina zákazníků se nachází na Moravě, zejména na území Olomouckého 

kraje.  

 

Výrobní část podniku, tedy dělící a obráběcí centrum, dodává své produkty především 

výrobcům mechanických ucpávek. Pro ně jsou tyto součásti základem výroby čerpadel pro 

použití v prostředí s velmi agresivními médii nebo tam, kde se ostatní těsnící materiály 

neosvědčily. Celokovové tělo mechanické ucpávky je vyvinuto tak, aby se na jejím povrchu 

neusazovaly žádné nečistoty, což umožňuje nasazení ucpávky i při utěsnění těžkých kapalin, 

jílovitých kaší a kalů, kanalizačních splašků, drtí a v papírenském průmyslu. Z tohoto výčtu je 

zřejmý široký okruh potenciálních zákazníků tohoto segmentu. 

 

Realizace projektů kompletních dodávek hutního materiálu je v podniku Ocel, a.s. 

nejmladším oddělením, konkrétně se této činnosti začali intenzivně věnovat v průběhu roku 

2012. Zatím se zaměřili na zákazníky z vodohospodářství. Díky možnosti spolufinancování 

rekonstrukcí a výstavby čističek odpadních vod z prostředků Evropské unie panuje na tomto 

trhu relativně vysoká poptávka. V průběhu tohoto roku 2013 hodlá společnost tyto své 

aktivity orientovat i do chemického, energetického a petrochemického průmyslu, neboť i zde 

pro sebe vidí vhodnou podnikatelskou příležitost. 
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8.3 Dodavatelé 

 

Společnost Ocel, a.s. nabízí své výrobky a služby pouze na domácím českém trhu, 

avšak okruh jejich dodavatelů je naopak ryze zahraniční. Tato skutečnost je dána tím, že pro 

potenciální domácí dodavatele hutního materiálu je společnost Ocel, a.s. relativně malým a z 

tohoto úhlu pohledu nepodstatným zákazníkem a nemá proto předpoklad k dosažení zajímavé 

cenové nabídky. Z tohoto důvodu podepisuje kontrakty na dodávky vstupních surovin 

s podniky například z Itálie, Slovenska, Německa nebo Švédska. 

 

 

8.4 Konkurence a konkurenční prostředí 

 

Představitelé společnosti Ocel, a.s. při diskusi o konkurenci a konkurenčním prostředí 

na trhu s hutními materiály nejčastěji zmiňovali dnešní problém převisu nabídky nad 

poptávkou. České prostředí bylo a je pro zpracovatele oceli vysoce atraktivní, což je dáno 

velkým počtem lidí s bohatými zkušenostmi v této oblasti. Z tohoto důvodu v tomtosegmentu 

podniká významné množství podniků. Konkurence zde vždy byla veliká, ale s příchodem 

současné ekonomické recese, se konkurenční tlaky znásobily. Na pokles poptávky při setrvání 

objemu nabídky, prodejci museli zareagovat snížením svých marží.  Na větší nabídku než je 

poptávka po hutních materiálech, tak prodejci reagovali poklesem cen. Současně s tím 

největší hráči na trhu nastartovali agresivní cenovou politiku. Tento způsob konkurenčního 

boje dnes vede k přeskupení trhu, neboť mnoho podniků hospodaří se ztrátou. Buď 

společnosti tyto ekonomické tlaky ustojí, nebo je pohltí čelní představitelé trhu s hutními 

materiály. Jedním z příkladů dnešního stavu je restrukturalizace, resp. rozprodej jednotlivých 

částí společnosti Klöckner & Co, která se může pyšnit stoletou historií. Výčet těchto 

negativních faktů trhu s hutním materiálem, dává relativně malou pravděpodobnost vstupu 

zcela nových hráčů na tento trh. 

 

Velká konkurence dává zákazníkům vítr do plachet, neboť si mohou vybrat ze široké 

škály distributorů hutního materiálu, kteří se o ně přetahují. Kvalitativní úroveň dodávaných 

materiálů je víceméně na podobné úrovni a tak je pro zákazníky rozhodující zejména cena, 

případně nabízené služby. Společnost Ocel, a.s. o odběratele nebojuje jen příznivou cenovou 
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politikou, ale díky vlastní přepravní kapacitě je doprava objednaných materiálů až ke 

kupujícímu samozřejmostí.  

 

Na trhu s prodejem hutních materiálů je vysoký konkurenční boj a pro podniky je díky 

nízké marži vysoce obtížné pohybovat se v černých číslech. Tato skutečnost vede 

představitele podniku Ocel, a.s. k investicím do rozvoje svého dělícího a obráběcího centra, 

neboť zde nepanují tak silné konkurenční tlaky a představa větší marže je samozřejmě 

lákavou okolností. 

 

Nejmenší rivalita mezi konkurenty je v segmentu projektů kompletních dodávek 

hutních materiálů a z tohoto důvodu se management podniku chce této oblasti intenzivně 

věnovat.  

 

Tabulka 6: Porterův model pěti konkurenčních sil; zpracováno autorem 

 

 

 

9 Interní analýza 

 

Interní analýza podniku se dělí na dvě části, na analýzu hodnototvorného řetězce a 

finanční analýzu. 

 

 

9.1 Analýza hodnototvorného řetězce 

 

Mezi hlavní funkce hodnototvorného řetězce patří výroba, marketing a prodej a 

následné služby. Ve společnosti Ocel, a.s. do výrobní části patří hlavně dělící a obráběcí 

centrum. Vedení podniku v tomto úseku přikládá velký význam zejména pro budoucnost. I 

přes působení negativních vlivů ekonomické recese a zápornému hospodářskému výsledku, 

v současné době Ocel, a.s. investoval do rozvoje svého výrobního úseku. Podnik na něm 

Segment podnikání Prodej hutního materiálu Dělící a obráběcí centrum Projekty kompletních dodávek

Vyjednávací síla dodavatelů Relativně vysoká Relativně vysoká Relativně vysoká

Vyjednávací síla odběratelů Vysoká Relativně vysoká Relativně nízká

Potenciální noví konkurenti Nízká Relativně nízká Relativně vysoká

Náhradní produkty nebo služby Vysoká Vysoká Vysoká

Konkurenční prostředí Vysoká Relativně vysoká Nízká
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hodlá postavit svou budoucí prosperitu, neboť zde vidí tržní příležitost. Nyní investoval 

do zakoupení pil KASTO, které umožňují dělení materiálu až do průměru 530 mm. Ani 

obráběcí centrum nezůstane bez vývoje a v současné době probíhají jednání o jeho 

dovybavení novými moderními soustruhy. Podnik spatřuje svou budoucí silnou stránku 

v dodání přidané hodnoty hutnímu materiálu, tedy podniká kroky k postupnému přechodu od 

prodeje hutního materiálu k prodeji výrobků. 

 

Oblast marketingu a prodeje spadá do kompetencí obchodního ředitele. Prodejní 

filozofie společnosti je založena na přímém prodeji. Obchodní zástupci osobně objíždí 

stávající i potenciální nové zákazníky a prezentují jim nabídku společnosti Ocel, a.s. Podnik 

se snaží rozšířit okruh svých současných zákazníků nižší cenou nabízených výrobků než 

konkurence a nabídkou flexibility. Silnou stránkou společnosti je právě flexibilita, neboť 

zákazníci mohou objednávky zasílat dvakrát denně a objednávka je realizována do 24 hodin a 

při požadavku na obrábění do 48 hodin. Předpokladem pro splnění takto nastaveného 

standardu je dostatek skladových zásob. Dojednávání specifických podmínek obchodu 

zabezpečuje podpůrné oddělení obchodních zástupců, tzv. Back office. Stále významnější 

efekt na získávání nových zákazníků přináší dobrá zkušenost těch současných a šíří se tak 

dobré jméno podniku, díky čemuž si postupně buduje dobrou image. Marketingová podpora 

je zaměřena na reklamu v odborných časopisech a zejména na rozesílání tzv. Direct mailů, ve 

kterých se svým obchodním partnerům snaží připomenout, že nějaká společnost Ocel, a.s. 

existuje a co jim nabízí. Výsledkem snahy o pozitivní vnímání podniku jeho nejbližším 

okolím je finanční podpora různorodých kulturních a společenských akcí, jako jsou například 

jarmarky. 

