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1 Úvod 

 V současné době z důvodu rostoucí konkurence v téměř všech odvětvích, je pro firmy 

důležité sledovat změny a vývoj v blízkém i vzdáleném okolí podniku. Světem se šíří vlna 

globalizace, která má na svědomí měnící se přání a potřeby milionů lidí. Nejen podniky, 

ale  každý podnikatelský subjekt by si měl uvědomovat tyto změny, jinak nebude schopen 

ustát konkurenci. Současné podnikatelské prostředí je ovlivňováno řadou vlivů a faktorů, 

proto roste důležitost strategického řízení, pomocí kterého se podniky mohou s těmito vlivy 

a  faktory vypořádat. Prostřednictvím strategického řízení podniky dosahují například 

konkurenčních výhod, hledají příležitosti nebo se snaží eliminovat hrozby. Důležitou součást 

strategického řízení tvoří strategická analýza, kterou se tato diplomová práce zabývá. Pomocí 

strategické analýzy lze zhodnotit vlivy a změny jak externího prostředí, tak interního prostředí 

podniku. Strategická analýza bude provedena ve společnosti Vanesta reklama s.r.o., která 

je  reklamní agenturou. Strategická analýza zahrnuje široké spektrum analýz. Pro 

tuto  diplomovou práci byly vybrány následující analýzy externího a interního prostředí – 

PEST analýza a Porterova analýza pěti konkurenčních sil, analýza vnitřních faktorů 

společnosti a finanční analýza. Výsledky z předešlých analýz budou zpracovány pomocí 

SWOT analýzy, pomocí které budou navrženy náměty a doporučení. 

 Cílem této diplomové práce je, prostřednictvím strategické analýzy externího a 

interního prostředí, zjistit současnou situaci podniku ze strategického hlediska a na 

základě dosažených informací se pokusit navrhnout náměty pro zlepšení podnikatelské 

činnosti společnosti Vanesta reklama s.r.o. 

 Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část bude 

obsažena v druhé kapitole a popisuje význam a strukturu strategické analýzy, pojem strategie, 

vize a poslání, strategické cíle, externí analýzu makro a mikrookolí, interní analýzu a finanční 

analýzu. V druhé kapitole bude charakterizována společnost Vanesta reklama s.r.o., na kterou 

je aplikována strategická analýza. V praktické části budou teoretická hlediska aplikována 

na  vybraný podnik. Pomocí výše zmíněných analýz popíši faktory mikrookolí, makrookolí 

a  interního okolí, které na podnik působí. Dále provedu finanční analýzu podniku. Poslední 

analýza SWOT poslouží jako přehledné shrnutí předešlých analýz. V této analýze budou 

definovány silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. V páté kapitole 

na  základě SWOT analýzy provedu návrhy, náměty a doporučení zlepšení pro podnik 

Vanesta reklama s.r.o.  
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2 Význam a struktura strategické analýzy 

 V dnešní době se společnosti musí neustále vyrovnávat s měnícím se vnějším 

prostředím podniku. Světem se šíří vlna globalizace, která má na svědomí měnící se přání 

a  potřeby milionů lidí. Technologický a technický pokrok, zejména v oblasti informačních 

sítí, mění náš svět. Proto společnosti, které působí na současném tržním prostředí, se musí 

vyrovnávat s vysokými nároky a velkou konkurencí. Společnosti, které nereagují na neustálé 

změny v tržním prostředí, nemohou přežít konkurenci. Strategické řízení můžeme chápat jako 

aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním podniku 

a  prostředím,  ve kterém se podnik nachází, a to prostřednictvím vize, poslání, portfolia 

pro  celý podnik,  růstových strategií a firemních cílů. Hlavním bodem strategického řízení 

je  hledání příležitostí na trhu, které mají zásadní význam pro rozvoj podniku. Tyto příležitosti 

nám pomůže definovat strategická analýza. Pro zpracování strategické analýzy se používají 

různé metody, které budou popsány a vysvětleny v následujících částech diplomové práce. 

2.1 Strategie 

 Strategické řízení se realizuje prostřednictvím tvorby a následného uskutečnění 

jednotlivých strategií. Strategie, které směřují k dosažení stanovených cílů, formulují 

a  následně zavádějí vrcholoví manažeři. Cílem strategie je dosažení souladu mezi vnitřními 

zdroji podniku a vnějším prostředím, které na tento podnik působí, a zajistit tak úspěšnost 

a  prosperitu podniku. [16, Sedláčková] 

 

 Když se řekne strategie, většina manažerů si představí rozsáhlý dokument se složitými 

a nudnými analýzami, jejichž praktické využití není příliš velké. Aby však strategie sloužila 

svému účelu, musí být právě naopak velmi srozumitelná, lehce uchopitelná všemi pracovníky 

a musí poskytovat odpověď na jednu základní otázku. Jak a čím budeme konkurovat 

a  jak  si  naši konkurenční výhodu udržíme? 

 Návod, jehož praktickým výstupem je strategie, která splňuje výše uvedené 

požadavky, podává americký podnikatel, původním vzděláním chemický inženýr, Jack Welch 

v knize Cesta k vítězství (Pragma 2005). Uvedený postup prakticky aplikoval při svém 

působení ve funkci výkonného ředitele General Electric. Postup pracuje s pěti základními 

otázkami, na které musí správně zpracovaná strategie poskytovat odpovědi. 
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 První tři z nich se týkají popsání současného stavu, ve kterém se firma nachází, a také 

jeho dosavadního vývoje. Odpověď na otázku „Jak vypadá hřiště teď?“ popisuje, kdo jsou 

naši konkurenti, jaké mají podíly na trhu, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, jaké nabízí 

produkty a jaké jsou výhody a nevýhody těchto produktů. V odpovědi na otázku „Čeho 

dosáhla konkurence?“ musíme popsat kroky, které udělala konkurence, aby změnila situaci 

na trhu ve svůj prospěch. Třetí otázka „Čeho jsme dosáhli?“ nás nutí zamyslet se nad tím, 

co  jsme v uplynulém období udělali pro posílení naší konkurenceschopnosti. 

 Další dvě otázky zaměřují naši pozornost do budoucna. Otázka „Co je za rohem?“ 

nás nutí se zamyslet nad tím, čím se cítíme v budoucnu ohroženi. Co by mohli naši konkurenti 

udělat, aby naši tržní pozici oslabili.  Poslední otázka „Jaký je náš vítězný krok?“ nás musí 

nasměrovat k tomu, co je potřeba udělat pro to, abychom naši současnou konkurenční pozici 

a  výhodu nejen udrželi, ale především posílili. [20, Welch] 

2.2 Vize a poslání podniku 

 Vize a mise stojí na samotném začátku strategického řídícího procesu, proto 

se  v  odborné literatuře nazývají premise. Zřejmé to je i z hierarchického tradičního pojetí 

strategie znázorněné v následující tabulce. 

Tabulka 2.1 Hierarchie tradičního pojetí strategie 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíkové, Strategický marketing: strategie a trendy, 2013 

Vize 

 „Vize (vision) představuje soubor specifických ideálů a priorit firmy, obraz její 

úspěšné budoucnosti, který vychází ze základních hodnot nebo z filozofie, se kterou jsou 

spojeny cíle a plány firmy. “ 
1
 

 Jádrem každé vize je „výsledek“, kterého má být dosaženo v zájmu zákazníka. 

Konkrétní obsah vize závisí na firmě a odvětví, ve kterém tato firma působí. Je důležité, 

aby  každý pochopil a následně přijal roli při její realizaci a využívání hodnot, které obsahuje. 

Správně formulovaná vize vytváří pozitivní pocity a motivaci u všech zainteresovaných 

                                      
1
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, 362 s. ISBN 9788024746708. 

vize 

 

poslání cíle strategie taktiky 
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subjektů a obsahuje inovační náboj. Vize musí být realistická, dobře komunikovatelná a jasně 

formulovaná. [8, Jakubíková]  

 Vrcholoví manažeři musí hledat smysluplné strategie a určovat perspektivní vize 

svých podniků pro jejich realizaci [12, Kotler]   

 Vize má tři základní cíle: 

1. motivovat lidi k vykročení správným směrem, 

2. rychle a účinně koordinovat úsilí mnoha lidí, 

3. vyjasnit obecný směr. 

 Síla vize spočívá v tom, že je všem členům podniku společná a sdílená. Je důležité, 

aby vrcholoví manažeři také věřili ve vize, které formulovali a přijali. Vize by měla 

odpovídat reálné situaci, možnostem a schopnostem firmy. Vize bývá většinou 

rozpracována do systému strategických cílu, což jsou dílčí kroky umožňující se vizi přiblížit 

a  tím naplňovat i poslání podniku. [8, Jakubíková] 

Mise (poslání) 

 „Poslání (mise) identifikuje základní funkci podniku, vyjadřuje smysl existence 

organizace“ 
2
 

 Poslání by mělo být chápáno jako nejobecnější vymezení odpovědí na tyto tři základní 

otázky: 

1. Čeho chce organizace dosáhnout? 

2. Jaký smysl má mít zamýšlené podnikání? 

3. Pro koho budou produkty určeny a čím bude podnik jedinečný? 

 Poslání vyjadřuje základní smysl podnikání v kontextu dlouhodobé podnikatelské 

představy podniku. Musí přitom respektovat strategické hodnoty firmy, její kompetence 

(schopnosti), předpokládané vlivy okolního prostředí a historii. Formulované poslání musí 

být  zaměřeno na dosažitelnost výsledků, na motivační prvky, na trh a na specifičnost 

podnikatelského programu. 

 Je důležité, aby všichni zaměstnanci správně pochopili, že uspořádání aktivit a jejich 

vykonávání směřuje k neustálému naplňování poslání. Proto musí být poslání srozumitelně 

definováno, aby byla informace „proč“ společnost existuje srozumitelná i zainteresovaným 

                                      
2
 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN 80-717-9367-1. 
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stranám (stakeholders). Sdílené hodnoty a poslání jsou v reálném čase poměrně stabilní. Vize 

oproti poslání nám dává představu o budoucím podnikání podniku, zviditelňuje směry jeho 

budoucího vývoje způsobem, který usnadňuje zaměstnancům porozumět ,,proč“ a „jak“ 

ji  mají podporovat. Při formulaci poslání je nutno se na jednu stranu vyvarovat nežádoucí 

rozsáhlosti, na druhou stranu i neoslovující stručnosti i obecnosti. [5, Fotr] 

2.3 Strategické cíle 

 Strategické cíle definujeme jako očekávané budoucí výsledky. Jsou odvozovány 

od  poslání a vize podniku.  Strategické cíle jsou tedy žádoucí stavy, kterých se podnik snaží 

dosáhnout prostřednictvím svých činností a své existence. Strategické cíle tvoří jádro obsahu 

strategií. Za nejdůležitější kritérium hodnocení podniku se označuje stupeň důležitosti cílů. 

Každý podnik může mít rozdílné cíle od ostatních. Některé podniky si stanovují např. cíl 

udržení hospodárnosti (nízká úroveň nákladů), jiné zase udržení stabilní úrovně zisku, objem 

výroby, vysoký kvalita poskytování služeb, vedoucí postavení na trhu, maximalizace úrovně 

dividend či vědeckotechnický pokrok. [9, Keřkovský] 

 Aby nedocházelo k případným nedorozuměním, cíle musí být jasně specifikovány. 

Cíle by měly odpovídat definici SMART, což přeloženo znamená: 

 S - musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků (Stimulating),  

 M - jejich dosažení musí být měřitelné (Measurable), 

 A - musí být přijatelné pro ty, kdo je budou plnit (Acceptable),  

 R - musí být reálné a dosažitelné (Realistic),  

 T - musí být vymezené časově (Timed).  

 SMART je souhrn pravidel, která pomáhají efektivně definovat rámec či cíl projektu 

a  navrhovaného řešení. [13, Kotler] 

 V realitě je rozhodovací proces ohledně strategických cílu ovlivňován nejrůznějšími 

faktory. Schéma faktorů (viz obr. č. 2.1): 

 Vliv okolního prostředí – předpokládejme, že budeme chtít minimalizovat 

úroveň nákladů. Volba tohoto cíle je vysoce ovlivňována okolím 

podniku.  Například vliv odborů na výši mzdy, výše poptávky a nabídky, zásahy 

vlády,  aktivity konkurentů a chování dodavatelů. 
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 Interní vztahy – vztahy uvnitř podniku jsou také důležitým faktorem. Ovlivňují, 

jakým způsobem budou stanovené cíle podporovány zaměstnanci, akcionáři 

či  vedoucími pracovníky. Např. stanovené cíle nemusí být slučitelné s firemní 

kulturou. 

 Očekávání důležitých „stakeholders“ – v některých případech jsou strategické 

cíle diktovány důležitými „stakeholders“ působících v okolí podniku. Např. 

Evropská unie, kde se podniky musí řídit určitými pravidly. 

 Schopnosti a vlastnosti manažerů – vlastnosti a postoje manažera 

jsou  důležitým faktorem při stanovování cílů podniku. Charakter manažera 

předurčuje charakter strategických cílů. Proinovační a rizikově orientovaný 

manažer stanoví odlišné cíle než protiinovační a riziku se vyhýbající manažer. 

 Minulý vývoj podniku – zkušenosti se stanovením a plnění strategických cílu 

z  minulých období. Manažeři mají tendenci sestavovat cíle na základě minulých 

zkušeností, dochází tak k zachování kontinuity. 

 Disponibilní zdroje – poslední faktor představuje objem zdrojů, které má podnik 

k dispozici. Podnik s vysokými zdroji lépe reaguje na změny a vlivy okolí 

podniku, kterým se tak může lépe bránit, než podnik s nízkými 

zdroji.  [9,  Keřkovský] 

 

Obrázek 2.1 Faktory ovlivňující strategické cíle 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Keřkovský Strategické řízení: teorie pro praxi. 2006  
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2.4 Strategická analýza 

 Strategická analýza navazuje na strategické cíle SMART. Pojem analýza znamená 

systematický rozbor něčeho zprvu nesrozumitelného, pečlivé zkoumání detailů a podrobností 

v naději, že se mezi nimi najde klíč k pochopení podstaty. Strategická analýza je nezbytná 

pro  vývoj podnikové strategie, není však dostačující. Měla by být chápána především 

jako  prostředek k nalezení problémů a příležitostí a prostředek k vyhodnocení variant 

strategie. Každá společnost by měla hledat možnosti, jak pozvednout ziskovost. Novým 

a  neotřelým nápadem je možné zvedat hodnotu společnosti, je však nutná pečlivá analýza 

trhu. Je bezesporu nezbytné rychle začít, ale nelze očekávat rychlou změnu. 

 Cílem strategické analýzy je nalézt v odvětví takové postavení, kdy může podnik 

nejlépe čelit konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. Hlavními cíli 

strategické analýzy tedy je identifikovat, specifikovat, analyzovat a vyhodnocovat podstatné 

faktory, které mohou mít zásadní vliv na fungování podniku, volbu cílů a následné strategie. 

Je nezbytné vyhledávat postupy, umožňující managementu lépe porozumět, co se odehrává 

v  jejich konkurenčním prostředí. Důležité je zvážit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi 

jednotlivými faktory jsou. Podstatnou součástí strategické analýzy je získávat informace 

a  co  nejodborněji analyzovat současné trendy, které nám napomáhají odhalit budoucí vývoj 

podniku. Samotná strategie se nemůže zabývat pouze předvídáním vývoje budoucnosti, 

ale  musí usilovat o aktivní vytváření budoucnosti. [9, Keřkovský] 

 V praxi neexistuje žádná univerzální strategie, kterou by mohl využívat každý podnik. 

Mnoho podniků se dopouští stále stejné chyby, protože si mylně myslí, že existuje nějaká 

univerzální strategie. Toto mylné myšlení vede podnik do jisté záhuby. Stanovené cíle a na ně 

navazující strategie je individuální a tzv. „šitá na míru“ každému podniku. Základním 

východiskem pro tvorbu strategie je sjednocení výsledků strategické analýzy. Strategická 

analýza se orientuje na dva základní okruhy, a to analýza vnějšího okolí podniku a analýza 

schopností a vnitřních zdrojů podniku. Je nutno zdůraznit, že tyto dva okruhy jsou vzájemně 

propojené a existuje mezi nimi vzájemná souvislost. Strategickou analýzu schematicky 

znázorňuje obr. 2.2. 
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Obr. 2.2 Strategická analýza 

 Vnější faktory 

 

 

 

 

 

 Vnitřní faktory 

 

 

Zdroj : Vlastní zpracování dle Sedláčková Strategická analýza. 2006 

 Keřkovský a Vykypěl ve své publikaci uvádějí, že „analýza vnějšího prostředí by 

měla být zaměřena především na odhalení vývojových trendů působících ve vnějším prostředí 

(ve společnosti, v ekonomice), které mohou firmu v budoucnu významněji ovlivňovat“. 
3
 

 První okruh strategické analýzy se orientuje na analýzu okolí podniku. Analýza okolí 

se orientuje na různé faktory, působící na podnik „zvenčí“ jako např. faktory ovlivňující jeho 

strategickou pozici na trhu, faktory vytvářející příležitosti pro podnik nebo hrozby ohrožující 

činnost či existenci podniku. S neustálým pokrokem v oblasti informačních systémů, 

technologií, infrastruktury, obchodu, komunikace apod. se význam okolí stává pro podniky 

velmi důležitým. Zabývá se zpravidla analýzou jednotlivých faktorů makrookolí a mikrookolí 

podniku v určitém odvětví. Management podniku musí dynamicky reagovat na změny v okolí 

podniku a jejich vlivy.  

  

                                      
3
  KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2006,  206 s. ISBN 80-7179-453-8. 
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Analýza makrookolí se zabývá vlivy, které působí na podnik na makroúrovni. Pro 

tuto analýzu se používá mnoho metod. Cílem těchto metod je donutit vrcholové manažery, 

aby se také zabývali širšími a často relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemnými 

souvislostmi a tím tak vzali v úvahu příležitosti a hrozby vznikající v okolí podniku. 

 Analýza mikrookolí se zabývá vlivy konkurenčního prostředí v odvětví. Analýza 

vychází ze základních charakteristik odvětví. Cílem této analýzy je definovat faktory a síly, 

které činí odvětví atraktivním. Pomocí analýzy mikrookolí lze vymezit základní hybné síly, 

klíčové faktory, které ovlivňují úspěšnost podniku v odvětví. Na každý podnik v odvětví 

mohou mít změny a vlivy naprosto odlišný účinek. Analýza konkurenčních sil tvoří 

významnou část analýzy mikrookolí. 