 

Mezi činnosti spojené s poskytováním služeb lze řadit vlastní autodopravu. Expedice 

materiálu nebo výrobků tak nekončí ve výstupním skladu, ale dodáním na zákazníkem 

požadované místo. Díky vlastní flotile nákladních aut mizí závislost na smluvních 

podmínkách externích dopravců a podnik má plynně pod kontrolou časový rámec distribuce 

svých produktů až přímo k zákazníkovi. 

 

Rozhraní, které je nápomocno a podporuje výše popsané hlavní činnosti, v podniku 

Ocel, a.s. zajišťuje informační systém Vision32. Tento ERP systém se stará o finanční 

účetnictví, personalistiku, mzdy, skladování, controlling a vnitropodniková logistika. 
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Vision32 je moderním informačním systémem pro řízení podniku a nabízí velkou škálu 

nástrojů pro plánování a řízení procesů a zdrojů. Inovace výrobků, případně pracovních 

postupů společně řídí a koordinují ředitel výroby a obchodní ředitel. Vnitropodniková 

logistika, včetně vlastní přepravy zboží k zákazníkům spadá pod pravomoci výrobního 

ředitele. Výběr vhodných, spolehlivých a cenově dostupných dodavatelů řídí ředitel podniku.  

 

 

9.2 Finanční analýza 

 

První část finanční analýzy podniku Ocel, a.s. je zaměřena na analýzu likvidity. Jak 

vyplývá z tabulky 7 ukazatele pohotové a běžné likvidity se ve sledovaném období let 2010 až 

2012 více méně pohybovaly v koridoru doporučených hodnot (pohotová kolem 1, běžná 

kolem 2, min. 1). Z pohledu věřitelů lze nejpozitivněji hodnotit ukazatel běžné likvidity v roce 

2011, kdy dosáhl hodnoty 2,10. Tento stav i přes růst krátkodobých závazků zapříčinil ještě 

významnější vzestup tržeb, resp. pohledávek. Podnik Ocel, a.s. se mezi lety 2010 - 2012 

potýká s nedostatkem okamžité likvidity, neboť doporučená minimální krajní mez je 0,2 a 

hodnota tohoto kazatele je hluboko pod ní. Kladná hodnota čistého pracovního kapitálu 

udává, kolik provozních prostředků zůstane k dispozici, v případě uhrazení všech 

krátkodobých závazků. Klesající tendence podílu tohoto ukazatele s objemem tržeb, při 

současném růstu tržeb (2011) ukazuje, že pro generování větších tržeb podniku postačí menší 

objem kapitálu, který využije. 

 

Tabulka 7: Ukazatele likvidity; zpracováno autorem podle materiálů podniku 

 

 

Ukazatele rentability, podle tabulky 8, dosahují v letech 2010 a 2012 záporných 

hodnot, neboť podnik hospodařil s účetní ztrátou. Výjimku v těchto letech tvoří pozitivní 

výsledek ukazatele ROA v roce 2010, což zapříčinila vyšší hodnota nákladových úroků než 

dosažený výsledek hospodaření před zdaněním. Rok 2011 byl ve znamení dosažení 

hospodářského zisku, a proto i všechny tři ukazatele rentability nabývají kladných hodnot. 

Rok 2010 2011 2012

Okamžitá likvidita 0,0793 0,0081 0,0011

Pohotová likvidita 1,09 1,43 0,96

Běžná likvidita 1,75 2,10 1,57

Čistý pracovní kapitál 41 145 000 87 412 000 48 608 000

Čistý pracovní kapitál / tržby 0,2267 0,2186 0,1369
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Tabulka 8: Ukazatele rentability; zpracováno autorem podle materiálů podniku 

 

 

V případě ukazatelů aktivity se kladně vyvíjel ukazatel doby splatnosti pohledávek, 

který se postupně snížil z hodnoty 110 v roce 2010 a v roce 2012 dosáhl 83 dne. Dle tabulky 9 

se stejným směrem vyvíjela i doba obratu zásob. Pokles byl ze 72 na 52 dnů, i když mezi tím 

byla jen necelých 48 dní. Pozitivní směr vývoje nabralo celkové využití aktiv, kdy po všechny 

tři roky rostl počet jeho obratů. Počet obratů zásob osciloval kolem hodnoty 6. Prudký pokles 

obrátek dlouhodobého majetku v tržbách v roce 2012 byl způsoben vzestupem objemu tohoto 

majetku a současně poklesem tržeb. 

 

Tabulka 9: Ukazatele aktivity; zpracováno autorem podle materiálů podniku 

 

 

Podle tabulky 10 ukazatel celkové míry zadluženosti, tedy ukazatel věřitelského rizika 

má rostoucí trend z důvodu snižujícího se objemu vlastního kapitálu, protože ten ovlivňuje 

záporný hospodářský výsledek. Klesající trend je zřejmý ve vývoji koeficientu 

samofinancování, neboť je v něm zachycen pohyb vlastního kapitálu a společně s ukazatelem 

věřitelského rizika dává hodnotu 100%. Z trendu míry zadluženosti vlastních zdrojů je jasně 

patrný růst poměru cizích zdrojů k vlastním a to ve prospěch cizích zdrojů. Vzhledem k tomu, 

že ukazatel maximální úrokové míry dosahuje zřetelně vyšších hodnot než vypočtený ukazatel 

ROA, tak další zadlužování podniku není vhodné. 

 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti; zpracováno autorem podle materiálů podniku 

 

 

Rok 2010 2011 2012

ROA 0,00621 0,01838 -0,01934

ROE -0,04319 0,01175 -1,18174

ROS -0,00228 0,00029 -0,01480

Rok 2010 2011 2012

Obrat aktiv 1,80 2,27 2,46

Obrat dlouhodobého majetku 45,92 68,81 36,62

Obrat zásob 5,01 7,51 6,86

Doba obratu zásob 71,88 47,94 52,49

Doba splatnosti pohledávek 110,45 101,51 82,86

Rok 2010 2011 2012

Ukazatel věřitelského rizika 90,52% 94,47% 96,91%

Koeficient samofinancování 9,48% 5,52% 3,08%

Míra zadluženosti vlastních zdrojů 9,55 17,12 31,47

Maximální úroková míra 0,01 0,03 -0,05
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Vzhledem k situaci, že z důvodu nepříznivých ekonomických výsledků nejsou 

vypláceny dividendy a akcie podniku nejsou volně obchodovatelné, a proto není známa tržní 

hodnota akcie, se finanční analýza provede jen u dvou ukazatelů. Z tabulky 11 jsou jasné 

tendence, které jsou přímo odvislé od dosažených hospodářských výsledků a největší propad 

obou ukazatelů je v roce 2012, kdy podnik dosáhl ztráty 5 254 000 Kč. 

 

Tabulka 11: Ukazatele hodnoty podniku; zpracováno autorem podle materiálů podniku 

 

 

V následujícím kroku bude finanční horizontální a vertikální analýze podrobena 

rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Nejprve přijde na řadu rozvaha a vzhledem k počátku 

podnikatelské činnosti až v průběhu roku 2010, byly analyzovány jen roky 2011 a 2012, tak 

jak znázorňuje tabulka 12. Při pohledu na horizontální část došlo k poklesu aktiv o 18 % a 

stejné snížení nastalo samozřejmě i na straně pasiv. Stav dlouhodobého hmotného majetku se 

zvýšil z 5,8 mil. na 9,7 mil., to bylo způsobeno investicí do rozšíření dělícího a obráběcího 

centra nákupem nových strojů a zařízení a nákupem nákladního automobilu, což mělo 

pozitivní účinek na poskytované služby zákazníkům. Na konci roku 2012 byl zaznamenán 

pokles oběžných aktiv o 33 mil., což způsobil pokles krátkodobých pohledávky, konkrétně o 

37 %. Naopak, dlouhodobé pohledávky zaznamenaly strmý vzestup a to z 350 tis. na 10,8 mil. 