 Pomocí analýzy vnitřních zdrojů a schopností podniku je směřováno k tzv. strategické 

způsobilosti podniku, kde identifikujeme vnitřní zdroje a schopnosti podniku. Podnik 

„způsobilost“ potřebuje, aby mohl nepřetržitě reagovat na příležitosti a hrozby vznikající v 

jeho okolí. Analýza zdrojů a schopností podniku je orientována jak na jednotlivé druhy zdrojů 

a schopností, tak na to jak tyto zdroje a schopnosti správně využívat. Správně pojatá analýza 

zdrojů a schopnosti by měla vést k identifikaci konkurenčních výhod, pomocí specifických 

předností podniku. [16, Sedláčková]  

2.4.1 Analýza makrookolí podniku 

 Jak už bylo zmíněno, tato analýza se zabývá externími vlivy, které působí na podnik 

na makroúrovni. Pojem makrookolí podniku představuje celkový politický, ekonomický, 

sociální a technologický rámec, ve kterém se podnik pohybuje a je tímto rámcem ovlivňován. 

Vlivy, jako jsou míra inflace, demografický pohyb obyvatel v daném regionu či oblasti, hrubý 

domácí produkt, politická stabilita, revoluční inovační inovace, mohou výrazně ovlivňovat 

činnost, efektivnost a úspěšnost podniku. Každý podnik má jiné schopnosti, jak těmto 

faktorům a vlivům předcházet a jak se s nimi vyrovnávat. 

 V této oblasti podnik zkoumá a analyzuje vlivy, které působí na podnik ze vzdáleného 

okolí, které leží zpravidla mimo oblast aktivního vlivu podniku. Pro podnik zde prakticky 

neexistuje možnost aktivně působit na toto okolí podniku (s výjimkou velkých podniků), 

avšak může přizpůsobit nebo změnit směr svého vývoje. Pomocí rozhodnutí vedení podniku, 

se podnik může připravit nebo reagovat na změny v makrookolí.  
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PEST analýza 

 Za nejdůležitější součásti externího prostředí jsou považovány technologické, sociální, 

demografické a kulturní, politické a legislativní, ekonomické faktory. Analýza, která dělí 

vlivy okolí na čtyři základní skupiny, se nazývá PEST analýza. V rámci této analýzy 

se  nesleduje pouze současná situace, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se externí 

prostředí může či bude měnit do budoucna. Důležitost jednotlivých vlivů se může pro různá 

odvětví, podniky a situace lišit. Například počátkem 90. let pro zahraniční investory zajímající 

se o investice ve střední a východní Evropě nebyla nejdůležitější daňová zvýhodnění, 

ale  politická stabilita. Často se objevují i různé modifikace PEST analýzy, ke které se podle 

potřeby přidávají další faktory. Pro řešení problematiky této diplomové práce jsem se rozhodl 

rozšířit PEST analýzu o ekologický a klimatický sektor. Shrnuté příklady PEST analýzy 

jsou  uvedeny v tab. 2. 1. [16, Sedláčková] 

Vládní sektor 

 V současnosti u nás můžeme velmi dobře pozorovat to, jak silně mohou vlády, 

instituce a další vládní orgány ovlivňovat fungování ekonomiky. Stát ovlivňuje fungování 

ekonomiky především zákony a kontrolou jejich dodržování. V rozvinutých ekonomikách 

je  stát významným spotřebitelem, což se realizuje pomocí státních zakázek financovaných 

ze  státního rozpočtu, ale zároveň také významným zaměstnavatelem (orgány státní správy). 

Ve vymezených oblastech stát kontroluje fungování trhu (např. státní obchodní inspekce, 

regulace cen). Stát je také do jisté míry zodpovědný za kvalitu a úroveň pracovní síly, 

ve  smyslu ovlivňování a zodpovědnosti za sociální, školní a zdravotnickou oblast. Je zcela 

zřejmé, že zásahy státu mohou pro podniky na jednu stranu vytvářet hrozby, ale na druhé 

straně i příležitosti. [9, Keřkovský] 

 Stabilita národní a zahraniční politiky, poskytování podpory podnikatelům, regulace 

konkurenčního chování, členství země v Evropské unii jsou důležitými politickými 

a  legislativními faktory, ovlivňující fungování každého podniku. Každý podnik čelí mnoha 

různým politickým omezením (protimonopolní zákony, daňová politika, cenová politika, 

spotřebitelské zákony, regulace exportu a importu, zákony na ochranu životního prostředí 

a  dalších), která jsou zaměřena na ochranu lidí, ať už v roli spotřebitelů či zaměstnanců, 

ochranu domácích podnikatelských subjektů nebo ochranu životního prostředí. Existence 

vyhlášek, zákonů a právních norem, které vymezují a upravují samotný prostor pro podnikání, 

mohou výrazně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. [16, Sedláčková] 
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Ekonomický sektor 

 Rozhodování podniku je ve značné míře ovlivněno vývojem makroekonomických 

trendů. Ekonomické faktory jsou charakterizovány stavem ekonomiky a vyplývají 

ze  základních směrů ekonomického rozvoje. Mezi primární indikátory, které mají vysoký 

vliv na činnost, úspěšnost podniku a bezprostředně ovlivňují plnění strategických cílů 

každého podniku, řadíme úrokovou míru, míru inflace, směnný kurz a míru ekonomického 

růstu. Úroveň ekonomického růstu ovlivňuje podnik tím, že vyvolává v okolí firmy mnoho 

hrozeb a příležitostí, kterým musí podniky čelit. Zvýšený zájem o produkty podniku, který 

je  vyvolán ekonomickým růstem, poskytuje podniku příležitosti na trhu, to však funguje 

i  opačně. Druhý indikátor, úroková míra, působí podobně jako ekonomický růst na celkovou 

výnosnost podniku tím, že výrazně ovlivňuje investiční aktivitu a určuje cenu kapitálu. Jinými 

slovy výrazně ovlivňuje rozvoj podniku. Devizový kurz je dalším indikátorem, který 

především ovlivňuje konkurenceschopnost podniku na zahraničních trzích.  Mezi uvedenými 

ekonomickými faktory existují úzké vazby a souvislosti, proto je nelze prezentovat od sebe 

oddělené. Zachycení těchto vazeb a souvislostí představuje nelehký úkol pro management 

podniku. Následný odhad, předvídání a řešení těchto vývojových tendencí patří k procesu 

tvorby strategie. Konkrétními výpočty a propočty vlivu těchto faktorů se zabývá finanční 

analýza jako součást analýzy zdrojů podniku. Za významný ekonomický faktor si lze uvést 

také vliv mezinárodní ekonomické situace. 

Sociální, demografický a kulturní sektor 

 Sociální a kulturní faktory jsou spojené s postoji, hodnotami a životem obyvatelstva 

a  jeho strukturou. Mezi faktory, které sehrávají důležitou roli pro podnik, řadíme životní styl, 

životní úroveň, hodnotové stupnice a postoje lidí (zákazníků, dodavatelů, konkurentů, 

zaměstnanců), zdravotní stav a struktura obyvatelstva, klima ve společnosti a společensko-

politický systém. Tyto faktory na jednu stranu ovlivňují poprávku po produktech podniku, 

na  druhé straně ovlivňují i nabídku podniku (pracovní motivace, podnikavost). Pro podnik 

je  rozpoznávání těchto faktorů důležité ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je pracovní síla, 

kdy by podnik měl sledovat strukturu a vzdělání obyvatelstva, aby zajistil pro podnik 

dostatečně kvalifikované pracovníky. Druhým hlediskem je konkurenční boj, kdy by měl 

podnik sledovat preference, postoje, hodnoty a životní styl spotřebitelů.  
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Technologický sektor 

 O technických a technologických změnách, které probíhají v okolí podniku, musí být 

podnik dostatečně informován. Hlavními důvody je, aby se podnik vyhnul zastaralosti 

a  vykazoval aktivní inovační činnost. Změny v tomto sektoru mohou velmi náhle 

a  dramaticky ovlivnit okolí, ve kterém se podnik pohybuje. Pro úspěšnost podniku jsou velmi 

důležité inovace a významné vynálezy, jako byly například jaderné elektrárny, počítačové 

komunikace, syntetické vlákna, DVD versus kazety, roboti, biotechnologie a další. Investice 

do technologického sektoru a zároveň rozvoje jsou z jedné strany nezbytné pro podnik, 

ale  z  druhé strany sebou nese mnoho rizik. Například zda budou výstupy z rozvoje 

a  výzkumu akceptovány spotřebiteli. Předvídání technologického rozvoje se může stát 

důležitým faktorem pro rozvoj a úspěšnost podniku. Souhrnná analýza technických 

a  technologických vlivů, nám může například poukázat povinnost podniku investovat 

do  ochrany životního prostředí. 

 

Tab. 2.1 Příklady PEST analýzy 

Technologický sektor Sociální, demografický a kulturní sektor 

 podpora vědy a výzkumu  

 investice vlády do výzkumu  

 nové vynálezy, objevy a patenty 

 obecná technologická úroveň  

 míra zastarávání technologií 

 vládní výdaje na vědu a výzkum 

 pracovní síla  

 růst populace / populační demografie  

 úroveň vzdělání  

 životní úroveň  

 mobilita pracovních sil  

 postoje lidí 

Vládní sektor Ekonomický sektor 

 regulace importu a exportu 

 regulace konkurence 

 stabilita vlády  

 členství v EU  

 antimonopolní opatření  

 pravidla pro podnikání  

 daňová politika 

 trendy hrubého domácího produktu  

 úroková míra  

 míra inflace  

 směnný kurz  

 míra nezaměstnanosti  

 míra ekonomického růstu 

 nabídka peněz 

Zdroj : Vlastní zpracování dle Sedláčková, Strategická analýza. 2006  
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Změny v makrookolí podniku 

 Hlavním úkolem PEST analýzy je odhadovat a identifikovat změny v oblastech, které 

by mohly výrazně ovlivnit fungování a činnost podniku. Nejedná se o určitou předpověď, 

ale  spíše o odhad, neboť stupeň nejistoty je zde značně vysoký. Zároveň musíme odlišit 

změny, které ovlivní všechna odvětví stejným způsobem, se stejnou intenzitou na konkurenty 

a podnik, protože různé změny ovlivní každý podnik jiným způsobem a tím i jeho 

konkurenční pozici. 

 Je dokázáno, že podniky reagující na změny v okolí podniku přizpůsobením strategie, 

dosahují lepších výsledků než ty méně vnímavé. Definovány jsou dva způsoby, 

jak  se  podniky mohou vypořádat se změnami v okolí podniku. První způsob spočívá 

v  pochopení rozsahu, v jakém nám změny v okolí ovlivňují strategii. Druhý způsob se zabývá 

strukturou a vztahem změn ke schopnosti podniku se s nimi vypořádat. Rozsah změn, kterým 

se podnik bude schopen přizpůsobovat a vyrovnávat, úzce závisí na kvalitě managementu, 

podnikové kultuře, podnikovém klimatu aj. [16, Sedláčková] 

 Sedláčková a Buchta (2006) dále ve své publikaci uvádějí příklady hlavních změn 

makrookolí podniku, které výrazně ovlivnily jeho podstatu: 

 strukturální změny, 

 deregulace, 

 fůze a akvizice, 

 nadbytečná kapacita, 

 ochrana životního prostředí, 

 protekcionismus a volný obchod, 

 globální konkurence, 

 očekávání zákazníků, 

 technologické diskontinuity.  
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2.4.2 Analýza mikrookolí podniku 

 Pro formulaci cílů a strategie podniku je zcela zásadní stav faktorů mikrookolí a jeho 

konkurenčního prostředí představovaného především odvětvím, ve kterém podnik operuje. 

Odvětví je základním faktorem, který rozhoduje o výnosnosti podniku. Úroveň odvětví 

je  důležitým prvkem ekonomiky, protože na této úrovni závisí především možnosti 

financování. Odvětví ovlivňuje platební či obchodní bilanci země, úroveň odvětví přitahuje 

zájem domácích vlád i zahraničních investorů. Analýza odvětví, ve kterém podnik působí, 

je  spojena s analýzou všech základních konkurenčních faktorů a je velmi zásadní součástí 

strategické analýzy. [4, Dvořáček] 

 Základní charakteristiky jednotlivých odvětví jsou velmi odlišné. Proto je vhodné 

si  uvést tyto základní charakteristiky. Sedláčková a Buchta ve své publikaci charakterizují 

odvětví jako „skupinu podniků, jejichž výrobky mají tak mnoho společných charakteristik, 

že  uspokojují stejné potřeby na stejném základě, tj. soutěží o stejného zákazníka.“ 
4
 Z velké 

části se jedná o podniky, které si konkurují blízkou substitucí. Podnik je v rámci odvětví 

především ovlivňován jeho zákazníky, dodavateli a konkurenty. V současné době lze těžko 

určit hranice odvětví. Na stále se vyvíjejícím trhu často nelze přesně určit, kdo jsou našimi 

konkurenty, dodavateli a zákazníky. Hranice, které kdysi byly jasně vymezené, se dnes 

překrývají a slévají, jako tomu je např. se zábavním průmyslem, bankovnictvím, počítači, 

vzděláním atp. [16, Sedláčková] 

Sektor zákazníků 

 V první řadě si musí vrcholoví manažeři uvědomit, kdo jsou jejich zákazníci, jaké mají 

potřeby a jak hodlají tyto potřeby uspokojovat prostřednictvím svých zboží a služeb. Zároveň 

by se měli zabývat otázkami, kdo ještě není jejich zákazníkem a z jakého důvodu nenakupuje 

produkty právě u nich. Lhotský (2010, str. 34) uvádí tyto tři základní otázky, které by si měli 

vrcholoví manažeři pokládat: 

1. Proč naší potencionální zákazníci nakupují u konkurence? 

2. V čem jsme pro ně horší? 

3. Jak se pro ně můžeme stát lepšími než konkurence? 

                                      
4
 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN 80-717-9367-1. 
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 V podstatě jde tedy o schopnost vrcholových manažerů poskytnout stálému 

zákazníkovi vysokou kvalitu a hodnotu a zároveň se orientovat na zákazníky, kteří nakupují 

u  konkurence. Důležité je také analyzovat moderní trendy, které by mohly vést ke změně 

chování a preferencí zákazníka. Významným faktorem, který může zásadně pomoci podniku 

zvýšit konkurenceschopnost, je definování skupiny cílových zákazníků. 

 Při analýze sektoru zákazníků je důležité se zaměřit na tři základní aspekty. Prvním 

aspektem je identifikace zákazníků a faktory ovlivňující jejich rozhodnutí pořizovat produkty 

vybraného podniku. Tyto nakupující lze rozdělit na velkoobchody, maloobchody 

a  spotřebitele. Druhým aspektem si definujeme demografické faktory, které vytvářejí určité 

změny v segmentech zákazníků. Základní demografické faktory jsou změny v populaci, 

jako  jsou např. posuny věku populace, rozložení příjmu populace, životní úroveň. Poslední 

aspekt tvoří geografické faktory, které nám udávají, kde se nachází zákazníci a kde podnik.  

Sektor dodavatelů 

 Každý produkt podniku vznikl pomocí určitých zdrojů. Analýza sektoru dodavatelů 

se  tedy zabývá analýzou vstupů potřebných pro výrobu či prodej produktu, a to především 

náklady, dostupností, kvalitou a stabilitou dodávek. Intenzita konkurence dodavatelů 

a  z  ní  vycházející vyjednávací síla tvoří významný faktor ovlivňující podnik. Pokud 

je  smluvní síla dodavatele velmi silná a neexistuje prostor pro jednání o ceně, podniku hrozí, 

že ho dodavatel zcela pohltí. Při strategické analýze v sektoru dodavatelů analyzujeme tyto 

aspekty: 

 dostupnost a náklady pracovní síly, 

 dostupnost a náklady na energii (především v průmyslu klíčový faktor), 

 dostupnost a náklady na materiál a polotovary, 

 dostupnost a náklady na pořízení kapitálu. 

 Kromě výše uvedených aspektů se dodavatel posuzuje i na základě spolehlivosti 

a  délky dodacích lhůt. Pokud podnik např. aplikuje zásobovací systém just-in-time, je pro 

ně  vysoce důležité, aby byly dodávky naprosto přesné a nezpozdily se. Kromě spolehlivosti 

dodavatele se také posuzuje, zda dodavatel provádí pravidelné inovace na svých produktech, 

čímž se tak zvyšuje hodnota výrobku pro zákazníka. Se spolehlivými dodavateli pak podniky 

jednají jako s nutnými partnery pro činnost a úspěšnost podniku. 

 



19 
 

Sektor konkurentů  

 Při vytváření obchodní strategie je velice důležitá důkladná analýza konkurentů. 

Pomocí analýzy sektoru konkurentů je zjišťován potenciál a pravděpodobnost úspěšnosti 

každého konkurenta pohybujícího se v okolí firmy. Podnik by si měl na základě této analýzy 

uvědomovat klíčové faktory úspěchu konkurentů a vlastního podniku. Z výsledku, kterého 

dosáhneme pomocí analýzy sektoru konkurentů, by měl podnik provést opatření, která vedou 

ke zvyšování hodnoty podniku pro zákazníka. [14, Lhotský] 

 Důležité je poznat strategický směr rozvoje konkurenčních společností. Mnohé 

se  usnadní, pokud známe odpovědi na tyto otázky: 

 Jaké jsou přednosti a slabé stránky konkurenta? 

 Jaké jsou dlouhodobé cíle podniku? Soustřeďuje se na růst? Pokud ano, hledá 

růst zvyšováním podílu na trhu, zisku nebo obratu? 

 Jaká je současná strategie konkurenta? Jaké konkrétní kroky podniká? 

 Jaké jsou hospodářské výsledky v uplynulých obdobích? 

 Jak se konkurence mění a vyvíjí? 

 Vstupují noví konkurenti do odvětví? 

 Opouštějí odvětví naší staří rivalové? 

 Dalším důležitým faktorem jsou konkurenční výhody, které by měl podnik 

monitorovat. Mezi konkurenční výhody z hlediska vnějšího vnímání řadíme např. rychlost 

nákupu a vyřízení objednávky, cenu a kvalitu zboží a služeb, kvalitu zaměstnanců, pověst, 

image podniku či široké portfolio produktů. Z interního hlediska podniku lze uvést např. tržní 

podíl, flexibilitu výrobního procesu, úroveň inovačního procesu či schopnost řízení nákladů. 

[1, Bělohlávek]  

Sektor substitutů 

 Úspěšnost a ziskovost podniku ve vysoké míře závisí na ceně, kvalitě a dostupnosti 

blízkých substitutů poskytovaných produktů. Za substituty jsou považovány statky, 

které  se  ve spotřebě vzájemně nahrazují. Proto by si měl podnik dávat pozor na podniky, 

které vyrábějí tyto substituty. Podniky, které jsou nepochybně substituty ohroženy a pohybují 

se v substituty ohroženém odvětví, jsou např. obchody s potravinami a sportovní kluby (hokej 

versus florbal). Tyto podniky by měly věnovat zvýšenou pozornost konkurentům poskytující 

podobné produkty a služby. [9, Keřkovský] 
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Analýza konkurenčních síl - Porterův model pěti sil 

 Konkurenční síly jsou významnou charakteristikou daného odvětví, ve kterém 

se  podnik pohybuje. Analyzovat tyto konkurenční síly v mikrookolí je úkolem vrcholových 

manažerů. Pomocí analýzy konkurenčních sil se zkoumá základ konkurence a pomáhá odhalit 

příležitosti a hrozby, které působí na podnik v daném odvětví. Mezi konkurenční síly řadíme 

strukturu zákazníků, schopnost přilákat kvalifikované zaměstnance, konkurenční pozice 

podniku či pověst mezi dodavateli a věřiteli. Analýza konkurenčních sil je silně orientována 

na zdroje konkurenčních tlaků, jejich intenzitu, konkurenční situace, na akce a reakce 

konkurenčních rivalů na současnou a budoucí situaci v daném odvětví. Přímo navazuje 

na  analýzu daného odvětví, ve kterém se odehrává konkurenční boj. Při analýze 

konkurenčních sil lze však dospět i za hranice odvětví (substituční výrobky nabízené v jiném 

odvětví). 

 Analýzu konkurenčních sil lze rozdělit do dvou kroků. Prvním krokem 

je  charakteristika konkurence v daném odvětví. Druhým krokem je analýza orientována na 

jednotlivé konkurenty. Cílem této analýzy je získat představu o situaci v mikrookolí podniku 

a na základě této situace vytvářet vhodnou strategii. Přestože má každé odvětví své vlastní 

specifické charakteristiky konkurenčního prostředí, podstata konkurenčních sil je dosti 

podobná. 

 Model pěti konkurenčních sil, který vyvinul E. Porter, pomáhá vrcholovým 

manažerům tuto analýzu uskutečnit. Pomocí tohoto modelu jsou identifikovány konkurenční 

síly, které mají pro podnik z hlediska budoucího vývoje nejvyšší význam. Podnik, 

který  se  chce stát úspěšným ve svém odvětví, musí tyto konkurenční síly rozpoznat, reagovat 

na ně a vyrovnat se s nimi. Působení pěti konkurenčních sil je zobrazeno na obr. 2.3 

[2,  Dedouchová]   

 Pokud se konkurence stává aktivnější, celková ziskovost podniku v odvětví se snižuje. 

Nejhorší konkurenční podmínky vznikají, když se spojí pět konkurenčních sil a vytvoří tak 

intenzivní tlaky na podniky, že dané odvětví se stává nevýdělečné a dochází k vysokým 

finančním ztrátám. Na druhou stranu, když odvětví nabízí dlouhodobou ziskovost a 

perspektivu, lze usoudit, že v daném odvětví jsou konkurenční síly velmi slabé a dané 

konkurenční prostředí je pro podnik velmi atraktivní a příznivé. [18, Tichá]   
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Obr. 2.3 Porterův model pěti sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : Vlastní zpracování dle Lhotský, Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch 

podniku. 2010 

Rivalita mezi podniky uvnitř mikrookolí 

 Rivalita mezi podniky uvnitř mikrookolí je pokládána za nejsilnější z pěti 

konkurenčních sil. Boje mezi podniky mají rozdílnou intenzitu a formu pro různá odvětví. 

Intenzita této síly je odrazem snahy, kterou jednotlivé podniky vkládají do konkurenčního 

boje prostřednictvím konkurenčních nástrojů. Na základě konkurenčních nástrojů si podniky 

zvolí konkurenční strategii. Zvolenou konkurenční strategii se podniky snaží získat větší tržní 

podíl a tím i lepší pozici na trhu. Konkurenční strategii můžeme rozdělit na dva druhy. První 

obsahuje ofenzivní strategii, kterou se snažíme získat výhodu nad konkurencí. Na druhé 

straně podnik může zvolit defenzivní strategii, kdy se snaží uhájit současnou pozici. 

Úspěšnost zvolené konkurenční strategie vysoce závisí na zdrojích a konkurenčních 

Smluvní síla 

dodavatelů 

Rivalita mezi 

podniky uvnitř 

mikrookolí 

Riziko 

vstupu 

nových 

konkurentů 

Smluvní síla 

kupujících 

Hrozba 

substitučních 

produktů a 

služeb 



22 
 

strategiích rivalů. V konkurenčním prostředí lze očekávat, že strategický tah jednoho 

konkurenta vyvolá defenzivní nebo ofenzivní protitah ostatních konkurentů. 

 Velice důležité je vzít svůj osud do vlastních rukou a utvářet prostřednictvím 

konkurenčních nástrojů příznivou podobu konkurence. Mezi nejčastěji používané 

konkurenční nástroje řadíme kvalitu, cenu, garanci a záruku, distribuční kanály, akce 

na  podporu prodeje, nové výrobky, reklamní kampaně atd. Podniky své konkurenční strategie 

v čase mění v reakci na akce konkurentů a nově vzniklé tržní podmínky. 

 Dva hlavní principy konkurenční rivality: 

1. Způsob používání konkurenčních nástrojů jednotlivými konkurenty za účelem 

získání konkurenční výhody v odvětví. 

2. Agresivní konkurenční strategie jednoho konkurenta vytváří konkurenční tlaky 

na ostatní konkurenty. 

 Mezi obvyklé konkurenční faktory, které ovlivňují velikost rivality mezi konkurenty 

v  daném odvětví, patří: 

 míra růstu trhu, 

 počet a velikost konkurentů, 

 diferenciace produktu, 

 vysoké fixní náklady, 

 globální zákazníci, 

 výstupní bariéry z odvětví, 

 akvizice slabších podniků. 

Hrozby substitučních produktů a služeb 

 Někteří spotřebitelé mají tendenci odvrátit svou přízeň od původního výrobku 

a  nahradit je substituty. Stává se tak často, pokud je substitut pro spotřebitele výhodnější. 

Protože jsou produkty některých podniků dobrými substituty, je možné, aby se podniky 

v  jednom odvětví staly konkurencí pro podnik v odvětví jiném. Např. výrobci kontaktních 

čoček konkurují výrobcům brýlí. Substituční konkurenční síla je dána těmito třemi faktory: 

 náklady na změnu (switching costs), 

 relativní výše cen substitutů, 

 diferenciace substitutu (plechovky versus skleněné láhve). 
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Riziko vstupu nových konkurentů 

 Noví konkurenti většinou přicházejí na trh značně podporováni zdroji a schopnostmi. 

Tito konkurenti vstupují na trh s vidinou dobré tržní pozice. Vstup nových konkurentů 

do  odvětví je značně závislé na dvou faktorech: vstupní bariéry a očekávané reakce 

konkurentů uvnitř odvětví. Významnou hrozbu vstupu nových konkurentů do odvětví 

představují nízké bariéry vstupu do odvětví. Pokud dojde v daném odvětví k růstu poptávky 

a  zároveň atraktivnímu růstu zisku, vzniká zájem konkurentů o vstup do tohoto odvětví. 

Sedláčková a Buchta (2006) uvádějí následující typy bariér vstupu do odvětví: 

 speciální know-how a technologie, 

 úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, 

 kapitálová náročnost, 

 přístup k distribučním kanálům, 

 znalost značky a oddanost zákazníků, 

 legislativní opatření a zásahy vlády, 

 absolutní nákladové výhody. 

Smluvní síla kupujících 

 Síla a vliv kupujících mohou značně ovlivnit konkurenční podmínky. Dokonce i silná 

smluvní síla zákazníků může na podniky v konkurenčním prostředí vyvinout nátlaky a tím 

podniky připravit o značný zisk. Někteří kupující jsou natolik silní, že mohou svou sílu využít 

k získání výhodných podmínek, jako jsou např. lepší platební a garanční podmínky či vyšší 

úroveň kvality. Pro podniky je důležité si udržet tyto silné zákazníky, neboť se jedná 

o  důležité odběratele a distributory s vysokým vlivem na ostatní zákazníky. 

 Obecně lze říct, že zákazník má významnou vyjednávací konkurenční sílu 

v  následujících situacích: 

 nákupy jednoho zákazníka představují velké procento odbytu z celkového 

odvětví, 

 existence nízkého počtu zákazníků, kteří nakupují velké množství, 

 nakupovaný produkt nepředstavuje důležitý vstup, 

 zákazníci disponují tržními informacemi, 

 zákazníci mohou snadno přejít ke konkurenci (nízké switching costs), 
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 hrozba zpětné integrace kupujících je větší než hrozba zpětné integrace 

dodávajících. 

Smluvní síla dodavatelů 

 Podobně jako silní kupující mohou významně ovlivňovat konkurenční podmínky 

v  odvětví, mohou i dodavatelé vytvářet nepříznivé podmínky pro ziskovost podniku. 

Důležitým ekonomickým faktorem je zde síla a vliv dodavatelů nezbytných pro činnost 

podniků v odvětví. Dodavatelé poskytující podniku suroviny, materiál, energii, technologie 

apod. mohou výrazně ovlivňovat činnost a zisk podniku snižováním kvality vstupů nebo 

zvyšováním jejich ceny. Většina podniků se snaží minimalizovat závislost na dodávkách 

z  vnějších zdrojů a využívat pouze dodavatelé pro získání nezbytných zdrojů. V Porterově 

modelu může být smluvní síla dodavatelů vysoká v následujících případech: 

 dodavatelé na daném trhu jsou vysoce významnými (především z hlediska 

jejich nabídky) a dodávají svým odběratelům velký objem vstupů, 

 nakupující podnik není pro dodavatele důležitým zákazníkem, 

 vstupy, které po dodavatelích jednotlivé podniky poptávají, mají vysokou 

úroveň diferenciace (specifické vlastnosti zboží, kvalita či jedinečnost), 

 nakupující není významným distributorem a není schopen ovlivňovat ostatní 

nakupující a obchodníky, 

 nakupující nemá k dispozici potřebné tržní informace (údaje o ceně, poptávce 

a  nabídce), 

 špatná tzv. zpětná integrace (backward integration) – v případě potíží ze strany 

dodavatele by si mohl nakupující vyrábět zboží sám. 

2.4.3 Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku 

 Analýza okolí podniku tedy poskytuje vrcholovému managementu podniku potřebné 

informace o trhu a odvětví. Doposud byly analyzovány faktory vnějšího prostředí podniku, 

které ovlivňují podnikovou strategii a znamenají pro podnik hrozby a příležitosti. Zbývá 

nám  tedy kromě analýzy okolí firmy analyzovat vnitřní zdroje a schopnosti podniku, 

které  vyjadřují silné a slabé stránky podniku. Pro identifikaci silných a slabých stránek 

je  potřeba analyzovat následující interní faktory: 

 marketingové a distribuční faktory, 

 faktory vědecko-technického rozvoje, 
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 faktory výroby a řízení výroby, 

 faktory podnikových a pracovních zdrojů, 

 faktory finanční a rozpočtové. 

 Ve většině odvětví je v současnosti vysoká konkurence. Proto se klíčovým faktorem 

úspěchu stává schopnost produkt prodat. Vzhledem k tomuto faktu je nutno se zaměřit 

na  důležitost marketingových a distribučních faktorů. [14, Lhotský] 

Marketingové a distribuční faktory 

 Marketingové a distribuční faktory mohou být pro každý podnik a odvětví jinak 

důležité. Důležitá je z jedné strany povaha produktu či služby, a z druhé strany množství 

nakupujících. Jak bylo zmíněno výše, důležitost marketingových a distribučních faktorů 

narůstá vlivem zvyšující se konkurence. Cílem marketingu je využití příležitostí a přeměnit 

je  na zisk prostřednictvím podnikových činností uspokojujících přání a potřeby nakupujících. 

Marketingových cílů je dosahováno prostřednictvím tzv. marketingového mixu, 

který  je  tvořen marketingovými nástroji. Za základní faktory marketingového mixu 

označujeme tzv. 4P, což znamená Price, Produkt, Place, Promotion. Jedná se tedy o cenu, 

produkt, místo (včetně distribučních kanálů) a propagace. 

 Cena tvoří významný nákupní faktor, který ovlivňuje chování nakupujícího. Cenu 

chápeme jako něco, čeho se musí nakupující vzdát, aby si mohl daný produkt pořídit. Nákup 

ovšem provede pouze, pokud je cena nižší než užitek plynoucí z pořízení produktu. 

 Za produkt považujeme tedy výrobek nebo službu, které jsou základem celého 

podnikání. Skrze produkt jsou naplňovány přání a potřeby nakupujících. Rozhodující faktor 

pro nakupujícího je atraktivita produktu, tedy jeho design, jakost, rozmanitost, velikost, 

vlastnosti, balení, značka, záruka, služby a výnosy. V oblasti produktu analyzujeme, 

zda  produkt odpovídá potřebám zákazníka. 

 Místo chápeme jako konkrétní lokalitu daného podniku. Prodej podniku je mnohdy 

z  velké části ovlivněn jeho lokalitou. Lokalita podniku je dlouhodobým rozhodnutím 

vrcholového managementu, které především u menšího podniku může významně ovlivnit jeho 

činnost. V této oblasti je vhodné si uvést následující komponenty: zásoby, doprava, 

distribuční cesty, rozmístění, sortiment a pokrytí trhu. Význam mají zejména distribuční 

cesty. 
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 Propagace podnikových produktů je nezbytná při jeho novém uvedení na trh, 

udržování či zlepšování jeho pozice na trhu. Jedná se o nástroje komunikace s nakupujícími. 

Cílem propagace je tedy, aby se produkt dostal do povědomí nakupujících a získal co nejvíce 

nových nakupujících. Marketingový komunikační mix nebo také 7P je nástrojem propagace 

a  zahrnuje rozšíření o tyto nástroje: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations. 

[9, Keřkovský] 

Faktory vědecko-technického rozvoje 

 Vědecko-technický rozvoj často může velice posílit aktivity podniku a vytvořit 

tak  konkurenční výhodu. Proces vědecko-technického rozvoje se skládá ze základního 

výzkumu, aplikovaného výzkumu, vývoje a komercionalizace. Zlepšením stávajícího nebo 

vytvořením nového produktu pomocí vědecko-technických aktivit může vést k získání 

konkurenční výhody. Pomocí těchto aktivit můžeme dosáhnout příležitostí v oblasti inovací, 

zlepšení výroby či získat nákladové výhody vedoucí k zlepšení pozice na trhu. 

Faktory výroby a řízení výroby 

 Při analýze výroby a řízení výroby by měly být sledovány zejména faktory 

hospodárnosti a účinnosti procesu řízení výroby včetně řízení kvality, technické obsluhy 

výroby, sytému řízení zásob, využití výrobních zařízení, úroveň výrobních nákladů vzhledem 

ke konkurenci, dostupnost a využití surovin, polotovaru, energií, nářadí a výrobních zařízení, 

spolehlivost a stabilita výrobních systémů, umístění vnitropodnikových jednotek a dostatečná 

výrobní kapacita z hlediska uspokojování poptávky. 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

 Faktory podnikových a pracovních zdrojů musí být rovněž předmětem vnitřní analýzy, 

pokud se snažíme odhalit silné a slabé stránky. Na tyto faktory v současné době klade větší 

důraz mnoho podniků. Analyzovány by měly být následující typy podnikových zdrojů: 

 Lidské zdroje – zaměstnanci a jejich kvalifikace, motivace, zkušenosti 

a  adaptibilita. 

 Finanční zdroje – analýza finančních zdrojů podniku. 

 Hmotné zdroje – stroje, nemovitosti, zařízení a dopravní prostředky. 

 Nehmotné zdroje – know-how, patenty, licence a registrované ochranné 

známky. 
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 Konkrétně do této analýzy řadíme faktory, jako jsou např. image a prestiž podniku, 

vztahy s obory, kvalita zaměstnanců, pracovní klima, podniková kultura a jejich soulad 

s  podnikovou strategií, účinnost informačního systému a systému strategického řízení. 

 Faktory finanční a rozpočtové 

 Pomocí finanční a rozpočtové analýzy stanovujeme finanční zdraví podniku, 

tj.  zhodnocení současného stavu podniku z finančního hlediska. Analyzujeme, zda finanční 

prostředky jsou dostačující plánovanému strategickému rozvoji. Hlavní statický pohled 

na  podnik představuje rozvaha podniku. Hlavním úkolem rozvahy je poskytnout podniku 

informace o aktivech a pasivech. Aktiva představují majetek a pasiva finanční krytí majetku 

podniku. Tato analýza se věnuje především oblasti pohybu finančních zdrojů, získávání 

a  přerozdělování finančních zdrojů, kapitálové struktuře. Tyto oblasti jsou vysoce významné 

pro tvorbu strategie. [14, Lhotský; 9, Keřkovský] 

2.5 Finanční analýza 

 Neustálé změny v ekonomickém prostředí nutí podniky provádět změny v jejich 

vnitřním prostředí. Úspěšný podnik by proto měl při svém hospodaření provádět finanční 

analýzu a věnovat se tím rozboru finanční situace. Nejvystižněji lze definovat finanční 

analýzu jako systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních 

výkazech. Finanční analýzy zahrnují rozbory podnikové současnosti, minulost a budoucích 

finančních podmínek. Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních 

metodických prostředků, diagnózu finančního zdraví podniku a připravit tak kvalitní podklady 

pro správné rozhodování podniku. Za finančně zdravý podnik lze pokládat takový podnik, 

který je schopen naplňovat smysl své existence. Jinými slovy je to podnik, který dlouhodobě 

dosahuje takové míry zisku, kterou požadují investoři (akcionáři) vzhledem k míře rizika, 

které je spojeno s určitým druhem podnikání. Z hlediska strategické analýzy je cílem finanční 

analýzy zhodnotit, jak podnik v průběhu své činnosti využívá finanční zdroje. 

[19,  Valach;  3,  Dluhošová] 

 Finanční analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím. Prostřednictvím finančních 

výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přehled peněžních toků (cash flow), poskytuje 

informace a data pro rozhodování podniku. Další zdroje pro finanční analýzu tvoří statistiky 

peněžního a kapitálového trhu, vnitropodnikové zdroje z oblasti účetnictví a ekonomické 

statistiky. 
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Metody elementární analýzy 

 U finanční analýzy je nutno si uvědomit, jak důležitou roli sehrává časové hledisko. 