Strmý vzestup dlouhodobých pohledávek zapříčinily finanční problémy zákazníka, se kterým 

byla uzavřena dohoda na splátkovém kalendáři jeho závazku a to ve výši 12 000 eur měsíčně. 

V roce 2012 došlo k poklesu krátkodobého finančního majetku z 600 tis. na 100 tis. Na straně 

pasiv došlo k významné změně ve výši vlastního kapitálu, který díky hospodářské ztrátě více 

než 5 mil. v roce 2012 poklesl z 9,7mil. na 4,4 mil. Zatímco podíl vlastních zdrojů na 

pasivech se snížil z 5,5 % na 3%, tak podíl cizích zdrojů o tyto 2,5 % stoupl. Došlo při tom k 

poklesu cizích zdrojů o 26 mil., který způsobilo snížení krátkodobé finanční výpomoci z 83 

mil. na 51 mil. Tento fakt, že poklesla hodnota regresního factoringu, zapříčinil pokles tržeb a 

následně pohledávek. Pokles stavu krátkodobé finanční výpomoci z 83 mil. na 51 mil. ke 

konci roku 2012 vyvolal časový nesoulad způsobený nízkou hladinou prosincových tržeb.  

 

 

Rok 2010 2011 2012

Účení hodnota akcie 95 860 97 000 44 460

Čistý zisk na akcii -4 140 1 140 -52 540
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Tabulka 12: Analýza rozvahy; zpracováno autorem podle materiálů podniku 

 

 

Již při prvním pohledu na horizontální a vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát, která 

je zobrazena v tabulce 13, je vidět pokles objemu tržeb za prodeje zboží. Negativní změna 

tohoto faktoru se promítla v nepříznivé odezvě na straně výsledku hospodaření, který 

zaznamenat pád o 5,4 mil. Kde hledat příčiny této nepříjemné situace? Největší problém tkví 

v citelném poklesu poptávky po hutních materiálech a výrobcích a z tohoto důvodu se zostřil 

konkurenční boj. Tržby klesly o 11 %, ale obchodní marže klesla jen o poloviční hodnotu, 

konkrétně 6 %. Tržby z prodeje vlastní výrobků a služeb sice vzrostly o 38 %, ale podíl na 

celkové výši tržeb je stále na velice nízké úrovni, přesně 0,52 %. Při pohledu na mírný úbytek 

přidané hodnoty je prvotně důležité její dostatečné krytí osobních nákladů. Krytí dalších 

nákladů – odpisů a finančních nákladů už však není nedostatečné. I přes pokles tržeb a 

špatnému výsledku hospodaření zaznamenaly osobních náklady nárůst o necelých 8 %. Tento 

fakt však nezapříčinil růst mezd, ale mírné zvýšení počtu zaměstnanců na počátku roku 2012. 

Vysokou procentní změnu stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období ovlivnila tvorba opravných položek k pohledávkám ve 

výši 1 111 tis. 

31.12.2011 31.12.2012
Absolutní 

změna

Relativní 

změna v %
2011 2012

Aktiva celkem 175 802 144 357 -31 445 -17,89 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 5 810 9 696 3 886 66,88 3,30 6,72

- nehmotný 0 0 0 0,00 0,00 0,00

- hmotný 5 810 9 696 3 886 66,88 3,30 6,72

- finanční 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Oběžná aktiva 166 620 133 574 -33 046 -19,83 94,78 92,53

- zásoby 53 237 51 765 -1 472 -2,76 30,28 35,86

- dlouhodobé pohledávky 359 10 830 10 471 2 916,71 0,20 7,50

- krátkodobé pohledávky 112 381 70 888 -41 493 -36,92 63,92 49,11

- finanční majetek 643 91 -552 -85,85 0,37 0,06

Časové rozlišení 3 372 1 087 -2 285 -67,76 1,92 0,75

- náklady příštch období 3 372 1 087 -2 285 -67,76 1,92 0,75

Pasiva celkem 175 802 144 357 -31 445 -17,89 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 9 700 4 446 -5 254 -54,16 5,52 3,08

- základní kapitál 10 000 10 000 0 0,00 5,69 6,93

- kapitálové fondy 0 0 0 0,00 0,00 0,00

- rezervní fondy, nedělitelný fond, fondy ze zisku 0 0 0 0,00 0,00 0,00

- výsledek hospodaření minulých let -414 -300 114 -27,54 -0,24 -0,21

- výsledek hospodaření běžného období 114 -5 254 -5 368 -4 708,77 0,06 -3,64

Cizí zdroje 166 088 139 903 -26 185 -15,77 94,47 96,91

- rezervy 103 0 -103 -100,00 0,06 0,00

- dlouhodobé závazky 3 568 4 228 660 18,50 2,03 2,93

- krátkodobé závazky 79 208 84 966 5 758 7,27 45,06 58,86

- bankovní úvěry a výpomoci 83 209 50 708 -32 501 -39,06 47,33 35,13

-- krátkodobé finanční výpomoci 83 209 50 708 -32 501 -39,06 47,33 35,13

Časové rozličení 14 9 -5 -35,71 0,01 0,01

Stav k (v tis.) Horizontální analýza Vertikální analýza

Položka
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Tabulka 13: Analýza výkazu zisku a ztrát; zpracováno autorem podle materiálů podniku 

 
 

Situaci trhu s hutními materiály a výrobky dokresluje obrázek 7, který znázorňuje 

vývoj rozložení poměru jednotlivých surovin k tržbám a marži. 

 

Obrázek 7: Poměr jednotlivých surovin k tržbám a marži; zpracováno podle materiálů podniku 

 

31.12.2011 31.12.2012
Absolutní 

změna

Relativní 

změna v 

%

2011 2012

Tržby celkem 399 810 355 038 -44 772 -11,20 100% 100%

Tržby za prodej zboží 398 471 353 188 -45 283 -11,36 99,67 99,48

Náklady vynaložené na prodej zboží 367 642 324 279 -43 363 -11,79 91,95 91,34

Obchodní marže 30 829 28 909 -1 920 -6,23 7,71 8,14

Výkony 1 345 1 850 505 37,55 0,34 0,52

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 339 1 850 511 38,16 0,33 0,52

Aktivace 6 0 -6 -100,00 0,00 0,00

Výkonová spotřeba 14 065 13 643 -422 -3,00 3,52 3,84

Spotřeba materiálu a energie 2 080 3 363 1 283 61,68 0,52 0,95

Služby 11 985 10 280 -1 705 -14,23 3,00 2,90

Přidaná hodnota 18 109 17 116 -993 -5,48 4,53 4,82

Osobní náklady 14 311 15 410 1 099 7,68 3,58 4,34

Mzdové náklady 10 528 11 261 733 6,96 2,63 3,17

Odměny členům orgánů společnosti a družtva 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Náklady na sociální zab. a zdravotní pojištění 3 640 3 972 332 9,12 0,91 1,12

Sociální náklady 143 177 34 23,78 0,04 0,05

Daně a poplatky 127 204 77 60,63 0,03 0,06

Odpisy dlouhodobého hm. a nehm. majetku 1 090 1 657 567 52,02 0,27 0,47

Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období
30 1 059 1 029 3 430,00 0,01 0,30

Ostatní provozní výnosy 415 337 364 127 -51 210 -12,33 103,88 102,56

Ostatní provozná náklady 414 575 364 140 -50 435 -12,17 103,69 102,56

Nákladové úroky 3 015 2 462 -553 -18,34 0,75 0,69

Ostatní finanční výnosy 8 912 7 830 -1 082 -12,14 2,23 2,21

Ostatní finanční náklady 8 993 9 392 399 4,44 2,25 2,65

Daň z příjmů za běžnou činnost 103 3 -100 -97,09 0,03 0,00

Provozní výsledek hospodaření 3 313 -1 227 -4 540 -137,04 0,83 -0,35

Finanční výsledek hospodaření -3 096 -4 024 -928 29,97 -0,77 -1,13

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 114 -5 254 -5 368 -4 708,77 0,03 -1,48

Výsledek hospodaření za účetní období 114 -5 254 -5 368 -4 708,77 0,03 -1,48

Výsledek hospodaření před zdaněním 217 -5 251 -5 468 -2 519,82 0,05 -1,48

Položka

V tis. Kč za rok končící Horizontální analýza Vertikální analýza
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10 SWOT analýza 

 

Po dokončení strategické analýzy přichází na řadu vyhotovení SWOT analýzy. Po 

identifikaci silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, následuje bodové ohodnocení 

těchto faktorů podle stupnice od 1 do 10, přičemž známka 1 znamená nejmenší hodnotu 

faktoru a 10 největší. Významnost byla také hodnocena stupni 1 - 10 a 1 značí nejmenší, a 

naopak 10 největší míru významnosti pro daný obor podnikání. 