Proto musí být rozlišováno mezi tokovými a stavovými veličinami. Tokové veličiny 

se  vztahují k určitému časovému intervalu (data z výkazu zisků a ztrát), na druhé straně 

stavové veličiny se vztahují k nějakému určitému časovému okamžiku (data z rozvahy). 

Finanční ukazatele jsou členěny na absolutní, rozdílové a poměrové. Absolutní ukazatele 

přímo vycházejí z posuzování jednotlivých položek základních účetních výkazů. Rozdílové 

představují rozdíl mezi určitou položkou aktiv a určitou položkou pasiv. Poměrové ukazatele 

tvoří nejpočetnější a nepoužívanější skupiny ukazatelů a lze je definovat jako podíl 

dvou  položek ze základních účetních výdajů. Elementární metody lze členit do několika 

skupin, které však jako celek tvoří kompletní finanční rozbor hospodaření podniku. 

Přehlednost členění těchto metod zobrazuje následující obrázek. 

Obr. 2.4. Členění elementárních metod 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza, 2011 

Přímá analýza intenzivních ukazatelů (poměrová analýza) 

 Poměrová analýza patří k nejpoužívanějším metodám finanční analýzy. Z obr. 2.4 

je  patrné, že do této kategorie jsou řazeny ukazatele rentability, aktivity, zadluženost, 

likvidity, kapitálového trhu a cash flow. Následující ukazatele byly vybrány, neboť jsou 

předmětem zkoumání v praktické části této diplomové práce. 
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Ukazatele rentability 

 Měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu 

je  výnosnost vloženého kapitálu resp. rentabilita. Rentabilita je obecně definována jako 

poměr zisku a vloženého kapitálu. Podle toho jaký druh kapitálu je používán rozlišujeme 

následující ukazatele rentability: rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita 

nákladů (ROC). Praktická část diplomové práce se věnuje pouze ukazatelům ROA a ROE, 

proto jsou uvedeny pouze tyto dva ukazatele rentability. 

Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets) 

    
    

      ý    ž  ý      á 
          (2.1) 

 Měřením ukazatele ROA nebo také ROI (Return On Investments) je vyjadřována 

výdělečná schopnost podniku, produkční síla, nebo také jeho celková efektivnost. Vyjadřuje 

celkovou výnosnost kapitálu, bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti 

financovány. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) 

    
    

      í      á 
                              (2.2) 

 Měřením ukazatele ROE je vyjadřována výnosnost kapitálu, který do podniku vložili 

jeho vlastnící či akcionáři. 

Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity mají návaznost na ukazatele rentability a jsou využívány především 

pro řízení aktiv. Ukazatele aktivity informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části 

(pohledávky či zásoby), tedy respektive, jak dlouho v nich má vázány finanční prostředky. 

Jelikož ukazatele aktivity nejčastěji poměřují tokovou veličinu (tržby) k stavové veličině 

(aktiva) lze ukazatele rozdělit na dva typy:  

 rychlost obratu – vyjadřuje počet obrátek za aktiv za období (nejčastěji rok), během 

kterého bylo dosaženo daných tržeb, 

 doba obratu – vyjadřuje dobu (počet dní), kolik trvá jedna obrátka. [10, Kislingerová]  
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Obrat aktiv 

            
  ž  

      á       
                  (2.3) 

 Měřením ukazatele obratu aktiv, často označovaným také jako produktivita vloženého 

kapitálu, jsou získávány informace o efektivnosti využití veškerých aktiv bez ohledu na zdroje 

jejich krytí. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. 

Doba obratu pohledávek 

 Měřením doby obratu neboli splatnosti pohledávek, jsou získány informace o 

vázanosti financí v těchto pohledávkách, tedy za jakou dobu v průměru jsou placeny faktury. 

                  á    
      á         

  ž  
               (2.4) 

Doba obratu závazků 

 Měřením ukazatele doby obratu závazků je vyjádřen přehled o podnikové platební 

morálce vůči svým věřitelům. Je to doba, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

uhrazením. 

             á    ů  
 á           

  ž  
                  (2.5) 

Ukazatele zadluženosti 

 Pojmem zadluženost je vyjadřována skutečnost, že podnik využívá k financování 

svých aktiv cizí zdroje. Výnosnost akcionářů a riziko podnikání výrazně ovlivňuje používání 

cizích zdrojů. Nelze financovat podnik pouze z vlastního kapitálu nebo naopak pouze z cizího 

kapitálu. Zadluženost charakterizuje vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Informuje o 

úvěrovém zatížení podniku a má význam zejména pro dlouhodobé věřitele. [11, Kislingerová]  

Celková zadluženost 

 Měřením ukazatele celkové zadluženosti podniku je vyjádřeno, do jaké míry je firemní 

majetek krytý cizími zdroji. Charakterizuje tedy finanční úroveň firmy a vyšší hodnoty 

představují riziko především pro věřitele. 

                    
   í       

      á       
                 (2.6) 
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Ukazatele likvidity 

 Jednou ze základních podmínek existence podniku na trhu je jeho platební schopnost. 

Ukazatele likvidity ukazují, jak si podnik stojí ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům, 

tedy jak je schopen tyto závazky splácet. Likvidita je nezbytnou podmínkou dlouhodobé 

existence podniku, její výše a řízení však záleží na strategii podniku. V souvislosti s platební 

schopností podniku se často vyskytují tyto základní pojmy: solventnost, likvidita a likvidnost. 

[17, Synek]  

Obvykle se vymezují takto:  

 Solventnost je schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. 

 Likvidita je momentální schopnost podniku uhradit splatné závazky. 

 Likvidnost je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku. Označuje 

míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy. [2, Dedouchová]   

Oběžný majetek z hlediska likvidnosti je rozdělován následovně: 

 nejvyšší – krátkodobý majetek, 

 krátkodobé pohledávky, 

 zásoby. 

 V praxi jsou nejčastěji používány ukazatele běžné likvidity, pohotové likvidity a 

okamžité likvidity podniku.  

Běžná likvidita 

 Také označována jako likvidita III. stupně. Měřením ukazatele běžné likvidity je 

zjišťováno, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Znamená to, kolikrát je 

schopen podnik splatit věřitelům své dluhy, kdyby proměnil všechna aktiva v daném 

okamžiku na hotovost. Tento ukazatel sledují hlavně věřitelé. 

                
  ěž á       

  á      é  á     
                  (2.7) 

Pohotová likvidita 

 Také označována jako likvidita II. stupně. Tento ukazatel vylučuje nejméně likvidní 

část oběžných aktiv – zásoby (materiál, suroviny, polotovary, hotové výrobky a 
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nedokončenou výrobu) z ukazatele běžné likvidity. Smyslem tohoto ukazatele je vyloučit z 

oběžných aktiv nejméně likvidní aktiva. 

                   
  ěž á         á    

  á      é  á     
                 (2.8) 

Okamžitá likvidita 

 Také označována jako likvidita I. stupně. Měřením tohoto ukazatele je zjišťována 

schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky ihned – tedy pomocí peněz na bankovních 

účtech, hotovostí, krátkodobými cennými papíry či šeky. 

                   
       é        í      ř    

  á      é  á     
                  (2.9) 

Altmanovo Z – skóre pro s.r.o. 

 Altmanova analýza představuje jednu z možností, jak vyhodnotit finanční zdraví 

podniku pomocí jediného číselného údaje. Altmanovo Z – skóre v sobě zahrnuje všechny 

podstatné složky finančního zdraví podniku (rentabilitu, likviditu, zadluženost i strukturu 

kapitálu). Pomocí Altmanova modelu lze stanovit, s přibližně dvouletým předstihem, bankrot 

podniku. Dá se použít i pro jiná období, ale v tom případě přesnost klesá. [6, Guerard] 

 Základní tvar rovnice zní: 

                                                                    (2.10) 

       
                                

              
 

       
                

              
 

       
    

              
 

       
                                

                              
 

       
     

              
 

 Ve výše uvedené podobě se Altmanovo z-skóre používá pro hodnocení akciových 

společností. Pro posuzování společností s ručením omezeným se používá její upravená verze, 

která se liší v definici ukazatele x(4) a ve váhách přisuzovaných jednotlivým ukazatelům. [30, 

Bankrotní modely.]  
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 Nová rovnice pro s.r.o. tedy vypadá následovně: 

                                                                         (2.11) 

       
               

                                                          
 

 Hranice jednotlivých intervalů v modelu pro s.r.o. je rovněž posunuta. Výsledný index 

se porovnává s následujícími intervaly: Z > 2,9 značí podnik v dobré situaci, 2,9 > Z > 1,2 

znamená podnik v šedé zóně a Z < 1,2 signalizuje u podniku velmi pravděpodobný bankrot. 

2.6 SWOT analýza  

 Završením strategické analýzy je diagnóza zaměřená na charakteristiku klíčových 

faktorů, které ovlivňují postavení podniku na trhu. SWOT analýza je strategickým nástrojem 

rekapitulace a shrnutí výsledků předešlých analýz, které využívá k definování silných 

a  slabých stránek podniku (vnitřní) a porovnává ji s vlivy z okolí podniku, což jsou 

příležitosti a hrozby (vnější). Byla vyvinuta profesorem Stanfordovy univerzity Albertem 

Humpreym. Samotný název SWOT analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názvů, 

Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Threats (hrozby) a Opportunities 

(příležitosti). Hlavním uplatněním SWOT analýzy je zobrazit a rozvíjet silné stránky podniku 

a potlačovat s nimi slabé stránky a zároveň zohledňovat hrozby a příležitosti. Základní přínos 

SWOT analýzy lze nalézt v identifikaci vnitřních a vnějších vlivů a následném ocenění jejích 

vlivů na podnik, nikoliv pouze k identifikaci těchto vlivů. Má-li SWOT analýza plnit 

užitečnou roli při tvorbě strategie, musí její aplikace směřovat k nalezení, identifikaci 

a  posouzení faktorů vnitřního a vnějšího prostředí a jejich vzájemných souvislostí. 

Dokončení SWOT analýzy by mělo dát kompletní představu, o tom jak si podnik vede na trhu 

a měly bychom být schopni zhodnotit potenciál současné strategie. [16, Sedláčková; 7, Hill] 

 Na obr. 2.5 je znázorněna matice SWOT, která je tvořena čtyřmi kvadranty, 

představuje kombinace silných a slabých stránek podniku (vnitřní) s riziky a příležitostmi 

(vnější). Každý kvadrant představuje strategickou volbu pro podnik. Kombinace klíčových 

faktorů umožňují zvažovat 4 různé strategické situace, které si management podniku může 

zvolit. 
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Obr 2.5. Diagram SWOT analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : Vlastní zpracování dle Sedláčková, Helena. Strategická analýza, 2006 

 Agresivní růstově orientovaná strategie se nachází v prvním kvadrantu, který je 

nejpříznivější pro podnik, neboť se zde setkává s příležitostmi v okolí a zároveň je schopen 

využít tyto příležitosti pomocí mnoha silných stránek. Výsledkem těchto příznivých okolností 

je již zmiňovaná agresivní strategie označovaná také jako strategie „max – max“, strategie 

SO  (Strenghts a Opportunities). Předpokládané příležitosti jsou v souladu se silnými 

stránkami. Podniky by se měli snažit co nejvíce přiblížit této situaci. 

 Diverzifikační strategie neboli strategie „min - max“, strategie ST (Strenghts 

a  Threats), vychází z předpokladu, že silné stránky se střetnou s hrozbami. Cílem této 

strategie je maximalizovat silné stránky a minimalizovat hrozby, neboli včas identifikovat 

hrozby a přeměnit je pomocí silných stránek na příležitosti podniku. 

 Turnaround strategie se nachází v třetím kvadrantu. V této pozici je podnik vystaven 

mnohým příležitostem, avšak zároveň musí čelit velkému množství slabých stránek. Tato 

strategie, označována také jako strategie „max – min“, strategie OW (Opportunities 

a  Weaknesses), klade důraz na překonání a následnou eliminaci slabých stránek pomocí 

tržních příležitostí. 

 Obranná strategie se nachází v posledním kvadrantu a zobrazuje podnik v situaci, 

ve  které se v okolí podniku vyskytuje mnoho hrozeb a zároveň podnik disponuje značným 

množstvím slabých stránek. Strategie „min – min“, strategie WT (Weaknesses a Threats), 

Turnaround strategie 

Obranná strategie 
Diverzifikační 

strategie 

Agresivní růstově 

orientovaná strategie 

Příležitosti 

Silné stránky Slabé stránky 

Hrozby 
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je  orientována na eliminaci slabých stránek a hrozeb v okolí podniku. Při této defenzivní 

strategii často dochází k opouštění určitých pozic a uzavírání kompromisů. 

 V souvislosti s uvedenými informacemi je velmi důležité si ujasnit roli SWOT analýzy 

v procesu formulace strategie. SWOT analýza by měla být vnímaná, pouze jako relativně 

přehledný nástroj pro formulaci strategie, nikoliv jako závěrečnou etapu strategické analýzy.  

2.7 Návrh a volba optimální strategie 

 Pomocí závěrů SWOT analýzy a důkladně provedené strategické analýzy jsou 

stanoveny správné strategické cíle podniku a jeho optimální strategie. Existuje mnoho 

podniků, které měly v určitém čase srovnatelné podmínky pro růst, ale některé se staly 

úspěšnějšími než ostatní. Klíčem k tomuto úspěchu byla právě volba optimální strategie. 

Na  základě výsledků vnitřní a vnější analýzy, SWOT analýzy, by měly být vypracovány 

strategické cíle a z těchto cílů konkrétní strategie. Je možné vypracovat více variant strategií. 

S výjimkou výše uvedených strategií rozlišujeme ještě mnoho dalších druhů strategií. 

Například strategie stability, expanze, útlumu, omezení a jejich kombinovaná strategie 

či  generické strategie. 

Generické strategie 

 Generické strategie se používají k dosažení konkurenčních výhod v odvětví. Autorem 

generických strategií je M. Porter. K dosažení konkurenčně výhodné pozice na trhu slouží 

generické strategie, kterými jsou strategie nákladového vedení (nízkých nákladů), 

diferenciace a zaměření. Tyto strategie by měly být využity na celý trh nebo na určitý tržní 

segment. [21, Zuzák] 

Obr. 2.6 Struktura generických strategií 

 

Zdroj: Zuzák, Roman. Strategické řízení podniku. 2011  
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3. Prezentace vybrané organizace 

 Cílem následující kapitoly je představit analyzovaný podnik. Všechny následující 

informace byly získány z interních zdrojů a na základě pohovoru s majitelem a zároveň 

jednatelem podniku Vanesta reklama s.r.o. 

Základní údaje 

Obchodní firma Vanesta reklama s.r.o 

Sídlo   Bohumín – Nový Bohumín, 9. května 627 

PSČ   735 81 

Identifikační číslo 25894510 

Právní forma  Společnost s ručením omezeným 

Rejstříkový soud Krajský soud v Ostravě 

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

   zákona 

Základní kapitál 200 000,- Kč 

Statutární orgán Počet členů statutárního orgánu – 1 

   Ing. Patrik Babiš – jednatel, za společnost jedná samostatně, obchodní 

   podíl 100%, splaceno 100% 

Obr. 3.1 Logo společnosti Vanesta reklama s.r.o. 

 

Zdroj: Vanesta reklama s.r.o., 2015 
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Historie 

 Vanesta reklama s.r.o. je reklamní agentura, která byla založena v roce 2001 se sídlem 

v městě Bohumín. Sídlo společnosti se nachází ve středu města Bohumín nedaleko hlavního 

nádraží a centra města. Sídlo firmy zároveň slouží jako ubytovací prostory pro majitele firmy 

a jeho rodinu, jako výrobna a maloobchodní prodejna. Dále jsou zde další prostory, které jsou 

pronajímány jiným firmám. Firma vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 10. 2001. 

Zakladateli společnosti byli Ing. Patrik Babiš a Ing. Markéta Mikuláčková. V roce 2007 

Ing. Patrik Babiš převzal podíl společnosti od Ing. Markéty Mikuláčkové a stal se tak jediným 

vlastníkem a jednatelem společnosti. Název společnosti vzešel ze jména slavné houslistky 

Vanessy-Mae, které byla v roce 2001 celosvětově známa díky svého hudebního hitu Destiny. 

Upsaný základní kapitál činil 200 000,- Kč a byl splacen společníky rovným dílem. Firma 

dále nenavyšovala základní kapitál a dosavadní právní formu, společnost s ručením 

omezeným, nezměnila. Vanesta reklama s.r.o. byla původně založena za účelem kopírovacích 

prací. V současnosti se zabývá vyřizováním povolení, výstavbou a následnou instalací 

reklamních zařízení jako jsou billboardy, totemy či reklamní věže. 

Struktura společnosti a současná situace 

 Společnost byla založena jako společnost s ručením omezeným a předmětem 

podnikání dle obchodního rejstříku do roku 2014 byly kopírovací práce, specializovaný 

maloobchod, reklamní činnost a marketing a pořádání kulturních akcí. V roce 2014 

se  předmět podnikání změnil na výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. Společnost tedy působí na trhu kopírovacích prací, pronajímání, 

výroby, výstavby a instalací reklamních zařízení. Majitel firmy je zároveň jediný vlastník, 

jednatel a společník společnosti a zaměstnává celkem 10 zaměstnanců na plný úvazek. Jedná 

se tedy o malý podnik s jednoduchou organizační strukturou, kdy má majitel přehled o dění 

ve firmě a samostatně kontroluje chod podniku. Podnik si v současné době stojí na trhu 

reklamních agentur velice dobře. Toto tvrzení potvrzuje fakt, že podnik Vanesta reklama s.r.o. 

poskytuje reklamní práce a zařízení všem velkým firmám v Bohumíně jako jsou 

např.  Bonatrans, Bochemie, Viadrus, ŽDB. Mimo zmíněné firmy je na místě uvést reklamní 

práce pro stavebniny Raab Karcher, které provozují po celé ČR 50 kamenných prodejen. Dále 

sídlo firmy slouží jako maloobchod, který poskytuje klasické kopírovací služby. V roce 2013 

došlo k nákupu řezacího stroje s názvem Zund (obrázek stroje v příloze č. 1), který slouží 

k  výrobě reklamních tabulí. Firma působí pouze na tuzemském trhu.  
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 Podnik Vanesta reklama s.r.o. si vybralo mnoho společností jako partnera 

na  významné projekty. Důležité je uvést, že podnik nespolupracuje pouze se soukromým 

sektorem. Např. v roce 2013 zprostředkovali reklamu v podobě billboardů, letáků, polepů 

a  dalších propagačních prostředků pro politické hnutí ANO 2011 v předčasných volbách 

do  poslanecké sněmovny. Dále podnik vyhrál městský konkurz na tvorbu polepů a reklam 

na  nově vzniklé sportovní hale za 50 miliónů v Bohumíně (hala zobrazena v příloze č. 2).  

Rozsah činnosti 

 Na základě výše uvedených informací bylo zjištěno široké produktové portfolio 

Vanesty reklamy s.r.o. Proto bude podrobněji rozepsáno v následujících řádcích. 

Produkt – billboard 

 Pronájem, vyřízení povolení, výstavba a instalace billboardů s možností atypické 

nadstavby či osvětlení. 

 Billboard euro formát – rozměr 5,10 x 2,40 metrů. 

 Bigboard – rozměr 9,60 x 3,60 metrů. 

 Double bigboard – rozměr 9,60 x 8,20 metrů. Tyto billboardy ve vlastnictví 

Vanesty reklamy s.r.o. se nacházejí pouze v Ostravě. 

Produkt – nabídka prodejny 

 Černobílý a barevný tisk a kopírování výkresů (A0  až A4), 

 razítka, 

 reklamní předměty, 

 firemní papíry, 

 kroužkové vazby, 

 svatební oznámení. 

 pozvánky. 

Další produkty 

 Instalace reklamních zařízení (totemy), 

 polepy aut a výloh, 

 pronájem reklamních ploch, 

 světelné reklamy. 
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 Od vzniku společnosti došlo k velkému počtu změn. Firma rozšířila produktové 

portfolio. Dále rozšířila působnost za hranice Moravskoslezského kraje a každým rokem 

spolupracuje s větším množstvím zákazníků. 

Současná strategie 

 Vlivem konkurence se zvyšuje významnost marketingových a distribučních faktorů. 

Z  tohoto důvodu se klade vyšší důraz na reklamu a její důležitost v podnikání. Podnik, 

který  se dokáže přizpůsobit potřebám zákazníka a dokáže ho zaujmout jak prostřednictvím 

produktu, tak reklamy má největší předpoklady pro úspěch v daném odvětví. Současná 

strategie podniku Vanesta reklama s.r.o. byla definována majitelem podniku. Ten ji definuje 

jako snahu o udržení dobrého jména společnosti prostřednictvím kvalitních produktů a služeb. 

Společnost má v blízkém okolí pozitivní reputaci. O čemž svědčí i fakt, kdy dle tvrzení 

majitele společnosti podnik neprovádí nijak rozšířenou propagaci a zákazníci si podnik 

vyhledají sami na základě kladných hodnocení ať už jiných firem či známých. Společnost 

si  vysoce zakládá na kvalitním přístupu a vyhovění potřebám zákazníků, jinými slovy usilují, 

aby se spokojení zákazníci znovu vraceli a podávali kladné reference. Udržení dobrého jména 

na trhu prostřednictvím poskytování kvalitních produktů a služeb, lze definovat 

jako  nejdůležitější strategický cíl majitele společnosti.  

Firemní kultura 

 Od vzniku společnosti proběhlo ve společnosti mnoho změn, ať už zvýšením tržeb, 

marže či produktového portfolia či změna struktury zaměstnanců a podnikové kultury 

jako  celku. Majitel firmy definoval cíle podniku a zároveň čeho si přeje dosáhnout, avšak 

jednoznačně definované vize a poslání podnik nemá. Na základě provedené strategické 

analýzy budou v praktické části zkonstruovány vize a poslání podniku Vanesta reklama s.r.o. 

 Vzhledem k faktu, že se jedná o malý podnik o 10 zaměstnancích, je podnikové klima 

pozitivní. Zaměstnanci sdílejí postoje majitele firmy a snaží se poskytovat nejkvalitnější 

produkty a služby na trhu. Pracovníci, kteří montují a instalují reklamní zařízení, 

jsou  oblečeni v stejnokroji v barvách podnikového loga. Tyto barvy jsou stejné jako barvy 

vlajky ČR. Tímto jsou dosahovány kvalitní ohlasy a dochází k dalšímu vytváření podnikové 

kultury. Do roku 2016 plánuje majitel firmy stejnokroj i pro všechny zaměstnance (i dámy), 

aby tak podnik působil navenek více jednotně. 
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4. Aplikace vybraných metod strategické analýzy 

Tato kapitola se zabývá analýzou makrookolí a mikrookolí vnějšího prostředí podniku 

a faktory, které na podnik působí „zvenčí“ jako např. faktory ovlivňující jeho strategickou 

pozici na trhu, faktory vytvářející příležitosti pro podnik nebo hrozby ohrožující činnost 

či  existenci podniku.  Kapitola obsahuje finanční analýzu a analýzu vnitřního prostředí 

podniku.  Na základě provedených analýz vnitřního a vnějšího prostředí bude v této kapitole 

provedena SWOT analýza, pomocí které budou přehledně zobrazeny výsledky předešlých 

analýz. 

4.1 Analýza makrookolí 

 Pro analýzu makrookolí byla vybrána PEST analýza, která je nejzákladnější metodou 

analýzy makrookolí podniku. Dále budou rozebrány politicko-legislativní, ekonomické, 

sociální a technologické faktory působící z makrookolí na podnik Vanesta reklama s.r.o. 

Politicko-legislativní sektor 

 Společnost Vanesta reklama s.r.o. působí na českém trhu, tudíž spadá pod platnou 

legislativu České republiky (dále jen ČR). Společnost vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku jako společnost s ručením omezeným a přijala platnou legislativu ČR a musí se tedy 

řídit nařízeními vlády, vyhláškami, zákony a dalšími právními normami. Vanesta reklama 

jako společnost s ručením omezeným podléhá Zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (ZOK). Další obecné zákony, kterými se Vanesta reklama s.r.o. musí řídit, si lze 

uvést např. Zákon č. 262/2006 Sb., který upravuje pracovně právní vztahy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem či Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 

 ČR vznikla 1. ledna 1993 v návaznosti na rozpadnutí Československé federativní 

republiky. Politický systém ČR je demokratický. ČR se řadí mezi národy s relativně nestabilní 

politickou situací. ČR se dne 1. května 2004 stala členem Evropské unie (EU), to znamená, že 

legislativa ČR není jediná, které Vanesta reklama s.r.o. podléhá. Zákony jsou kompatibilní se 

standartou Evropské unie. ČR je dále členem mnoha mezinárodních organizací, jako jsou 

např. OSN (organizace spojených národů), WTO (světová obchodní organizace), WHO 

(světová zdravotnická organizace), OECD (organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj) a 

UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu). 
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 Největším problémem vládního prostředí je jeho korupční jednání vládních činitelů. V 

celosvětovém žebříčku vnímání korupce se ČR umístila na 57. místě ze 177 zemí, což je 

oproti ostatním evropským zemím nepříznivé. Důvodem jsou podezřelé veřejné zakázky, 

úplatky a mnoho protikorupčních zákonů, které nakonec nevzešly v platnosti. Korupce podle 

některých odhadů stojí státní kasu ročně přes 40 miliard Kč. Stát, kraje a obce zadávají 

podnikům ročně zakázky v hodnotě v rozsahu přibližně 500 – 640 miliard Kč. [22, Finanční 

expert] 

 Jelikož Vanesta reklama s.r.o. spolupracovala na veřejných zakázkách, může korupce 

vysoce ovlivňovat konkurzy. Veřejnou zakázku může pomocí úplatků vyhrát někdo jiný 

a  ohrozit tím úspěšnost podniku. Veřejné zakázky značí pro podniky významnou příležitost. 

Pro podnik Vanesta reklama s.r.o., která převážně zprostředkovává reklamu pro své klienty 

v  podobě pronájmu reklamních ploch (billboardů), potisků, plakátů či polepy aut, mohou 

volby znamenat významnou příležitost pro tento podnik. V roce 2015 by se sice neměly konat 

žádné volby, ale v dalších obdobích by mohly volby činit významnou příležitost pro Vanestu 

reklamu s.r.o. Nutno podotknout, že volby mohou znamenat i hrozbu. 

 V současné době korupce není zdaleka jediný politicko-legislativní faktor ovlivňující 

fungování podniku. Jako další faktor si lze uvést právní vymahatelnost pohledávek. Pomalé 

a  předražené soudní jednání jsou častým problémem podniků. Nepředvídatelnost soudních 

rozhodnutí a jejich kvalita jsou jedny z mnoha faktorů, které významně ovlivňují 

podnikatelské prostředí.  

Daňová politika  

 Dalším problémovým faktorem je vývoj daní, které mají vliv na strukturu a výši 

veřejných rozpočtů a v neposlední řadě na podnikatelské prostředí. Společnost Vanesta 

reklama s.r.o. je plátcem daně DPH, dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

(dále jen DPH).  U DPH od roku 2012 došlo k vzrůstu snížené sazby daně z 10 % na 14 %, 

dále v roce 2013 došlo ke zvýšení této sazby daně z 14 % na 15 % a základní sazby daně 

z 20 % na 21 %. V roce 2014 vláda schválila, s platností od roku 2015, třetí sazbu daně, kdy 

k  základní 21% a snížené 15% přibyla další snížená 10% daň pro knihy, léky a kojeneckou 

výživu. Změny v DPH významně ovlivňují hospodářskou činnost podniku v důsledku změn 

cen produktů a služeb, které působí na chování jednotlivých spotřebitelů, kdy při růstu cen 

mohou považovat reklamu za zbytečný výdaj. V tabulce 4.1 je znázorněn vývoj DPH od roku 

2009. 
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 V roce 2014 byla dále zrušena daň dědická a darovací, které byly částečně přesunuty 

do zákona o dani z příjmů. V případě daně darovací může být daňová zátěž vyšší než dříve. 

Tato daňová politika může mít zásadní vliv na podnikatelské prostředí. [23] 

Tab. 4.1 Vývoj DPH od roku 2009 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Základní 

sazba daně 
19 % 20 % 20 % 20 % 21 % 21 % 21 % 

Snížená 

sazba daně 
9 % 10 % 10 % 14 % 15 % 15 % 

15 % 

10 % 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ (2014) 

Legislativa 

 Některé zákony a opatření mohou ovlivnit jednu skupinu podnikatelů více než druhou. 

Tyto zákony a opatření nevytvářejí příznivé podnikatelské prostředí a často vedou 

k  deformaci trhu. Jako největší ohrožení Vanesty reklamy s.r.o. je pokládána novela zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon obsahuje jasné zákonné ustanovení, 

které říká, že pozemní komunikace v místě, kde se nachází reklamní zařízení, musí být 

vybavena svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s reklamním 

zařízením. V mnoha evropských zemích, např. Německu, Španělsku nebo Finsku, je umístění 

reklamních poutačů podél dálnic zcela zakázáno. Výrazným krokem v novele tohoto zákona 

o  pozemních komunikacích je především zpřísnění podmínek pro umisťování a provozování 

reklamních zařízení na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy. Do pěti let 

by  tak měly billboardy zmizet z českých silnic. Tato novela zavádí princip, že povolit 

reklamní zařízení zřídit a provozovat lze pouze tehdy, pokud se toto reklamní zařízení nachází 

maximálně 200 metrů od provozovny. Pokud reklamní zařízení u silnic vyšších tříd tento 

požadavek nesplňují, musí být ze silnic odstraněny.  Důvodem této novely podle ministerstva 

dopravy je hlavně bezpečnost silničního provozu. Reklamní poutače u cest často odvádějí 

řidiče od pozornosti. Reklamní agentury by mohly být tímto zákonem značně ovlivněny 

a  ohroženy. [24, Novela zákona o pozemních komunikacích] 
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Ekonomický sektor 

Ekonomické faktory mohou významně ovlivnit fungování podniků. Důležitou roli 

sehrála ekonomická krize v roce 2008, která zasáhla v nemalé míře všechny země EU 

s  výjimkou Polska. Ekonomická krize vznikla z finanční krize, která byla důsledkem 

hypoteční krize v USA. Odraz této krize se promítl do následujících makroekonomických 

faktorů: hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti, státního rozpočtu, růstu cenové 

hladiny (inflace) či mezd zaměstnanců.  

Trendy hrubého domácího produktu 

 Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) je prvním makroekonomickým ukazatelem 

pro  určování výkonnosti státu. HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb 

nově vyprodukovaných v daném času na určitém území. Jedná se o součet korunové hodnoty 

investic, spotřeby, čistých vývozů a vládních výdajů. HDP se používá pro stanovení 

výkonnosti ekonomiky a vyjadřuje se v peněžních jednotkách. Důležité je připomenout, 

že  absolutní ukazatel HDP je do značné míry zavádějící, protože některé země mohou mít 

vysoké hodnoty HDP, ale po přepočítání na HDP / 1 obyvatel, nemusí dosahovat vysokých 

hodnot. Vývoj HDP v ČR za období 2008–2014 zobrazuje následující tabulka, kde uvedený 

HDP je očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy. 

Tab. 4.2 Vývoj HDP od roku 2008 v České republice 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Růst/pokles 

HDP v % 
3,1 -4,1 2,2 1,7 -1,2 -0,9 2,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ (2014) 

 Zmíněná ekonomická krize v roce 2008 vyústila v hluboké globální změny a odlišný 

vývoj domácí ekonomiky. Tato krize se naplno projevila v roce 2009, kdy došlo k hlubokému 

poklesu HDP. V roce 2010 došlo k vzrůstu HDP o 2,2 %. Růst ekonomiky byl zajištěn 

především odvětvím zpracovatelského průmyslu. Postupné obnovování zahraničního obchodu 

poskytlo prostor exportně orientovaným odvětvím. Jedná se zejména o tyto odvětví: tržních 

služeb a obchodu, strojírenství, elektrotechnický průmysl a výroba dopravních prostředků. 

V  roce 2011 ekonomika spíše stagnovala. Slabá domácí poptávka v roce 2012 zapříčinila 

meziroční pokles HDP o 1,2 % a prohlubování ekonomické recese. Tento nepříznivý vývoj 

zapříčinila jak slabá tuzemská poptávka konečných spotřebitelů zboží a služeb, tak investorů 
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po fixním kapitálu. Zahraniční obchod nebyl schopen kompenzovat vývoj tuzemské 

poptávky. HDP byl výrazně ovlivněn nerovnoměrným inkasem spotřební daně z tabákových 

výrobků. Předzásobení tabákovými výrobky a tím spojená povinnost platit příslušnou daň 

zapříčinilo pozitivní vývoj výnosu spotřební daně tabákových výrobků. V roce 2014 

pokračovalo oživování ekonomiky. Vývoj HDP byl stejně jako v letech 2012 a 2013 ovlivněn 

nerovnoměrným inkasem spotřební daně z tabákových výrobků. HDP meziročně vzrostl 

o 2 %. Tento růst měly na svědomí hlavně tyto odvětví: zpracovatelský průmysl, odvětví 

dopravní prostředků, strojů a zařízení, činnosti v oblasti nemovitostí a veřejná správa. 

[26,  ČSÚ].  

Graf 4.1 Vývoj HDP 

 

Zdroj: Převzato z podkladu ČSÚ, 2015 

 Dle ČNB je předpokládaný meziroční růst HDP pro rok 2015 2,6 % a 3,0 % pro rok 

2016. Vějířový graf 4.2 zachycuje nejistotu budoucího vývoje HDP. Nejtmavší pásmo kolem 

středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující 

se  pásma zobrazují vývoj HDP s pravděpodobností 50%, 70% a 90%. [27, ČNB] 
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Graf 4.2 Prognóza vývoje HDP 

 

Zdroj: Převzato z podkladu ČNB prognóza HDP, 2015 

Trendy výše hrubých mezd 

 Trend výšky hrubých mezd je dalším ekonomickým faktorem ovlivňujícím podnik, 

hlavně v oblasti mzdových nákladů. Trend nominálních mezd je dlouhodobě rostoucí, jak 

je  patrné z grafu 4.3, avšak z důvodu růstů cen spotřebitelského zboží reálné mzdy klesají. 

Pokud bude chtít Vanesta reklama s.r.o. přijmout nové zaměstnance je důležitá výše mezd 

v  dané oblasti působnosti podniku. Proto bude v následujících grafech uveden vývoj 

průměrné mzdy v ČR a následně bude srovnán s Moravskoslezským krajem, kde podnik 

působí. 

Graf 4.3 Průměrná hrubá měsíční mzda v období 2008–2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2014 
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 Průměrná měsíční mzda v ČR vzrostla v 2. čtvrtletí roku 2014 na 25 500 Kč. 

Z  obrázku 4.1 je patrné, že průměrnou mzdu v ČR nadhodnocuje Praha. S výjimkou Prahy 

a  Středočeského kraje nedosahuje průměrné mzdy téměř žádný kraj. Moravskoslezský kraj 

obsadil 7. místo v žebříčku průměrné mzdy z celkem 14. českých krajů. Výše hrubé mzdy 

ve  společnosti Vanesta reklama s.r.o. se pohybuje okolo 25 tisíc Kč. Z toho vyplývá, 

že  zaměstnanci mají vyšší průměrnou mzdu než je průměrná mzda v Moravskoslezském 

kraji. Podnik si tímto snaží udržet kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu. 

Obr. 4.1 Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR 

  

Zdroj: Převzato z podkladů ČSÚ, 2014 

Trend míry inflace 

 Dalším důležitým ekonomickým ukazatelem ovlivňující Vanestu reklamu s.r.o. je míra 

inflace a její trendy vývoje. Inflaci lze chápat jako opakovaný růst cen v ekonomice. Ceny 

jednotlivých zboží a služeb se zvyšují, ale i snižují (platí zákon nabídky a poptávky) => roste 

cenová hladina. Graf 4.4 znázorňuje vývoj průměrné roční míry inflace vyjádřenou 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentní změnu 

průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Tato 
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míra inflace je vhodná při posuzování průměrných veličin, zejména při propočtech reálných 

mezd, důchodů apod. 

Graf 4.4 Průměrná roční inflace v období 2008–2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2015 

 Průměrná míra inflace činila v roce 2012 3,3 %, což bylo o 1,4 % více než předešlém 

roce a byla tak nejvyšší od roku 2008, kdy ČR zasáhla ekonomická krize. Ekonomické 

oživení v roce 2010 (Tab. 4.2) se ukázalo jako krátkodobé a následný nepříznivý vývoj HDP 

měl vliv na trh práce a míru inflace. Zvýšení inflace v roce 2012 měly na svědomí 

administrativní úpravy. Např. zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %, zvýšení 

regulovaného nájemného či zvýšení cen energií – zemního plynu, elektřiny, teplé vody 

apod.  V roce 2013 došlo k poklesu inflace. Tento vývoj ovlivnilo hlavně zvýšení cen potravin 

a nealkoholických nápojů a snížení cen pošty a telekomunikací. V roce 2014 byla průměrná 

míra inflace nejnižší od roku 2003. Hlavními důvody poklesu bylo snížení cen pohonných 

hmot, které byly od roku 2008 nejnižší, a pokles cen potravin. [26, ČSÚ] 

 Následující graf 4.5 znázorňuje budoucí meziroční vývoj míry inflace dle ČNB. Podle 

prognózy ČNB banky by měla inflace v roce 2015 mírně klesat. Od prvního čtvrtletí 2016 

by  měla inflace začít růst a v druhém čtvrtletí 2016 by měla dosahovat hodnot 2 % a více. 