 

V tabulce 14 jsou popsány a ohodnoceny silné stránky podniku Ocel, a.s. Podle 

výsledku patří mezi nejvýznamnější silné stránky podniku navyšování přidané hodnoty 

produktů, ČSOB Factoring, šíře produktového portfolia a orientace na trhu. 

 

Tabulka 14: SWOT analýza – silné stránky; zpracováno autorem 

 

 

Slabé stránky podniku jsou charakterizovány v tabulce 15 a vyplývá z nich, že 

nejdominantnější postavení má soustředěnost výroby na úzký počet zákazníků, dále následují 

špatné hospodářské výsledky, malý počet obchodních zástupců a jejich malá výkonnost. 

 

Tabulka 15: SWOT analýza – slabé stránky; zpracováno autorem 

 

 

Silné stránky Body Významnost Součin

Vlastníci jsou zároveň managementem společnosti 6 5 30

Šíře produktového portfolia 7 6 42

Navyšování přidané hodnoty produktů 7 7 49

Rychlé rozhodování (obchod, investice) 5 6 30

Vlastní autodoprava 6 5 30

Podpora LG 5 5 25

Orientace na trhu 6 6 36

ČSOB Factoring 7 6 42

Nezávislost 6 5 30

Součet 314

Průměr 34,89

Slabé stránky Body Významnost Součin

Špatné hospodářské výsledky 7 6 42

Malý počet obchodních zástupců 7 6 42

Malá výkonnost obchodních zástupců 6 7 42

Soustředěnost výroby na úzký počet zákazníků 7 7 49

Začínající úroveň služeb 6 6 36

Chybí dlouhodobý plán na dosažení ziskovosti 6 6 36

Součet 247

Průměr 41,17
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Porovnáním získaných výsledků se dojde k dílčímu závěru: 

 

Silné stránky – slabé stránky = 34,89 – 41,17 = - 6,28 

 

V následující tabulce 16 je znázorněn výčet příležitostí, přičemž největší důraz je 

kladen na rozvoj výroby vlastních finálních výrobků, projekty v oblasti potrubních tras a 

zvýšení poměru výroby na hospodářském výsledku podniku. 

 

Tabulka 16: SWOT analýza – příležitosti; zpracováno autorem 

 

 

V poslední části SWOT analýzy z tabulky 17 vyplývá jako největší hrozba 

problematika dlouhodobých pohledávek, silného konkurenčního boje a případná ztráta ČSOB 

Factoringu. 

 

Tabulka 17: SWOT analýza – hrozby; zpracováno autorem 

 

 

Příležitosti – hrozby = 45,83 – 36,4 = 9,43 

 

Z výše vypočtených dvou hodnot je v dalším kroku možné sestavit diagram SWOT 

analýzy a kombinace klíčových faktorů ovlivní možnosti budoucího strategického řízení, jak 

je vidět z obrázku 8. 

 

 

Příležitosti Body Významnost Součin

Zvýšení poměru výroby na výsledku podniku 7 7 49

Rozvoj výroby vlastních finálních výrobků 8 7 56

Projekty v oblasti potrubních tras 8 7 56

Vstup nového investora 7 6 42

Rozvoj služeb 6 6 36

Noví zaměstnanci, výměna stávajících 6 6 36

Součet 275

Průměr 45,83

Hrozby Body Významnost Součin

Dlouhodobé pohledávky 7 7 49

Soudní spor s dřívějšími vlastníky společnosti 5 5 25

Konkurence 7 6 42

Nejistota pokračujícího pronájmu provozních prostor 6 5 30

Ztráta podpory ČSOB Factoringu 6 6 36

Součet 182

Průměr 36,4
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Obrázek 8: Diagram SWOT analýzy; zpracováno autorem 

 

Z výsledků SWOT analýzy vyplývá, že pozice společnosti Ocel, a.s. je ve III. 

kvadrantu, zvaném také MAXI – MINI nebo OW (Opportunities a Weakness) a převažují zde 

příležitosti nad slabými stránkami. Znamená to, že podnik v tržním okolí nachází mnohé 

podnikatelské příležitosti, ale na druhou stranu je vystaven na pospas svých slabých stránek. 

Nejlepším řešením je maximální snaha o eliminaci svých slabých stránek a tehy pomocí 

většího počtu a zároveň výkonnějších obchodních zástupců získat pro své výrobky širší okruh 

zákazníků než je tomu dnes. Úspěšným absolvováním tohoto kroku se zároveň odstraní další 

slabá stránka – záporné hospodářské výsledky.  

 

Příležitosti, které na podnik v jeho okolí čekají, musí chytit pevně do svých rukou, 

pracovat na nich a vybudovat si díky nim konkurenční výhodu. Největšími podnikatelskými 

příležitostmi jsou rozvoj výroby vlastních finálních výrobků, projekty v oblasti potrubních 

tras a zvýšení poměru výroby na hospodářském výsledku společnosti Ocel, a.s. 

 

 

11 Prognóza vývoje ekonomického prostředí 

 

Před formulováním možných strategií je potřeba ještě obrátit pozornost k prognóze 

budoucího vývoje těch ukazatelů vnějšího prostředí, které nejvíc působí na podnik Ocel, a.s. 

Jako zdroje dat pro tuto prognózu je použito předpovědi Ministerstva financí ČR, které 

dvakrát ročně provádí tzv. Kolokvium, jehož cílem je zjistit názor uznávaných institucí na 

budoucí vývoj české ekonomiky. 

Příležitosti

Slabé stránky Silné stánky

Hrozby

-6,28

9,43
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Ministerstvo financí po propadu HDP v roce 2012, podle tabulky 18, predikuje pro rok 

2013 jeho růst o 0,1 %, což však představuje faktickou stagnaci ekonomiky a až 

v následujících letech očekává pozvolný růst HDP. Vývoj spotřebitelských cen byl v roce 

2012 významně ovlivněn změnami sazeb nepřímých daní, hlavně DPH a inflace dosáhla 3,3 

%. Od tohoto roku 2013 výhled Ministerstva financí ČR počítá s kolísáním inflace kolem cíle 

ČNB, tedy hodnoty 2 %. Míra nezaměstnanosti se bude po mírném růstu v roce 2013 

v následujících letech pohybovat lehce nad 7 % a v roce 2016 dojde k výraznějšímu poklesu o 

více než půl procentního bodu na 6 %. Předpokládaný vývoj úrokových sazeb, za které si 

banky navzájem poskytují na českém mezibankovním trhu úvěry, bude na stabilní úrovni 0,5 

až 0,6 % v roce 2015. Česká koruna by měla v následujících letech zaznamenat, podle tabulky 

19, průměrné zpevňování k euru o 0,2 % ročně. 