Vějířový graf 4.5 zachycuje nejistotu vývoje inflace. Nejtmavší pásmo, kolem středu 

prognózy, nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující pásma zobrazují vývoj 

s  pravděpodobnosti 50%, 70% a 90%. [27, ČNB] 
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Graf 4.5 Prognóza vývoje inflace 

 

Zdroj: Převzato z podkladů ČNB, prognóza inflace, 2015 

Nezaměstnanost 

 Podíl nezaměstnanosti v ČR je dalším ekonomickým faktorem působící na podnik. 

Tento makroekonomický ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání 

ve  věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku (v %). Z grafu 4.6 lze jednoznačně 

určit, že podíl nezaměstnanosti má rostoucí tendenci. Navzdory rostoucího podílu 

nezaměstnanosti se ČR stále drží pod průměrem EU. 

Graf 4.6  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2015 

4,51 

7,12 7,4 6,77 
7,37 8,17 

8,63 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Podíl nezaměstnanosti v ČR  



49 
 

 Z pohledu analyzovaného podniku je důležité sledovat nezaměstnanost v oblasti, 

kde  podnik působí. Přehled podílu nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR zobrazuje graf 

4.7. Nejvyšší podíl nezaměstnanosti (k datu 31. 1. 2015) vykazuje Ústecký kraj s hodnotou 

10,9 %. Druhý nejhorší podíl nezaměstnanosti vykazuje Moravskoslezský kraj, ve kterém 

působí analyzovaný podnik Vanesta reklama s.r.o. Pro jmenovaný podnik to může znamenat 

potencionální zaměstnance a zároveň levnou pracovní sílu. Druhým faktorem je kvalita 

pracovní síly, která může být v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti levná, ale zároveň 

nekvalitní. 

Graf 4.7 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2015 

Technologický sektor 

 Podnik Vanesta reklama s.r.o. klade zvýšenou pozornost technickým 

a  technologickým změnám v makrookolí podniku. Požadavky zákazníků v oblasti kvality 

produktu, jeho designu, spolehlivosti či ostatních vlastností produktu, se neustále zvyšují. 

V  oblasti velkoplošného tisku reklam existují stroje, které mohou znamenat pro podnik 

značnou konkurenční výhodu v daném odvětví. Majitel podniku pravidelně odebírá výtisky 

časopisu Signs and promotion, který podává čerstvé informace o nových technologiích 

v  oblasti tisku. Technologický sektor tisku lze označit za velmi inovativní a zaznamenal 

velký pokrok v oblasti inovací a technologií, jako jsou např. 3D tiskárny či řezací stroje Zund. 
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Faktory tohoto sektoru značně ovlivňují tržní pozici podniku. V roce 2013 byl Vanestou 

reklamou s.r.o. pořízen výše zmiňovaný řezací stroj Zund. Tento přístroj přinesl do firmy 

značnou konkurenční výhodu. Výhodou tohoto přístroje je jeho řezací přesnost a jeho 

oscilační nůž, který řeže i polystyren, gumy, pěnové materiály atd. V roce 2012 se konal 

nejvýznamnější veletrh Drupa. Na tomto veletrhu jsou představeny novinky na polygrafickém 

trhu. Tyto technologie a inovace prezentuje celá řada polygrafických firem a je zde možnost 

se seznámit s novými technologiemi v oblasti tisku. 

Sociální, demografický a kulturní sektor 

 Za významný faktor tohoto sektoru ovlivňující společnost Vanesta reklama s.r.o. byl 

zvolen nepříznivý demografický vývoj v Moravskoslezském kraji. Dle ČSÚ celkový počet 

obyvatel ke dni 1. 1. 2014 dosahoval 10 512 419 osob v celé ČR a z toho 1 221 832 osob 

v  Moravskoslezském kraji. Od roku 2011, kdy počet obyvatel v Moravskoslezském kraji 

dosahoval 1 234 705, byl zaznamenán pokles o 12 873 obyvatel. Jedním z hlavních důvodů 

tohoto poklesu je migrace obyvatelstva z Moravskoslezského kraje. Vysoká nezaměstnanost 

a  relativně nízká výše hrubých mezd jsou hlavními důvodu mobility pracovního kapitálů. 

Mnoho obyvatel migruje za prací do ostatních krajů či do zahraničí. To má za následek 

úbytek kvalifikované pracovní síly. V případě potřeby přijmout nového zaměstnance, může 

dojít k problému najít dostatečně kvalifikovaného zaměstnance. V budoucnu se předpokládá 

další pokles obyvatelstva v Moravskoslezském kraji. 

 Postoj obyvatel ČR k reklamě lze definovat jako další faktor ovlivňující Vanestu 

reklamu s.r.o. V ČR je dokázáno na základě marketingového průzkumů, že její obyvatelé jako 

prvotní faktor při nákupu produktu či služby berou v úvahu cenu. Reklama je z hlediska 

marketingu důležitá, ale postoje lidí, kteří nakupují na základě ceny a mají negativní vztah 

k  reklamě, může ovlivnit činnost analyzovaného podniku. Na základě těchto postojů 

obyvatelstva by se tak v budoucnu mohlo stát, že by poklesl zájem o reklamní poutače, 

plakáty, potisky či pronájem reklamních zařízení. 

 4.2 Analýza mikrookolí 

 Pro analýzu mikrookolí byla vybrána Porterova analýza, která analyzuje pět 

konkurenčních sil (zákazníky, konkurenty v odvětví, dodavatele, potencionální konkurenty 

a  hrozbu substitučních produktů a služeb). Všechny informace byly získaný na základě 

pohovoru s majitelem společnosti Vanesta reklama s.r.o. 
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Sektor zákazníků 

 Společnost Vanesta reklama s.r.o. se zaměřuje na velice široké spektrum zákazníků. 

Jak už bylo zmíněno výše, tento podnik poskytuje reklamní služby, jak velkým podnikům, 

tak  malým podnikům. Mezi velké podniky, pro které Vanesta reklama s.r.o. zprostředkovává 

reklamní služní produkty a služby, patří zejména firmy Bonatrans, Bochemie, Viadrus, 

Bekaert a ŽDB. Všechny tyto podniky se nacházejí v Bohumíně. Jedná se zejména 

o  poskytování reklamních zařízení, jejich výrobu a instalaci (např. tabule s označením 

jednotlivých výrobních hal či výstavba billboardu poblíž provozovny). Za nejdůležitějšího 

zákazníka, který nemá pobočku v Bohumíně, je pokládána firma Raab Karcher, 

která  provozuje v ČR 50 kamenných prodejen se stavebninami. Mezi menší podniky, 

které  využívají služby Vanesty reklamy s.r.o., jsou řazeny např. restaurace, prodejny, 

fitcentra, hospody. Tyto menší podniky využívají zejména pronájem reklamních ploch poblíž 

provozovny např. sloupy na kterých je cedule s šipkou poukazující na provozovnu. Dalším 

typem zákazníků jsou spotřebitelé, kteří potřebují vytisknout či okopírovat technický výkres, 

pořídit razítko, polepit auto reklamou, udělat svatební oznámení či svázat papíry kroužkovou 

vazbou. Mimo velké a malé podniky a spotřebitelé Vanesta reklama s.r.o. spolupracuje 

s  veřejným sektorem. V roce 2013 a 2014 společnost poskytovala reklamní služby pro 

politické hnutí ANO 2011 (předčasné volby do poslanecké sněmovny a komunální volby). 

Dále spolupracuje s městy a obcemi v širokém okolí působnosti podniku. Objednávky 

jsou  přijímány v sídle společnosti a na základně domluvy jsou provedeny požadované úkony. 

Sektor dodavatelů 

 Společnost Vanesta reklama s.r.o. spolupracuje pouze s dvěma dodavateli. Oba tito 

dodavatelé poskytují dodávky do 24 hodin od doby objednání. První dodavatel je Europapier-

Bohemia, spol. s.r.o. s pobočkou v Ostravě. Vanesta reklama s.r.o. je odběratelem papíru 

od  tohoto dodavatele. Společnost Eupapier působí v 13 zemích východní a střední Evropy 

a  poskytuje široký výběr specifikací papíru (povrch papíru, technologie, materiál 

či  hmotnost). Tento dodavatel také nabízí několik dodacích časů denně pro dodávky just-in-

time. Pro svojí podnikatelskou činnost potřebuje Vanesta reklama s.r.o., kromě papíru, 

reklamní komponenty jako jsou např. folie, desky či dibond. Tyto reklamní komponenty 

dodává firma HSW Signal, která je dodavatelem především materiálů a technologií 

pro  výrobu reklamy v České a Slovenské republice. Tato firma dodala již zmiňovaný řezací 

stroj Zund a disponuje na trhu velmi pozitivním renomé zejména při dodávkách technologií. 
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Z  tohoto důvodu, pokud bude firma Vanesta reklama s.r.o. uvažovat o rozšíření portfolia 

se  zaměřením na nízkonákladový tisk, bude přístroj na nízkonákladový tisk pořízen u firmy 

HW, kde ke všem dodávaným zařízením je poskytována technická podpora a profesionální 

servis. Kromě zmiňovaných zařízení je Vanesta reklama s.r.o. odběratelem převážně folií 

a  dibondu. Dibond je obchodní značka pro tzv. sendvičovou konstrukci, kde jsou dvě 

hliníkové desky silné zhruba 0,3 mm tepelně vázané na centrální desku z polyethylenu. 

Dibond se používá především pro výrobu reklamních tabulí, displejů, interiéry a exteriéry 

obchodů. 

Sektor konkurentů 

 Konkurence na trhu s reklamní činnosti je poměrně rozsáhlá, ale Vanesta reklama 

s.r.o. zabírá poměrně vysoký podíl na trhu, kdy poskytuje reklamní služby převážné většině 

větších podniků jak v Bohumíně a jeho okolí, tak i mimo tuto oblast a zároveň vlastní velké 

množství reklamních ploch. Na trhu s reklamní činností existuje velké množství 

konkurenčních podniků, které poskytují stejné produktové portfolio jako analyzovaný podnik. 

V roce 2010 činil hrubý odhad 1500 existujících subjektů, které uvádějí, že jsou reklamními 

agenturami, či že se zabývají reklamní činností. Jen ve městě Bohumín existují další dvě 

reklamní agentury, které budou rozepsány níže. Na základě rozhovoru s majitelem firmy 

Vanesta reklama s.r.o., byli definováni čtyři konkurenti v okolí podniku. Se sídlem v městě 

Bohumín byli zmíněni dva konkurenti, a to Rektis a Grafik-Aja. Dále dva konkurenti 

se  sídlem mimo město Bohumín, kteří představují pro společnost Vanestu reklamu s.r.o. 

největší konkurenční ohrožení. Těmito konkurenty jsou firmy Repronis a Printo. 

 Firma Rektis poskytuje na reklamním trhu řadu stejných či podobných produktů jako 

analyzovaný podnik Vanesta reklama s.r.o. Z klasické reklamy to jsou výlepy billboardů, 

řezaná reklama či polepy dopravních prostředků (auta, vlaky, autobusy). Dále nabízí řadu 

reklamních předmětů jako např. bundy, hodinky, kancelářské potřeby atd. Pro analyzovaný 

podnik je zde především důležitá výroba a montáže billboardu a montážní práce ve výškách, 

kterými výrazně konkurují analyzovanému podniku. 

 Druhá firma nacházející se v městě Bohumín se sídlem nedaleko Vanesty reklamy 

s.r.o. je Grafik-Aja. Tato společnost uvádí na webových stránkách řadu pozitivních referencí 

od zákazníků. Poskytuje řadu reklamních činností a produktů, ale důležitá je služba vytvoření 

webové grafiky pro internetové stránky, kterou Vanesta reklama s.r.o. ve svém portfoliu 

nemá. 
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 Ofsetová tiskárna Printo působí na polygrafickém trhu již 20 let a řadí se 

k  nejvýznamnějším dodavatelům polygrafických služeb v ČR. Tato tiskárna vlastní řadu 

certifikátů např. ISO 9001, ISO 14001 či ISO 12647-2. Od ostatních konkurentů se liší 

především tím, že nepůsobí pouze na tuzemském trhu, ale i ve Velké Británii, Německu, 

Švýcarsku, Francii či USA. 

 Firma Repronis je z převážné části orientována na polygrafickou výrobu a reklamní 

činnost. Firma působí na trhu od roku 1991 a má sídlo v Ostravě. Tato firma pokrývá široké 

spektrum zákazníků, pomocí několika provozoven, jako jsou grafické studio, tiskárna, 

razítkárna, reklamní centrum či knihařství. Reklamní e-shop, který tato firma provozuje, 

představuje další možnost přilákání potencionálních zákazníků. 

Sektor substitutů 

 V oblasti reklamní činnosti se objevuje široké spektrum produktů a služeb. 

Za  základní produkty, které Vanesta reklama s.r.o. poskytuje v podobě reklamy, lze definovat 

řezané reklamy, reklamní zařízení a reklamní předměty jako např. plakáty, vizitky polepy atd. 

Za substitut lze považovat v sektoru reklamní činnosti televizní a rádiovou reklamu, které 

mohou některé firmy začít využívat více než výše zmíněné reklamní zařízení a předměty. 

U  reklamní činnosti je složité definovat substitut, zejména v případě tak širokého 

produktového portfolia jednotlivých firem. 

 Na základě předchozí analýzy jednotlivých sektorů působících na podnik z jeho 

mikrookolí, budou v následující kapitole rozepsány vlivy a vyjednávací schopnosti 

jednotlivých složek Porterova modelu pěti konkurenčních sil. 

 Rivalita mezi podniky uvnitř mikrookolí je pokládána za nejsilnější konkurenční 

sílu tohoto Porterova modelu. Konkurence se neustále zvyšuje ve všech odvětvích, 

ale  intenzita a forma konkurenčních bojů se liší pro různá odvětví. Stejně tomu tak je i na 

trhu reklamních činností. Navzdory rostoucí konkurence v odvětví Vanesta reklama s.r.o. 

nepociťuje výrazné konkurenční tlaky v odvětví. S největší rivalitou se setkává při 

tzv.  výběrovkách neboli konkurzech veřejných zakázek, o které se uchází pravidelně okolo 

pěti konkurentů. I přes rivalitu a vysokou účast konkurence při těchto konkurzech, majitel 

podniku uvádí přibližně 80% úspěšnost v konkurzech o veřejné zakázky. Společnost Vanesta 

reklama s.r.o. dále zvyšuje konkurenceschopnost pomocí množstevních slev, kvalitního 
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a  profesionálního přístupu ke každému zákazníkovi, neboť ztráta jakéhokoliv zákazníka 

znamená ztrátu zisku. 

 Hrozby substitučních produktů a služeb na trhu je poměrně vysoká. Existuje mnoho 

způsobů, jak propagovat firmy, kulturní akce, svatby či politická hnutí. V současnosti putuje 

na trh spousta nových produktů a služeb, které nahrazují starší produkty. V oblasti reklamy 

lze definovat několik substitučních produktů či služeb, které mohou ohrožovat analyzovaný 

podnik. Skrze reklamy v rádiu či televizi se podniky mohou dostat do podvědomí většího 

počtu zákazníků a mohou tak zaujmou i potencionální zákazníky, kteří o firmě dosud 

nevěděli. Webové reklamy či bannery získávají čím dál větší potenciál, neboť většina lidí 

v  současnosti tráví mnoho času na internetu a je tak pravděpodobnější, že se zákazník setká 

s  reklamou na internetu, než v reálném životě (billboard, plakát atd.). 

 Riziko vstupu nových konkurentů je poměrně vysoké, neboť jak už bylo zmíněno, 

trh s reklamními činnostmi je přesycen, ale zároveň existuje možnost vstupu nového 

konkurenta, který je vybaven silnými zdroji, jak už schopnostmi v oblasti komunikace, 

reklamy a marketingu či je technologicky velice dobře vybaven. Tento trh je výrazně ovlivněn 

technologickými faktory, proto lze tvrdit, že podnik, který disponuje nejnovějšími 

technologiemi na trhu, má nejlepší možné vyhlídky pro úspěšnost v tomto odvětví. Podnik 

Vanesta reklama s.r.o. neposkytuje produkty, které jsou svými vlastnostmi nějak extra 

specifické a ani bariéry vstupu do odvětví nejsou vysoké. Z uvedených důvodu byl vstup 

nových konkurentů definován jako relativně vysoký. 

 Smluvní síla kupujících se liší především v tom, o jaký produkt či službu portfolia 

se  jedná a zároveň je důležité, zda je kupující dlouhodobý zákazník nebo zda se jedná o velké 

množství objednávek jednoho zákazníka. V případě Vanesty reklamy s.r.o. je tato 

konkurenční síla nejsilnější, a proto představuje pro tento podnik největší ohrožení ze všech 

pěti konkurenčních sil. Vzhledem k vysokému počtu konkurenčních podniků v odvětví můžou 

silní nakupující tlačit na ceny analyzovaného podniku a vytvářet tak konkurenční tlaky, které 

by mohly vést k přechodu velkých podniků ke konkurenci, která poskytne lepší cenu, avšak 

tato cena bude nižší než cena Vanesty reklamy s.r.o., ale pořád nebude ve ztrátě. Ztráta těchto 

velkých podniků jako jsou např. Bonatrans, Viadrus či Raab Karcher by značně ovlivnilo 

zisky společnosti a mohla by tak přijít o vysoký podíl na trhu. Výše zmíněné fakta platí i pro 

silné nakupující veřejného sektoru jako jsou např. města, obce či politická hnutí. Ceny 

maloobchodní nabídky jsou fixní a existuje zde malá šance pro vyjednávání o ceně. I když se 
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i  ti nejmenší zákazníci snaží v současnosti smlouvat o ceně, společnost dává prostor pro toto 

vyjednávání pouze, pokud se jedná o větší objednávky.  

 Smluvní sílu dodavatelů hodnotím jako nejslabší konkurenční sílu Porterova modelu. 

V odvětví existuje převis nabídky nad poptávkou po produktech a službách reklamních 

agentur. Hlavním důvodem je přesycený trh společnostmi, které poskytují reklamní činnosti 

s  podobným portfoliem produktů a služeb. Jak bylo zmíněno výše, společnost Vanesta 

reklama s.r.o. využívá produkty dvou dodavatelů, které dle slov majitele firmy by neměl být 

problém nahradit v případě zvýšení platebních podmínek. V odvětví existuje mnoho firem se 

stejnými dodavatelskými produkty, a proto je lze snadno nahradit. 

 Pro vyhodnocení Porterova konkurenčního modelu jednotlivých konkurenčních sil 

v odvětví, je využita následující tabulka. Zvolena škála od 1 do 10 bodů vyjadřuje intenzitu, 

významnost a míru ohrožení jednotlivých konkurenčních sil pro podnik Vanesta reklama 

s.r.o. Číslo 1 vyjadřuje velmi nízkou intenzitu konkurenční síly a číslo 10 vyjadřuje velmi 

vysokou intenzitu konkurenční síly. 

Tab. 4.3 Vyhodnocení Porterova modelu pěti konkurenčních sil 

Konkurenční síla dle Porterova modelu Hodnocení 

Rivalita mezi podniky uvnitř mikrookolí 6 

Hrozby substitučních produktů a služeb 7 

Riziko vstupu nových konkurentů 5 

Smluvní síla kupujících 9 

Smluvní síla dodavatelů 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Interní analýza 

 Kapitola analyzuje vnitřní zdroje a schopnosti podniku. Finanční analýze, 

která  patří do oblasti interní analýzy, je věnována samostatná kapitola 4.4 a proto 

v  následující kapitole nebudou analyzovány finanční zdroje podniku Vanesta reklama s.r.o. 

V  interní analýze jsem se zejména zaměřil na tyto faktory: marketingové a distribuční, 

vědecko-technického rozvoje, výroby a řízení výroby a faktory podnikových a pracovních 

zdrojů. 

Marketingové a distribuční faktory 

 Dle majitele společnosti nejsou v současnosti prováděny nijak specifické 

marketingové a propagační aktivity. Majitel uvádí, že v posledních letech podnikatelské 

činnosti si zákazníci vyhledávají produkty a služby Vanesty reklamy s.r.o. samy od sebe, 

aniž  by podnik prováděl zvýšený marketing a propagaci. Z tohoto důvodu by zvýšená 

propagace neměla požadovaný efekt a jednalo by se o zbytečné plýtvání finančními 

prostředky. Navzdory faktu, kdy podnik neprovádí pravidelné marketingové a propagační 

aktivity, podnik provozuje jeden billboard v Bohumíně – Pudlov. Tento billboard je umístěn 

na boční stěně jednoho z rodinných domů a uvádí potřebné kontakty pro potencionální 

zákazníky, kteří se s  billboardem setkají. Dále jedna stínicí plachta s reklamou 

na  analyzovaný podnik visí na plotě tenisových kurtů TJ Sokol Bohumín v parku P. Bezruče 

v  Bohumíně a v nové sportovní hale. Vanesta reklama s.r.o. je sponzor tohoto tenisového 

klubu. V neposlední řadě podnik tiskne na každý svůj vyrobený billboard malý štítek s údaji 

o  výrobci. Z výše uvedených informací lze konstatovat, že podnik provádí pasivní propagaci 

produktů a služeb. Reklama je tedy prováděna prostřednictvím prodeje či poskytování 

produktů a služeb podniku. 

 Z hlediska komunikační a marketingové politiky si podnik klade za cíl profesionální 

a  pozitivní přístup k zákazníkům. Pozitivní přístup k zákazníkům formou osobních 

rozhovorů, které vedou zákazníci s majitelem podniku, má za cíl uspokojit nejen zákazníkovy 

potřeby, ale i přesvědčit, že s ním bude jednáno na úrovni a profesionálně. Produkty jsou 

představovány zákazníkům v sídle společnosti. Podnik vlastní webové stránky, které byly půl 

roku nefunkční, z důvodu návrhu nového designu webových stránek. V současnosti jsou tyto 

webové stránky aktuální a přináší mnoho informací jako např. produktové portfolio, kontakty, 

fotky, rozmístění reklamních ploch na mapě atd. Podnik Vanesta reklama s.r.o. uplatňuje 

produktovou strategii, která se tzv. „snaží ušít zákazníkovi produkt na míru“ a snaží se tím 
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produkt co nejvíce přizpůsobit přáním a potřebám zákazníka, prostřednictvím velmi širokého 

produktového portfolia. 

 Cenová strategie podniku Vanesta reklama si klade za cíl maximalizaci zisku 

a  zároveň udržení tržního podílu. Podnik se snaží být co nejvíce cenově konkurenční, avšak 

jak uvádí sám majitel firmy – někdy je potřeba stanovit cenu na nižší úroveň s cílem udržet 

zákazníky věrné naší společnosti. Tato nižší cena, z důvodu konkurenčních tlaků může 

znamenat pro podnik nižší zisk. 

Faktory vědecko-technického rozvoje 

 Podnik v roce 2013 investoval do nákupu řezacího stroje Zund, který tak přinesl 

pro  podnik značnou konkurenční výhodu v odvětví. Jak už bylo zmíněno výše, technologické 

faktory jsou jedny z nejdůležitějších faktorů ovlivňující polygrafický trh a činnost reklamních 

agentur. Prostřednictvím zmíněného řezacího stroje Zund se otevřely nové možnosti v oblasti 

výroby a kvality reklamních předmětů. Základními charakteristickými vlastnostmi tohoto 

stroje je přesné a kvalitní řezání, ohýbání, bigování a falcování. Tento přístroj pomohl rozšířit 

produktové portfolio. Při vysokém počtu reklamních agentur jsou technologie základem 

úspěchu na trhu. Mnoho firem disponuje zastaralými technologiemi, a proto jejich produkty 

nenabízí takovou kvalitu a potenciál jako produkty Vanesty reklamy s.r.o.  

 O oblast vědy a výzkumu se analyzovaný podnik zajímá, ale nepřispívá financemi 

na  výzkumy či vědu. Podnik se dále zajímá o nové technologie v oblasti nízkonákladového 

tisku, který znamená pro podnik významnou příležitost, jak rozšířit portfolio a zároveň zvýšit 

zisk společnosti. 

Faktory výroby a řízení výroby 

 Výroba reklamních předmětů je řízena a prováděna určenými kvalifikovanými 

pracovníky, kteří byly patřičně vyškoleni a disponují řadou certifikátů. Na výrobu dohlíží sám 

majitel firmy, jelikož výrobna je zároveň sídlo společnosti a domovem majitele. Systém řízení 

zásob je poměrné jednoduchý, protože dodavatelé poskytují svoje dodávky do 24 h, 

proto  podnik neskladuje zásoby. Při potvrzení objednávky je objednán požadovaný materiál, 

který dorazí do 24 h od objednání, k výrobě jsou přiřazeni kvalifikováni pracovníci, 

kteří  pracují v týmech. Hospodárnost a účinnost výroby je maximální, toto potvrzuje fakt, 

že  z celkových zmetků, které vzniknou při výrobě, je dle majitele firmy přibližně 1 % 
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zaviněno lidským faktorem. Zbytek zmetků vzniká technologickým faktorem a tento počet 

je  zanedbatelný vzhledem k nedávnému pořízení nového hospodárného řezacího stroje. 

 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

 Podnik Vanesta reklama s.r.o. si zakládá na schopnostech a kvalitě svých 

zaměstnanců, které motivuje řadou motivačních faktorů. Podnik, který zaměstnává celkem 10 

zaměstnanců, nejvíce používá finanční odměny, jako motivační faktor v podniku. 

Zaměstnanci jsou především motivováni vysokou měsíční mzdou, která převyšuje průměrnou 

měsíční mzdu v Moravskoslezském kraji. Dále jsou motivováni různými měsíčními 

prémiemi, které jsou rozdělovány dle uvážení majitele společnosti. K měsíční mzdě a 

prémiím navíc zaměstnanci dostávají stravenky. Tyto stravenky jsou rozdávány podle zásluh 

měsíčně, pololetně a na vánoce. Zaměstnanci jsou tedy maximálně motivováni k provádění 

kvalitní práce. Podnikové klima ve firmě je velice pozitivní, vládne zde příznivá atmosféra, 

která umožňuje zaměstnancům podávat kvalitní pracovní výkon. Pracovníci, kteří pracují 

mimo sídlo společnosti, jsou rovněž oblečeni ve stejnokroji v barvách loga firmy. Tímto se 

utváří firemní kultura a podnik působí jednotně. Zmíněný stroj Zund obsluhují pouze 

přiřazení a kvalifikovaní zaměstnanci. Tito zaměstnanci podstoupili školení, z kterých získali 

řadu certifikátů. Firma tak disponuje přibližně 10 certifikáty. Majitel firmy uváděl v 

rozhovoru, že se snaží posílat zaměstnance minimálně 2 krát ročně na školení. Výběr 

pracovníků probíhá na základě životopisu, motivačního dopisu a pohovoru s majitelem firmy. 

Pokud zájemce o pracovní pozici ve Vanestě reklamě s.r.o. osloví majitele firmy, je přijat na 

zkušební dobu, kdy se může osvědčit a získat tak trvalý pracovní poměr. O všech 

zaměstnancích podniku lze tvrdit, že sdílejí současnou firemní strategie, kdy pro podnik je 

nejdůležitější udržení dobrého jména podniku na trhu prostřednictvím kvalitních produktů a 

služeb. 
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4.4 Finanční analýza 

 Následující kapitola se věnuje zhodnocení finančního zdraví a hospodaření podniku 

Vanesta reklama s.r.o. Podklady pro zhodnocení finančního zdraví tvořily rozvaha a výkaz 

risku a ztrát za období 2011–2013. Z důvodu podmínky majitele podniku, který si nepřál 

zveřejňovat účetní data, byla provedena finanční analýza vybraných ukazatelů a hodnoty 

těchto ukazatelů byly pozměněny, aby neodpovídaly skutečnosti.  

4.4.1 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Za nejvýznamnější a často klíčový rozdílový ukazatel je považován čistý pracovní 

kapitál, dále jen ČPK. V českých literaturách je často nazýván provozní kapitál. Rozdílové 

ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace v podniku. 

 V následující tabulce 4.4 je uvedeno shrnutí ČPK za období 2011–2013. Číselná 

vyjádření jsou v tis. Kč. 

Tab. 4.4 Čistý pracovní kapitál společnosti Vanesta reklama s.r.o. (v tis. Kč) 

Položka 

Hodnota 

2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 12 702 16 630 17 826 

Krátkodobé závazky 1 943 4 822 4 160 

Pracovní kapitál netto 10 759 11 808 13 666 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů Vanesta reklama s.r.o. 

 Na základě uvedené tabulky lze sledovat hodnoty ČPK Vanesta reklamy s.r.o. 

za  období 2011–2013, které vykazují kladné hodnoty. Podnik pomocí oběžných aktiv je 

schopen několikanásobně platit krátkodobé závazky, jinými slovy je podnik Vanesta reklama 

s.r.o. vysoce likvidní. Poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky má podstatný 

vliv na platební schopnosti podniku. Podnik vykazuje dobré finanční zázemí. Zachování 

likvidnosti podniku je důležité zejména v případě, že by podnik postihla finančně náročná 

událost či finanční krize. Tento ukazatel má rostoucí trend. Na druhou stranu není účelné 
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uchovávat tak vysokou hodnotu pracovního kapitálu, neboť snižuje rentabilitu a pracovní 

kapitál není plně využit. 

4.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 Následující poměrové ukazatele byly vybrány na základě předložených účetních 

uzávěrek za období 2011–2013. V následující tabulce 4.5 jsou uvedeny hodnoty ukazatelů 

rentability. 

 Tyto ukazatele vyjadřují, zhodnocení podnikatelské činnosti jako poměr celkového 

zisku a podnikových zdrojů, které byly použity k jeho dosažení. 

Tabulka 4.5 Ukazatele rentability společnosti Vanesta reklama s.r.o. (v %) 

Ukazatel 

Hodnota 

2011 2012 2013 

ROA – rentabilita aktiv 13,94 15,91 8,97 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 17,27 18,97 10,54 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů Vanesta reklama s.r.o. 

 Rentabilita aktiv je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

vloženými do podnikání. Hodnoty byly vypočteny dle vzorce 2.1, který je uveden v teoretické 

časti a v čitateli byl použit zisk před zdaněním a úroky (EBIT). Rentabilita aktiv za sledované 

období dosahovala kladných hodnot. Podnik tedy vykazuje výnosnost celkových aktiv. 

Podnik Vanesta reklama s.r.o. je z velké části financován z vlastního kapitálu, 

který  investoval majitel podniku. Z tohoto důvodu se rentabilita vlastního kapitálu blíží 

hodnotám rentability aktiv. Z tab. 4.5 lze sledovat v roce 2012 nárůst hodnot ROA a ROE, 

avšak v roce 2013 byl zaznamenán pokles obou rentabilit. Důvodem tohoto poklesu byl nákup 

zařízení pro výrobu reklam, které bylo financováno ze zisku společnosti. Ukazatele i přes 

pokles v roce 2013 dosahují kladných hodnot, což je pro podnik důležité. Přehlednost vývoje 

vybraných ukazatelů rentability zobrazuje graf 4.8. 
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Graf 4.8 Vývoj vybraných ukazatelů rentability v období 2011–2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů Vanesta reklama s.r.o. 

 Ukazatele aktivity poskytují informace o tom, jak dobře podnik hospodaří s jeho 

aktivy (majetek nebo pohledávky), tedy jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky. 

Obrat aktiv zobrazuje, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu aktiv. Tabulka 4.6 zobrazuje 

vývoj ukazatelů aktivity v období 2011–2013. Ukazatele se dělí na rychlost obratu a dobu 

obratu. 

Tab. 4.6 Vývoj vybraných ukazatelů aktivity v období 2011–2013 

Ukazatel 2011 2012 2013 

Rychlost obratu aktiv 1,39 1,59 1,43 

Doba obratu pohledávek (dny) 55 57 94 

Doba obratu závazků (dny) 28 35 36 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů Vanesta reklama s.r.o. 

 Rychlost obratu aktiv by měla mít kolísavý trend a zároveň by měla dosahovat 

hodnoty vyšší než 1. Čím vyšší hodnota obratu aktiv, tím efektivněji podnik využívá svých 

aktiv. Nejvyšší hodnoty rychlosti obratu aktiv dosahoval podnik Vanesta reklama s.r.o. v roce 

2012, kdy na jednu korunu aktiv připadalo 1,59 korun tržeb. Ukazatel doby obratu 

pohledávek informuje o tom, jak dlouho musí podnik čekat, než obdrží inkaso pohledávek. 

Důležitá je hodnota tohoto ukazatele v roce 2013, kdy doba inkasování pohledávek 

13,94% 

15,91% 

8,97% 

17,27% 

18,97% 

10,54% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

20% 

2011 2012 2013 

Ukazatele rentability 

ROA - rentabilita 

aktiv 

ROE - rentabilita 

vlastního kapitálu 



62 
 

dosahovala téměř dvojnásobných hodnot, než v předchozích letech.  Ukazatel vykazuje 

rostoucí tendenci, tudíž se podniku prodlužuje doba inkasování finanční hotovosti 

za  pohledávky. Poslední sledovaný ukazatel doby obratu závazků vykazuje poměrně stabilní 

trend, kdy jsou závazky dodavatelům splaceny přibližně v průměru za jeden kalendářní měsíc. 

Podnik by si měl dát pozor na prodlužující se dobu splatnosti jak pohledávek, tak závazků. 

Na  základě posledních dvou ukazatel vyplývá, že podnik Vanesta reklama s.r.o. nesplňuje 

pravidlo solventnosti, kdy by měla doba obratu pohledávek dosahovat nižších hodnot, 

než  doba obratu závazků. 

 V tabulce 4.7 jsou znázorněny výsledky ukazatelů likvidity. Byly vypočítány tři 

druhy likvidity, a to likvidita běžná, pohotová a okamžitá. 

Tab. 4.7 Vývoj vybraných ukazatelů likvidity v období 2011–2013 

Ukazatel 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 6,54 3,45 4,29 

Pohotová likvidita 6,54 3,45 4,29 

Okamžitá likvidita 3,35 1,67 1,18 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů Vanesta reklama s.r.o. 

 Běžná likvidita dosahuje výrazně vysokých hodnot. Předmětem činnosti podniku 

Vanesta reklama s.r.o. je reklamní činnost a především tedy pronájem reklamních ploch 

a  zařízení. Z tohoto důvodu podnik neskladuje zásoby, a proto se běžná likvidita shoduje 

s  likviditou pohotovou. Podnik si stojí velmi dobře vzhledem ke svým krátkodobým 

závazkům, které je schopna velmi rychle splatit. Podnik je tedy vysoce likvidní. Nicméně 

zjištěné hodnoty nejsou pozitivní pro budoucí chod podniku. Podnik váže vysokou část 

oběžných aktiv v krátkodobém finančním majetku jako např. peníze v pokladně, na účtu 

či  šeky. Tyto volné peněžní prostředky nepřinášejí výnosy. Výnosy přinášejí především 

stroje, zařízení či nové materiály. Podnik by proto měl využit tyto volné peněžní prostředky 

na investice. 



63 
 

 V rámci analýzy ukazatelů zadluženosti byly vybrány pouze dva ukazatele, a to 

ukazatel celkové zadluženosti a ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkových aktivech. 

V  tab. 4.8 je znázorněn vývoj těchto ukazatelů. 

Tab. 4.8 Vývoj ukazatelů zadluženosti v období 2011–2013 (v %) 

Ukazatel 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 18,66 15,63 14,15 

Podíl VK na celkových aktivech 80,75 83,88 85,13 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů Vanesta reklama s.r.o. 

 Celková zadluženost podniku Vanesta reklama s.r.o. nepřesáhla v sledovaném období 

20 %. V roce 2011 podnik pouze 18 % aktiv kryl z cizích zdrojů. Ukazatel má klesající trend. 

V tomto případě lze konstatovat, že podnik pro dlouhodobé věřitele (komerční banky) 

nepředstavuje rizikový subjekt, a proto žádosti o úvěr by v tomto případě mělo být vyhověno. 

Pokud klesá celková zadluženost, logicky roste podíl VK na celkových aktivech. Na základě 

podílu VK na celkových aktivech lze tvrdit, že podnik je finančně samostatný a stabilní. 

Podnik používá k financování podnikatelské činnosti převážně vlastní kapitál, což upevňuje 

finanční stabilitu, ale hrozí zde snižování výnosnosti vložených prostředků. 

4.4.3 Analýza vybraných soustav ukazatelů 

Altmanovo Z-skóre pro s.r.o. 