 

Tabulka 18: Prognóza vývoje podnikového okolí; zpracováno podle [30, 31] 

 

 

Graf 7: Prognóza vývoje podnikového okolí; zpracováno podle [30, 31] 

 

 

Tabulka 19: Prognóza vývoje kurzu CZK/EUR; zpracováno podle [31] 

 

 

 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016

Prognóza HDP v % -1,0 0,1 1,4 2,4 2,6

Prognóza inflace v % 3,3 2,1 1,8 2,0 1,1

Míra nezaměstnanosti v % 7,0 7,3 7,4 7,1 6,5

3M PRIBOR 1,0 0,5 0,5 0,6

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2012 2013 2014 2015 2016

Prognóza HDP v %

Prognóza inflace v %

Míra nezaměstnanosti v
%

3M PRIBOR

Rok 2012 2013 2014 2015

Prognóza měnového kurzu CZK/EUR 25,1 24,9 24,7 24,5
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Graf 8: Prognóza vývoje kurzu CZK/EUR; zpracováno podle [31] 

 

 

 

 

11 Návrh strategie 

 

 

11.1 Formulace strategie 

 

V této části diplomové práce bude využito dílčích závěrů všech vyhotovených analýz a 

budou aplikovány do návrhu strategického plánu společnosti Ocel, a.s., který bude 

respektovat současnou situaci na trhu a všechny faktory působící na podnik tak, aby pomocí 

této strategie uspěl v nynější obtížné ekonomické situaci. 

 

Prvním krokem je vyjádření podnikové vize, která je formulována takto: 

 

„Pomocí odborně zdatných, zkušených a loajálních zaměstnanců, díky používání 

moderních technologií a uplatňování rychlosti a pružnosti v uspokojování potřeb zákazníků, si 

společnost Ocel, a.s. vybuduje stabilní a významné postavení na trhu s hutními materiály a 

výrobky.“ 

 

24,2

24,4

24,6

24,8

25,0

25,2

2012 2013 2014 2015

Prognóza měnového kurzu CZK/EUR 
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Toto základní motto by všichni zaměstnanci neměli jen respektovat, ale měli by se s 

ním sžít, vzít si ho za sobě vlastní a chovat se podle něj. 

 

Vzhledem k provedeným analýzám je pro podnik Ocel, a.s. vhodná růstová strategii. 

Hlavní argument spočívá v tom, že podnik má za sebou krátkou historii, je ve svém teprve 

čtvrtém roce života a potřebuje zdokonalovat a rozvíjet nabízené portfolio produktů a služeb. 

Vzhledem k současným tržním podmínkám v obchodu s hutními materiály je nejprve potřeba 

zaměřit pozornost na snížení poměru tržeb z prodeje zboží (nyní >99 %) k celkovým tržbám 

ve prospěch tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb (nyní < 1 %). Jakou cestou tento 

poměr změnit? Nezbytným předpokladem je investice do dalšího rozvoje dělícího a 

obráběcího centra. Je to segment trhu s vyšší poptávkou než je u nákupu a prodeje hutního 

materiálu a tak se zde otvírá prostor pro zvýšení tržeb a současně se díky vyšší přidané 

hodnotě výrobků posílí hospodářský výsledek. Navýšení tržeb je možné docílit rozšířením 

nabízeného portfolia produktů. V chemickém průmyslu panuje poptávka po nerezových 

trubkách. Větší zaměření pozornosti na tuto komoditu je perspektivní pro oddělení realizace 

kompletních dodávek hutních materiálů, které kromě současných aktivit ve vodohospodářství, 

je vhodné rozšířit o oblast právě chemického průmyslu a energetiky.  

 

Dalším prorůstovým opatřením by se měl stát koncepční rozvoj zaměstnanců, zejména 

obchodních zástupců, kteří u zákazníků představují obraz podniku, jsou jeho jakousi vizitkou. 

U obchodních zástupců by měl být samozřejmostí kultivovaný zjev a vystupování, smysl pro 

obchod, měli by pracovat na schopnostech a dovednostech jak jednat s lidmi, schopnostech 

jasně formulovat sdělovaná fakta, s čím přichází za zákazníkem, měli dokázat si vhodně 

zorganizovat práci a samozřejmě v ne poslední řadě disponovat vysoce odbornými znalostmi 

v segmentu nabízených produktů. Navodit známky důvěryhodnosti a profesionality, to je ten 

pravý předpoklad pro nabytí vyšší důvěry odběratelů, získání většího objemu zakázek a 

rozšíření okruhu zákazníků pro expedici vlastních výrobků. Vzhledem ke skutečnosti, že 

soustředěnost výroby na úzký počet zákazníků je citelnou slabou stránkou podniku a tím 

narůstá jeho zranitelnost, patří právě zvýšení počtu zákazníků výroby ke klíčovým úkolům 

podniku. 

 

Vedení podniku Ocel, a.s. by se mělo snažit o zvýšení efektivity vnitropodnikových 

procesů ve vstupní a výstupní kontrole, ve výrobě, skladu, expedici a to včetně účinného 
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plánování vlastní autodopravy. Efektivnější vnitropodnikové procesy přinesou důležitý 

pozitivní výsledek a to optimalizaci nákladů. Stránka podnikových nákladů je v případě Ocel, 

a.s. v největší míře ovlivněna cenou vstupních surovin. Hledání, pro podnik, optimální 

skladby dodavatelů je velice náročný proces a dlouhá cesta, ale nákup kvalitních surovin za 

přijatelné ceny je pro řízení podnikových nákladů velice důležitý.  

 

Postupný rozvoj podniku a rozšíření jeho aktivit vyvolá požadavky na příjem nových 

zaměstnanců. V České republice se míra nezaměstnanosti nachází na relativně vyšší úrovni. 

Pro podnik je tak výběr nových zaměstnanců z širšího okruhu uchazečů příznivá skutečnost, 

neboť je to předpoklad pro nalezení odpovídajících pracovníků. 

 

V provedené SWOT analýze byl za největší hrozbu pojmenován problém 

dlouhodobých pohledávek. V roce 2012 narostly dlouhodobé pohledávky z 359 tis. až na 

10,83 mil., což způsobily finanční problémy jednoho odběratele. Ocel, a.s. využívá regresní 

factoring, proto faktor vrátil tuto problémovou pohledávku zpět dodavateli k obchodnímu 

řešení. Podniku se sice s dlužníkem podařilo uzavřít dohodu na splátkovém kalendáři 12 tis. 

eur měsíčně, je však otázka jak dlouho bude dluh umazávat a jestli situace nakonec neskončí 

vymáháním soudní cestou. Nikdo není neomylný a z chyb je hlavně potřeba se umět poučit, 

aby se už neopakovaly. K eliminaci dlouhodobých pohledávek představitelé Ocel, a.s. zavedli 

kreditní management, limity a intenzivní systém upomínání. Vzhledem k výši tržeb v roce 

2012 (355 mil.) by zavedení pojištění pohledávek stálo lehce přes 1,2 mil. (0,34 % z tržeb) a 

byl by to téměř 10x menší náklad než je výše problematické pohledávky, u které je nejistá 

splatnost. Z tohoto důvodu systém pojištění pohledávek patří do strategického plánu podniku. 

 

V měsíci dubnu 2013 se vyřeší nejistota týkající se pronájmu výrobních, skladových a 

kancelářských prostor, neboť dojde k podpisu nové pětileté nájemní smlouvy, která bude 

obsahovat klauzuli předkupního práva. Uzavření této nové smlouvy bude mít na podnik 

pozitivní vliv, protože přispěje k větší jistotě a stabilitě. 

 

Všechny tyto popsané kroky povedou k vybudování stabilního a významného 

postavení společnosti Ocel, a.s. na trhu s hutními materiály a výrobky. 

 

 



 

60 

 

11.2 Strategický plán 

 

11.2.1 Realistický scénář 

 

2013 

Podnik Ocel, a.s. končil rok 2012 se ztrátou více než pěti milionů korun. Vstup do 

následujícího roku 2013 začal nastartováním stabilizačních opatření, které povedou ke 

stabilizaci hospodaření. Zjednodušeně je možno tento rok nazvat rokem stabilizace a 

budování pevných základů pro budoucí růst. Kde jinde začít, než u nákladů na mzdy, a tak 

došlo k nepopulárním krokům, ne však na straně zaměstnanců, jak by se dalo předpokládat, 

ale stalo se tak na straně managementu společnosti. Další úsporu představovalo rozvázání 

zaměstnaneckého poměru se dvěma zaměstnanci (648 tis./rok), kteří nebyli z obchodního 

úseku a díky optimalizaci výrobních a skladových prostor došlo ke snížení pronájmu o 30 

tis./měsíc. 

 

V předchozím odstavci jsou popsány kroky vedoucí k optimalizaci nákladů a nyní 

budou charakterizována opatření, které nastartují podnikový růst. Rok 2013 je ve znamení 

počátku kovoobrábění přírubových polotovarů přímo vlastními silami. Tato investice je do 

strojního zařízení dosáhne výše 3,7 mil. a termín zahájení provozu nového segmentu výroby 

je stanoven na září 2013. V rámci strukturálních fondů Evropské unie je požádáno o dotaci, 

ale její získání je v tuto chvíli nejisté. 

 

Jedním ze základních předpokladů nárůstu tržeb je kromě orientace na segmenty trhu 

s vyšší poptávkou a produkcí výrobků s vyšší přidanou hodnotou, podstatně zkvalitněná práce 

obchodních zástupců. V současné době jsou obchodní zástupci slabou stránkou podniku a 

přitom by naopak měli být jeho silným článkem. Z těchto důvodů je silně doporučeno 

zavedení systému pravidelného vzdělávání, které zajistí rozvoj jejich obchodních technik a 

dovedností. K zajištění pozitivního směru vývoje jejich obchodních dovedností a techniky 

SPIN (Situační, Problémové, Implikační a Nelze nekoupit) je doporučeno absolvování kurzu 

obchodních dovedností, které pravidelně pořádané společností Lepší firma, s.r.o. Vzhledem 

k odpovědnosti obchodních zástupců je cena 4 500 Kč za kurz přijatelná. Dalším bodem 

strategického plánu je zavedení více motivačního odměňování právě obchodních zástupců tak, 
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aby byli finančně více zainteresováni na zvýšení tržeb podniku. Termín zavedení těchto 

opatření je duben 2013 [32]. 

 

Zefektivnění marketingové politiky bude dosaženo právě zvýšenou výkonností 

obchodních zástupců a ostatní část marketingové strategie pro tento rok zůstane na stávající 

úrovni. 

 

Strategický plán roku 2013 počítá od července s rozšířením počtu obchodních 

zástupců o 4, což představuje roční náklady 2,7 mil. 

 

Strategický plán podniku počítá se zvýšenou orientací na činnosti s vyšší přidanou 

hodnou a vlivem příznivějších podmínek na tomto segmentu trhu hutních výrobků (vyšší 

poptávka, vyšší marže, nižší konkurence) a zavedením výše popsaných opatření, se očekává 

růst celkových tržeb o 4,21 % a tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb o 50 %. 

 

 

2014 

Opatření přijatá v roce 2013 přináší první ovoce už hned v následujícím roce 2014. 

Přispívá k tomu i oživení hospodářství ČR, kdy HDP roste o více než jedno procento a ruku 

v ruce s tím roste i poptávka po hutních materiálech a výrobcích. Podnik pokračuje v růstové 

strategii a díky akvizici konkurenční ztrátové pobočky, tak silně rozšiřuje své zastoupení na 

území Čech. Díky systematickému rozvoji obchodních technik a dovedností obchodních 

zástupců a opětovnému zvýšení jejich počtu podnik zvyšuje svou konkurenceschopnost 

v oblastech realizace kompletních dodávek projektů v segmentu vodohospodářství, 

chemickém, energetickém a plynárenském průmyslu. Z důvodu zvýšeného odběru výrobků, 

nastává tlak na rozšíření výroby. Podnik tuto situací však řeší zvýšením efektivity všech 

výrobních procesů a v dubnu 2014 dochází ke změně dvousměnného provozu na třísměnný. 

Dojde sice k mírnému nárůstu mzdových nákladů (100 tis./měsíčně), ale na druhou stranu je 

podnik schopen plynule plnit požadavky svých dodavatelů a díky tomu si mezi nimi buduje 

stále lepší a lepší pověst.  

 

První investicí roku 2014 je koupě tříosého měřicího přístroje za 30 tis. eur. Díky 

tomuto přístroji podnik naplňuje požadavky svých předních odběratelů na 100 % výstupní 
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kontrolu. Významným investičním počinem se v dubnu 2014 stává nákup laseru na 

vypalování plechů. Náklady tohoto nového portfolia služeb dosáhnou výše 600 tis. eur. 

S rostoucím odbytem je nezbytné rozšířit vlastní autodopravu a náklady se předpokládají na 

úrovni 2 mil. Kč. 

 

V tomto roce 2014 bude podnik poprvé prezentovat své produkty a služby na veletrhu, 

přičemž náklady dosáhnou 500 tis. Kč. 

 

Strategický plán podniku Ocel, a.s. počítá v roce 2014 s růstem tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb o 100 % a to při tempu růstu celkových tržeb o 5 % 

 

2015 

Strategický plán rok 2015 vidí jako rok pokračování postupného, ale úspěšného 

rozvoje a růstu podniku Ocel, a.s. Díky přetrvávající dobré kondici domácí ekonomiky, se 

daří rozvíjet obchod s hutními materiály a výrobky. I přes snahu o maximální využití 

stávajících výrobních kapacit, podnik vzhledem k rostoucí poptávce zákazníků pořizuje další 

pilu za 100 tis. eur. Spolu s touto investicí dochází k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců a 

nákladů 1,35 mil. 

 

Pozitivní vývoj hospodaření a ekonomická situace podniku dovoluje po dlouhých 

letech konečně navýšit mzdy zaměstnanců a to o 3 %.  

 

V loňském roce byla první účast podniku na veletrhu vyhodnocena velice kladně a 

znamenala realizaci ekonomicky zajímavých kontraktů. Podnik se proto veletrhu opět účastní, 

ale hodlá vzhledem k loňským pozitivním ohlasům navýšit rozpočet výdajů na 750 tis. Kč.  

 

Zvolení růstové strategie se při pohledu na výsledky společnosti jeví jako krok 

správným směrem a na počátku roku 2015 je vyhlášen plán – „Rosteme za hranice“. Za tímto 

vznešeným sloganem se neskrývá nic jiného než odstartování marketingové analýzy vstupu na 

Slovenský trh. Závěry jsou natolik pozitivní, že podnik realizuje kroky nezbytné 

k vybudování obchodního zastoupení spolu s pronájmem skladovacích prostor. Celkové 

náklady dosáhnou výše 2 mil. 
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Za celý rok 2015 podnik Ocel, a.s. počítá se zvýšením tržeb 5 % a tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb narostou o 30 %. 

 

2016 

Rok 2016 představuje pro společnost Ocel, a.s. historický milník, neboť realizuje plán 

„Rosteme za hranice“ a otvírá své první zahraniční zastoupení. S tím je spojena investice do 

nových strojů, zařízení a dopravních prostředků v souhrnné výši 170 tis. eur. Kromě přijetí 

nových zaměstnanců druhý rok po sobě dojde k nárůstu mezd o 3 %. 

 

Prostřednictvím tohoto úspěšného kroku dojde na navýšení celkových tržeb o 10 % a 

tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb o 30 %. 

 

Ke všem expanzivním krokům mezi lety 2013 až 2016 budou v současné době 

pronajímané prostory svou kapacitou dostačující a vzhledem k trvání nájemní smlouvy do 

dubna 2018 jsou provozní prostory zajištěny. 

 

Strategický výhled na roky 2017 až 2022 

Čím se člověk dívá do budoucnosti dále a dále, je každá jeho odpověď na budoucnost 

opřena o stále se snižující jistotu pravděpodobnosti uskutečnění těchto plánů. Při dnešním 

světě turbulentních změn představuje strategický plán let 2017 až 2022 značnou míru 

nejistoty a proto jsou zde nastíněny jen základní představy, jež povedou ke splnění 

vytyčeného přání, aby podnik Ocel, a.s. měl stabilní a významné postavení na trhu s hutními 

materiály a výrobky. Je předpoklad trvajícího mírně pozitivní vývoj ekonomického prostředí, 

při kterém bude podnik kontinuálně investovat do svého udržitelného rozvoje a celkové tržby 

porostou tempem 3 až 5 %. 

 

Vytvořený (realistický) strategický plán podniku Ocel, a.s. je zcela logickým 

vyústěním všech závěrů vzešlých z provedené strategické analýzy. Využívá silné stránky 

podniku a zaměřuje se na realizaci příležitostí a pomocí nich se snaží maximálně eliminovat 

hrozby, jimiž podnik čelí a pracuje na přeměně slabých stránek v silné tak, aby podnik zvýšil 

svou konkurenceschopnost. Podnik disponuje všemi potřebnými výrobními faktory, aby se 

tento strategický plán stal skutečností. Tato strategie přínosná pro všechny zúčastněné strany 

– vlastníky, zákazníky i zaměstnance podniku. Vlastníkům tento rozvoj zajistí stabilní 
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hospodářské výsledky, spolehlivým zaměstnancům stálou práci a nabízené produkty a služby 

povedou ke spokojenosti i zákazníků. V tabulkách 20 a 21 je vypracována prognóza výkazu 

zisku a ztrát a rozvahy na léta 2013 až 2016. 

 

Tabulka 20: Prognóza výkazu zisku a ztrát; zpracováno autorem 

 

 

Graf 9: Vývoj výkazu zisku a ztrát; zpracováno autorem 

 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Tržby celkem 399 810 355 038 370 000 388 504 407 935 448 730

Tržby za prodej zboží 398 471 353 188 367 225 382 954 400 720 439 350

Náklady vynaložené na prodej zboží 367 642 324 279 337 975 352 114 368 000 403 224

Obchodní marže 30 829 28 909 29 250 30 840 32 720 36 126

Výkony 1 345 1 850 2 775 5 550 7 215 9 380

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 339 1 850 2 775 5 550 7 215 9 380

Aktivace 6 0 0 0 0 0

Výkonová spotřeba 14 065 13 643 11 444 12 666 13 667 16 810

Spotřeba materiálu a energie 2 080 3 363 3 200 3 680 4 232 4 867

Služby 11 985 10 280 8 244 8 986 9 435 11 943

Přidaná hodnota 18 109 17 116 20 581 23 724 26 268 28 696

Osobní náklady 14 311 15 410 15 722 18 677 20 580 22 541

Mzdové náklady 10 528 11 261 11 627 13 827 15 242 16 699

Odměny členům orgánů společnosti a družtva 0 0 0 0 0 0

Náklady na sociální zab. a zdravotní pojištění 3 640 3 972 3 953 4 701 5 182 5 678

Sociální náklady 143 177 142 149 156 164

Daně a poplatky 127 204 140 160 181 207

Odpisy dlouhodobého hm. a nehm. majetku 1 090 1 657 2 343 3 669 4 837 3 573

Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období
30 1 059 1 000 1 000 1 000 1 000

Ostatní provozní výnosy 415 337 364 127 381 100 400 159 420 173 462 191

Ostatní provozná náklady 414 575 364 140 378 242 394 443 412 742 452 531

Nákladové úroky 3 015 2 462 2 648 2 761 2 889 3 168

Ostatní finanční výnosy 8 912 7 830 8 222 8 633 9 064 9 517

Ostatní finanční náklady 8 993 9 392 8 922 9 369 9 837 10 329

Daň z příjmů za běžnou činnost 103 3 168 463 653 1 341

Provozní výsledek hospodaření 3 313 -1 227 4 234 5 935 7 101 11 036

Finanční výsledek hospodaření -3 096 -4 024 -3 349 -3 497 -3 662 -3 979

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 114 -5 254 718 1 974 2 786 5 716

Výsledek hospodaření za účetní období 114 -5 254 718 1 974 2 786 5 716

Výsledek hospodaření před zdaněním 217 -5 251 886 2 438 3 439 7 057

Položka
V tis. Kč za rok končící
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Tabulka 21: Prognóza rozvahy; zpracováno autorem 

 

 

 

11.2.2 Optimistický scénář 

 

Základní východiska tohoto scénáře navazují na realistický, změna spočívá 

v optimističtějším pohledu na vývoj faktorů ovlivňující podnik a pozitivnější vývoj se 

očekává i od silných stránek podniku. Současně se předpokládá rychlejší přeměna hrozeb a 

slabých stánek v silné stránky a konkurenční výhodu. 

 

2013 

Po rychlém zavedení stabilizačních a prorůstových opatření, podniku roste objem 

zakázek a nárůst zaznamenají zejména tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Tento růst, 

je kromě rychlejšího oživení ekonomiky ČR a vzestupem poptávky, tažen efektivnější prací 

obchodních zástupců. Vzhledem k vývoji ekonomických trendů je učiněna investice do 

strojních zařízení pro výrobu přírub o tři měsíce dříve, tedy již v červnu 2013. Díky vyšší 

poptávce je potřeba přijmout více obchodních zástupců, než vedení podniku počítalo 

v původním plánu. Podnik Ocel, a.s. končí rok 2013 růstem tržeb z prodeje vlastních výrobků 

a služeb o 80 % a to při růstu celkových tržeb o 7 %. 

 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Aktiva celkem 175 802 144 357 164 545 178 745 186 693 207 846

Dlouhodobý majetek 5 810 9 696 11 023 25 734 23 497 24 344

- nehmotný 0 0 0 0 0 0

- hmotný 5 810 9 696 11 651 25 734 23 497 24 344

- finanční 0 0 0 0 0 0

Oběžná aktiva 166 620 133 574 152 022 151 511 161 696 182 002

- zásoby 53 237 51 765 52 857 55 501 58 276 64 104

- dlouhodobé pohledávky 359 10 830 7 230 3 630 30 30

- krátkodobé pohledávky 112 381 70 888 91 796 91 774 102 419 115 306

- finanční majetek 643 91 139 606 971 2 562

Časové rozlišení 3 372 1 087 1 500 1 500 1 500 1 500

- náklady příštch období 3 372 1 087 1 500 1 500 1 500 1 500

Pasiva celkem 175 802 144 357 164 545 178 745 186 693 207 846

Vlastní kapitál 9 700 4 446 5 164 7 138 9 924 15 640

- základní kapitál 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

- kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0

- rezervní fondy, nedělitelný fond, fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0

- výsledek hospodaření minulých let -414 -300 -5 554 -4 836 -2 862 -76

- výsledek hospodaření běžného období 114 -5 254 718 1 974 2 786 5 716

Cizí zdroje 166 088 139 902 159 371 171 597 176 759 192 196

- rezervy 103 0 168 463 653 1 341

- dlouhodobé závazky 3 568 4 228 3 428 8 210 8 810 10 010

- krátkodobé závazky 79 208 84 966 82 222 86 334 87 152 92 975

- bankovní úvěry a výpomoci 83 209 50 708 73 553 76 590 80 144 87 870

-- krátkodobé finanční výpomoci 83 209 50 708 73 553 76 590 80 144 87 870

Časové rozličení 14 9 10 10 10 10

Položka
Stav netto k (v tis.)
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2014 

Ekonomika ČR se definitivně dostala z recese a HDP roste tempem vyšším než 2,5 %, 

což se projeví podstatným zvýšením poptávky po hutních materiálech a výrobcích. Vedení 

podniku nenechává nic náhodě a investuje do nákupu pily, soustruhu, tříosého měřicího 

přístroje a laseru na vypalování plechů. Zároveň se vedení podniku rozhodlo k otevření 

nového obchodního zastoupení v Čechách a k pronájmu rozlehlých skladových prostor. 

Podnik nabírá velké tempo růstu a přijímá nové zaměstnance. V  polovině roku 2014 

management podniku vyhlašuje plán „Rosteme za hranice“ a zadává externí společnosti 

projekt na marketingovou analýzu vstupu podniku na trh Slovenské republiky. Finanční plán 

podniku v roce 2014 předpokládá nárůst celkových tržeb o 12 % a tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb o 200 %. 

 

2015 

Rok 2015 pro podnik začíná otevřením prvního obchodního zastoupení a skladových 

prostor na Slovensku. Společnosti se daří budovat dobrou pozici mezi odběrateli a dochází 

k rapidnímu zvýšení počtu a hlavně objemu zakázek. Vedení podniku na tuto pozitivní situaci 

reaguje další investicí do nákupu nových strojů a zařízení a rozšiřuje výrobní a skladové 

prostory pronájem další haly. V závěru roku podnik usiluje o převzetí ztrátového podniku na 

území Polska. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb rostou závratným tempem 150 % a 

celkové tržby stoupnou o 12 %. 

 

2016 

Hned v počátku roku společnost kupuje ztrátového polského konkurenta a tímto 

krokem vstupuje na v pořadí již druhý zahraniční trh. Daří se ne jen ekonomice ČR, jejíž HDP 

roste pěti procentním tempem, ale ekonomický rozkvět zasahuje celou Evropskou unii. 

Tempo poptávky po hutních materiálech a výrobcích má stabilní růst a podnik pokračuje 

v investicích do rozvoje svého výrobního centra. Celkové tržby společnosti opět dosahují 

dvouciferného růst, konkrétně 10 %. 

 

Strategický výhled na roky 2017 až 2022 

Výhled na léta 2017 až 2022 předpokládá příznivý vývoj všech faktorů, které na 

podnik působí, a tak se očekává pokračování investic do rozvoje výroby, aby podnik Ocel, a.s. 

byl schopen uspokojovat poptávku na trhu s hutním materiálem a výrobky. 
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11.2.3 Pesimistický scénář 

 

Pesimistický scénář strategického plánu podniku je opakem optimistického. Všechny 

faktory, které na podnik působí, budou na něj mít negativní vliv. Činitele, jež jsou pro 

společnost hrozbami a slabé stránky podniku, budou mít převahu nad silnými stránkami a 

příležitostmi v podnikovém okolí. Tato situace je pro podnik svízelná a velice těžko se jí dá 

bránit. 

 

2013 

Počátek roku znamenal pro společnost zavedení stabilizačních opatření, zejména na 

straně nákladů. Vlivem pokračující recese české ekonomiky je poptávka po hutních 

materiálech rovněž na mírně nižší úrovní než v loňském roce a i přes zvýšenou snahu 

obchodních zástupců celkové tržby podniku mírně klesly. Díky investici do rozvoje 

obráběcího centra se však podařilo nepatrně zvýšit tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

 

2014 

V této etapě opět mají na podnik největší vliv negativní trendy vývoje zejména 

českého hospodářství, které zažívá stagnaci a trhu s hutními materiály a výrobky se stále 

nedaří vymanit z poklesu poptávky. Společnost přijímá opatření ke zvýšení efektivity všech 

podnikových procesů a z důvodu úspory a nadbytečnosti při poklesu poptávky je donucena 

snížit počet zaměstnanců. Pod přívalem negativních zpráv se v podniku začíná šířit nervozita 

z budoucího vývoje podniku. 

 

2015 

V tomto roce se všechny nepříznivé trendy pomalu ale jistě začínají obracet k lepšímu. 

Podnik pozvolna opět začíná naplno využívat disponibilní kapacitu svých výrobních prostor a 

díky tomu nemusí dojít k propouštění dalších zaměstnanců, ale stále je to pro společnost 

podnikající na trhu s hutním materiálem a výrobky těžké období. Pozitivem na roku 2015 je 

zastavení propadu celkových tržeb podniku. 

 

2016 

V roce 2016 představitelé podniku konečně po dlouhé době začínají vidět světlo na 

konci tunelu, neboť přichází oživení domácí ekonomiky a u odběratelů roste zájem o 
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sortiment nabízený podnikem Ocel, a.s. Rok pro podnik končí pozitivní zprávou, že došlo 

k meziročnímu nárůstu tržeb o 2 %. 

 

Strategický výhled na roky 2017 až 2022 

Strategický výhled na léta 2017 až 2022 značí opětovné přibrzdění poptávky po 

hutních materiálech a výrobcích a v podniku končí krátké období hospodářského oživení a 

začíná etapa stagnace.  
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Závěr 

Za téma své diplomové práce jsem si zvolil strategický plán podniku. Tento námět 

jsem si vybrat proto, že podniky v dnešní globalizované době čelí mnoha výzvám a bez 

strategického řízení se mohou obejít jen stěží. Pro svou práci jsem si našel podnik, který má 

za sebou krátkou dobu své existence a dnes působí na trhu s hutními materiály čtvrtým rokem. 

Smysl spojení mého tématu diplomové práce právě s tímto podnikem byl jednoduchý, neboť 

představitelé podniku žádný strategický plán vypracovaný neměli a naopak o něj projevili 

zájem. 

 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V první části se 

věnuji vymezení základních pojmů, jež se strategického řízení týkají, jako je analýza 

makrookolí, mikrookolí, konkurence, konkurenčního prostředí a interních zdrojů a schopností 

podniku. V druhé části diplomové práce jsem postupoval chronologicky podle této teoretické 

části, přičemž jsem teoretické poznatky aplikoval na zvolený podnik. 

 

Nejprve jsem provedl strategickou analýzu, jejíž dílčí závěry jsem shrnul ve SWOT 

analýze a následně jsem na základě všech zjištěných poznatků sestavil strategický plán s jeho 

realistickou, optimistickou a pesimistickou verzí. Základní stavební kámen strategie vychází 

z analýzy prostředí trhu s hutními materiály. Zde jsem došel k závěru, že je pro podnik 

ekonomicky výhodnější se zaměřit více na produkci finálních výrobků z hutního materiálu, 

dát jim určitou přidanou hodnotu, než se primárně věnovat jen nákupu a prodeji hutních 

materiálů. Důvody pro směřování aktivit do tohoto segmentu trhu jsou menší konkurence, 

vyšší poptávka a vyšší marže. Tato cesta je podmíněna postupnými investicemi do strojů a 

zařízení, které materiál přemění v zákazníkem požadované výrobky. Podnik se potýká 

s nízkou výkonností obchodních zástupců, proto jsem vedení společnosti doporučil zavedení 

koncepčního rozvoje jejich obchodních technik a dovedností, neboť je pro podnik životně 

důležité přeměnit tuto slabou stránku společnosti v silný článek, o který bude rovněž opřen 

ekonomický růst podniku. Současně s tímto rozvojem obchodních zástupců jsem vedení 

podniku navrhl zavedení více motivačního odměňování obchodních zástupců tak, aby byli 

více zainteresovaní na zvýšení podnikových tržeb. Pro podnik je dále nezbytné zvýšit 

efektivitu vnitropodnikových procesů počínaje vstupní kontrolou a konče expedicí 

k zákazníkovi. K eliminaci hrozby problémových pohledávek jsem kromě již aktuálně 

zavedeného kreditního managementu doporučit uzavření smlouvy na jištění pohledávek. 
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Postupné fáze a konkrétní kroky strategického plánu podniku Ocel, a.s. jsem 

rozprostřel do jednotlivých let tak, aby na sebe smysluplně, realisticky a plynule navazovaly a 

měly jasně stanovený časový rámec jejich plnění. Bez rozvržení jednotlivých částí 

strategického plánu do přesně vymezených časových úseků, by se tento strategický plán dal 

jen stěží kontrolovat, vyhodnocovat a v případně nutnosti modifikovat. 

 

V úvodu své diplomové práce jsem si zvolil za její hlavní cíl vytvoření 

životaschopného a v budoucnu úspěšného strategického plánu podniku Ocel, a.s. Jsem 

přesvědčen, že jsem tento vytyčený cíl splnil a věří mu i vedení společnosti, které tento 

strategický plán přijalo a bude jej postupně uskutečňovat a doufá, že si i s jeho pomocí 

vybuduje stabilní a významné postavení na trhu s hutními materiály a výrobky. 
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