 Pro vyhodnocení finanční situace podniku Vanesta reklama s.r.o., kromě jednotlivých 

poměrových ukazatelů, byl použit souhrnný ukazatel Altmanův Z-skóre pro posuzování stavu 

společnosti s ručením omezeným. Pomocí tohoto ukazatele se stanovuje, zda podnik směřuje 

k bankrotu či nikoliv. Výsledky Altmanova Z-skóre zobrazuje následující tabulka a graf. 

Tab. 4.9 Altmanovo Z-skóre pro s.r.o. v období 2011–2013 

Položka 2011 2012 2013 

Z - skóre 3,42 3,99 4,03 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů Vanesta reklama s.r.o. 
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 Vanesta reklama s.r.o. dosahuje vysokých hodnot Altmanova Z-skóre. Ukazatel 

má  rostoucí trend a hodnoty dosahují Z-skóre > 2,9, což signalizuje, že se jedná 

a  prosperující podnik, který není ohrožen bankrotem. V roce 2013 dosahují hodnoty Z-skóre 

4,03, což je vysoko nad hodnotou 1,2, která signalizuje bankrot podniku. 

Graf 4.9 Vývoj Altmanova Z-skóre pro s.r.o. za období 2011–2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů Vanesta reklama s.r.o. 

4.5 SWOT analýza 

 Na základě provedené strategické analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku byla 

vypracována následující SWOT analýza, která bude sloužit jako základna a odrazový můstek 

pro vypracování a návrhu optimální strategie podniku Vanesta reklama s.r.o. 

 V následujících tabulkách jsou znázorněny silné stránky a příležitosti podniku, které 

jsem ohodnotil body od 1 do 5, kdy 1 je nejhorší hodnocení, 5 je nejlepší hodnocení. Každá 

slabá stránka či hrozba byla ohodnocena body od -1 do -5, kdy -1 označuje nejnižší 

nespokojenost a -5 označuje nejvyšší nespokojenost. Ke každé položce jsem přiřadil její váhu 

a hodnocení. Poslední sloupec v tabulkách zobrazuje násobek váhy a hodnocení a vyjadřuje 

tak významnost jednotlivých položek. 
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Tab. 4.10 Silné stránky společnosti Vanesta reklama s.r.o. 

Silné stránky Váha Hodnocení Hodnocení x Váha 

Široké produktové portfolio 0,15 4 0,6 

Vysoký tržní podíl a renomé firmy 0,20 5 1 

Vysoká kvalita produktů a služeb 0,12 4 0,48 

Moderní technologie (Zund) 0,18 5 0,9 

Vysoká úspěšnost při konkurzech o veřejné 

zakázky 
0,08 3 0,24 

Dobré finanční zdraví podniku 0,14 4 0,56 

Kladně motivovaný tým pracovníků 0,07 3 0,21 

Distribuce zajištěna vlastními silami 0,06 3 0,18 

Celkem 1 31 4,17 

 

Tab. 4.11 Slabé stránky společnosti Vanesta reklama s.r.o. 

Slabé stránky Váha Hodnocení Hodnocení x Váha 

Vysoká vázanost peněžních prostředků v OA 0,09 -2 -0,18 

Slabý marketing a propagace 0,09 -2 -0,18 

Delší doba splatnosti pohledávek než závazků 0,13 -3 -0,39 

Vysoké zatížení majitele podniku 0,25 -5 -1,25 

Nejsou definovány vize a poslání podniku 0,08 -2 -0,16 

Absence e-shopu 0,21 -5 -1,05 

Dlouhodobá nefunkčnost webových stránek 0,15 -3 -0,45 

Celkem 1 -22 -3,66 

 

Tab. 4.12 Hrozby společnosti Vanesta reklama s.r.o. 

Hrozby Váha Hodnocení Hodnocení x Váha 

Vysoká konkurence na trhu 0,14 -3 -0,42 

Silná smluvní síla nakupujících 0,21 -5 -1,05 

Korupce 0,12 -3 -0,36 

Novela zákona o pozemních komunikacích 0,17 -4 -0,68 

Vstup nových konkurentů 0,06 -2 -0,12 

Vývoj HDP 0,11 -3 -0,33 

Negativní přístup obyvatel ČR k reklamě 0,19 -4 -0,76 

Celkem 1 -24 -3,72 
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Tab.  4.13 Příležitosti společnosti Vanesta reklama s.r.o. 

Příležitosti Váha Hodnocení Hodnocení x Váha 

Investice do nízkonákladového tisku (stroj) 0,21 5 1,05 

Využití dotací z EU 0,09 3 0,27 

Zahraniční trhy 0,11 3 0,33 

Zvyšování propagace produktů a služeb 0,07 2 0,14 

Rozšíření prodejny 0,17 4 0,68 

Zvyšování tržního podílu v ČR 0,15 4 0,6 

Zvyšování důležitosti marketingových a 

propagačních faktorů 
0,20 5 1 

Celkem 1 26 4,07 

 

Tab. 4.14 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Suma silných stránek 4,17 

Suma slabých stránek -3,66 

Suma hrozeb -3,72 

Suma příležitostí 4,07 

Interní 0,51 

Externí 0,35 

Celkem 0,86 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených analýz praktické části 

 Pomocí konečné bilance interního a externího prostředí bylo dosaženo celkového 

výsledku SWOT analýzy. Tato bilance dosahuje kladných hodnot, což znamená, že v podniku 

převažují silné stránky a příležitosti nad slabými stránkami a hrozbami. Podle výsledků 

SWOT analýzy by společnost měla zvolit strategii využití, tato strategie je zvolena, pokud 

převažují silné stránky a příležitosti nad slabými stránkami a hrozbami. Při zvolení této 

strategie by se podnik měl snažit využívat příležitosti pomocí silných stránek. Podnik Vanesta 

reklama s.r.o. by tedy měl zaujmout ofenzivní přístup, ale neměl by zapomínat na existenci 

slabých stránek a ohrožení, neboť jejich ignorace by v budoucnu mohla přivést podnik 

do  nepříznivé a obtížné situace. Podrobnější zhodnocení výsledků bude následovat v další 

kapitole. 
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5. Vyhodnocení analýzy, náměty a doporučení 

 Na základě provedených analýz jsem vypracoval náměty a doporučení pro společnost 

Vanesta reklama s.r.o., které jsem sestavil na základě vlastního názoru a zároveň je považuji 

za nejvhodnější pro úspěšný růst tržeb a zisku podniku do budoucna.  

 Pomocí provedených analýz bylo zjištěno, že silné stránky a příležitosti převládají nad 

slabými stránkami a hrozbami. Na základě tohoto zjištění je důležité vyzdvihnout tyto 

přednosti podniku. Za jednoznačně nejsilnější stránky podniku jsou považovány moderní 

technologie, dobré jméno podniku na trhu, široké produktové portfolio a kvalita těchto 

produktů. Tyto silné stránky podniku se sebou úzce souvisí, neboť moderní technologie 

umožňují vyrábět více produktů s větší kvalitou. Firma si na trhu získala dobrou pověst nejen 

pomocí kvalitních produktů, ale také za tím stojí řada certifikátů, kvalitně odvedená práce 

zaměstnanců a hlavně osobní přístup a jednání majitele podniku. Další důležitou silnou 

stránkou podniku je jeho finanční zdraví. Pomocí provedené finanční analýzy bylo zjištěno, 

že podnik je finančně stabilní a dokáže včas splácet svoje závazky. Na druhé straně podnik 

disponuje finančními zdroji, které plně nevyužívá, a měl by proto tyto finanční zdroje začít 

využívat např. na investice. Na základě těchto výsledků strategické analýzy doporučuji 

podniku Vanesta reklama strategii expanze, kdy pomocí silných stránek podniku 

jsou  realizovány příležitosti, které jsou uvedeny v následujících bodech 1 až 9. 

1. Investice do nízkonákladového tisku 

 Investice do nízkonákladového tisku znamená pro analyzovaný podnik značnou 

příležitost. Podnik se specializuje převážně na pronájem, výstavbu a instalaci reklamních 

zařízení. Rozšíření produktového portfolia by mohlo přivést do firmy další potencionální 

zákazníky a získat tak další tržby. Doporučuji tedy firmě, aby využila dobré finanční zdraví 

podniku a investovala do přístroje specializovaného na nízkonákladový tisk. V sídle 

společnosti existují prostory pro tento přístroj, tudíž podnik nebude muset uvažovat o dalších 

prostorech. Z internetových katalogů a diskuzí doporučuji podniku uvažovat o technologiích 

značky Mutoh a Durst (fotografie doporučených přístrojů jsou uvedeny v přílohách č. 3 

a  č. 4), které dosahují nejlepších hodnocení. Tato technologie by poskytla podniku další 

konkurenční výhodu. 
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2. Pronikat na zahraniční trhy 

 Jelikož se sídlo podniku Vanesta reklama s.r.o. nachází v Bohumíně a město Bohumín 

je pohraniční město s Polskem, naskytují se podniku přívětivé možnosti začít působit 

na  zahraničním trhu. Doporučuji podniku snažit se pronikat na zahraniční trh a pokusit 

se  zde  získat co nejvyšší tržní podíl, neboť každý zákazník znamená pro společnost tržby. 

Ideální pro  společnost by bylo získání obchodního manažera, který se umí dorozumět Polsky, 

a který by měl za úkol získávat zákazníky v této sousední zemi. Pokud by se Polsko projevilo 

jako nezisková země, doporučuji zaměřit své aktivity na Slovenský trh. Jedná se o strategický 

cíl, který by potřeboval dostatek času na realizaci. Dobré jméno podniku v širokém okolí 

by  mělo usnadnit pronikání na zahraniční trh. 

3. Využití dotací z EU 

 Evropská unie, její instituce a agentury poskytují širokou podporu evropským malým 

a  středním podnikům. Tato podpora je dostupná v různých formách, jako jsou granty, půjčky 

a v některých případech záruky buď přímo, anebo prostřednictvím programů, jako jsou 

strukturální fondy EU. Na základě operačního programu podnikání a inovací 

pro  konkurenceschopnost, doporučuji podniku Vanesta reklama s.r.o. využití tohoto 

programu, který je zaměřen na posunování technologické hranice podniku ve svém odvětví. 

Tato oblast je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, proto doporučuji 

podniku vypracovat projektový záměr jako např. moderní technologie při výrobě, využít výše 

zmíněný operační program a zpracovat žádost. [29, Operační programy]  

4. Zvýšit marketing a propagaci 

 Majitel podniku při osobním rozhovoru uvedl, že si zakládá na dobré pověsti a jménu 

firmy prostřednictvím kvalitních produktů a služeb. Dále uvedl, že pomocí tohoto dobrého 

jména firmy podnik vyhledávají zákazníci sami a podnik proto neprovádí nijak specifický 

marketing a propagaci. Na základě těchto informací podniku doporučuji zvýšit marketingovou 

propagaci, jelikož se jedná o reklamní agenturu, neměl by tento cíl znamenat nijak vysoké 

náklady. Podnik se prezentuje pouze pomocí obchodního jednání majitele podniku 

a  internetových stránek, které ale byly bohužel dlouhodobě nefunkční (viz další strategický 

cíl). Podnik by se pomocí zvýšené marketingové propagace dostal více do povědomí 

zákazníků a mohl by tak získat nové zákazníky. Doporučuji proto zaměstnat na určitou dobu 
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obchodního zástupce, který by prezentoval a propagoval společnost. Tímto by se značně 

ulehčilo zatížení majitele podniku.  

5. Zprovoznit webové stránky 

 Za poměrně značnou slabinu podniku považuji dlouhodobou nefunkčnost webových 

stránek. Podnik připravuje nové webové stránky příliš dlouhou dobu a většina 

potencionálních zákazníku nemá tak přístup si prohlednout produkty firmy. Doporučuji 

podniku urychlit tento proces, aby tak nepřicházel o zákazníky, kteří nechtějí urazit cestu až 

do podniku, aby si mohli prohlednout nabídku. Tito zákazníci mohou nakupovat 

u  konkurence, která jim tyto služby nabízí. 

6. Zprovoznit e-shop 

 V návaznosti na předchozí cíl doporučuji s novým webem začít provozovat 

internetový obchod. V současné době je internetový obchod neboli e-shop velkým 

fenoménem. Prodej či nákup skrze internet se stává stále více běžným způsobem nakupování 

a prodeje. Nejvíce jsou ohroženy tímto kamenné obchody. Je třeba zdůraznit, že většina 

konkurence v okolí vlastní internetový obchod a to vytváří pro konkurenci značnou výhodu, 

neboť v současnosti lidé stále častěji nakupují s pohodlí domova. Proto doporučuji podniku 

zaměřit se na tento cíl a zvážit možnosti internetového obchodu. Pomocí internetového 

obchodu by mohl majitel snadněji nabízet a prezentovat výrobky společnosti, dále pomocí 

internetového obchodu lze realizovat různé druhy podpory prodeje jako např. různé 

krátkodobé slevy apod. 

7. Doba splatnosti pohledávek 

 Z finanční analýzy bylo zjištěno, že podnik má delší dobu splatnosti pohledávek 

než  svých závazků. Tím podnik Vanesta reklama s.r.o. nesplňuje pravidlo solventnosti 

a  kompenzuje to držením krátkodobých finančních zdrojů. Podniku doporučuji zaměřit se 

na  rostoucí trendy splatnosti pohledávek, kdy v roce 2013 dokonce dosahoval téměř 

trojnásobných hodnot než v předchozím roce. Majitel podniku při rozhovoru uváděl, 

že  dodavatele by neměl být problém nahradit, proto doporučuji, aby využíval dodavatele, 

kteří nabízejí delší dobu splatnosti závazků a tím tak zajistil pravidlo solventnosti. Při stále 

rostoucí době úhrady pohledávek doporučuji podniku pohledávky vymáhat prostřednictvím 

soudu. Dále doporučuji nabízet odběratelům slevy či jiné benefity při předčasném zaplacení 

pohledávek a motivovat je tak plnit včas své závazky vůči podniku Vanesta reklama s.r.o. 
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8. Snížit zatížení majitele společnosti 

 Majitel podniku jedná a řídí podnik samostatně a má výhradní rozhodovací pravomoc. 

Dle mého názoru je majitel časově zbytečně vytížen, neboť bez jeho souhlasu se v podniku 

nic nepodniká. Doporučuji proto zvolit jednoho z dlouhodobých zaměstnanců a část svých 

pravomocí delegovat na tohoto zaměstnance. Jednalo by se o jednoduchá rozhodnutí, 

která  nijak extremně neovlivňují chod společnosti. Majitel by tedy nebyl zatížen 

jednoduchými rozhodnutími, na které není potřeba jeho souhlas a mohl by se více věnovat 

podnikání a vedení společnosti. 

9. Definovat poslání a vize do konce roku 2015 

 Podnik Vanesta reklama s.r.o. od svého vzniku až do současnosti nemá definovány 

poslání a vize. Kromě tedy základních cílů, jako jsou např. maximalizace zisku, tržeb 

či  minimalizace nákladů, je důležité si ujasnit smysl existence společnosti a její obraz 

v  budoucnosti. Společnost by si měla přesně definovat svůj směr dlouhodobého rozvoje. 

Formulace poslání a vize společnosti by byla prospěšná i zaměstnancům jako motivační 

faktor, dále by byly přínosem pro zákazníky, kterým by zobrazovaly důvod existence firmy, 

vztahy k ostatním subjektům na trhu, hodnoty a normy chování celé organizace. Doporučuji 

podniku seznámit zaměstnance podrobněji s filozofií podniku a na základě diskuze 

se  zaměstnanci se pokusit definovat poslání a vize podniku. Jelikož podnik nemá 

v  současnosti definované poslání a vize, pokusím se na základě provedené strategické 

analýzy navrhnout poslání a vize pro tento podnik, které následně podnik může použít 

či  přeformulovat podle sebe. 

Vize podniku: 

 Být společností, která svým dobrým jménem vyvolává pocit jistoty a spolehlivosti. 

Poslání podniku: 

 Naše poslání je být společností, pomocí které budete světu na očích a která 

zprostředkuje zázraky a nemožné na počkání prostřednictvím svých produktů a služeb. 
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6. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo provést strategickou analýzu ve společnosti Vanesta 

reklama s.r.o. Provedl jsem analýzu vnějších a vnitřních faktorů, které působí na podniku. 

Na  základě zjištěných informací z provedených analýz byla sestrojena analýza SWOT, 

která  sloužila jako přehledný nástroj pro shrnutí předešlých analýz. Pomocí SWOT analýzy 

byly navrženy konkrétní náměty a doporučení pro společnost. 

 Pro tvorbu diplomové práce bylo použito několik zdrojů. Teoretická část práce 

vychází z odborné literatury, která dle mého názoru nejlépe vystihuje stanovené téma práce. 

Některé informace obsáhlé v teoretické část byly čerpány z internetových zdrojů. 

Nejdůležitější část práce je kladena praktické části, kterou jsem provedl na základě poznatků 

z  teoretické části, informací z internetu a interních zdrojů analyzovaného podniku. Informace 

k provedení analýzy vnitřního a vnějšího prostředí jsem čerpal na základě osobních rozhovorů 

a konzultací s majitelem společnosti. Majitel společnosti mi výrazně pomohl se obeznámit 

se  současnou situací v podniku a poskytl mi potřebné informace ke zpracování jednotlivých 

analýz. 

 Diplomová práce obsahuje celkem šest kapitol. První kapitola obsahuje úvod 

do  problematiky a cíl práce. Druhá kapitola je věnována vymezení teoretických pojmů. 

Ve  třetí kapitole je charakterizována analyzovaná společnost a ve čtvrté kapitole, 

která  je  nejdůležitější, jsou provedený analýzy PEST a Porterova analýza pěti konkurenčních 

sil, které analyzují vnější prostředí. Dále byly provedeny analýzy vnitřních zdrojů 

a  schopností, kdy byla finanční analýze věnována samostatná podkapitola. Výsledky 

provedených analýz byly přehledně zobrazeny pomocí SWOT analýzy a na základě této 

analýzy byly navrženy náměty a doporučení pro analyzovaný podnik. 

 Se stále rostoucí konkurencí ve většině odvětví, roste důležitost marketingových 

a  propagačních faktorů. Podniky se snaží odlišit se od konkurence nejen pomoci produktů 

a  služeb, ale také se snaží zákazníkům dostat do povědomí pomocí reklamy. Toto vytváří 

mnoho příležitostí pro trh reklamních činností, kde reklamní agentura Vanesta reklama s.r.o. 

podniká. Stále vyšší důraz je kladen na způsob propagace nových výrobků a služeb. Správně 

směrovaná reklama a propagace dokáže přilákat potencionální zákazníky.  

 Pomocí bilance SWOT analýzy bylo zjištěno, že silné stránky a příležitosti převládají 

nad slabými stránkami a hrozbami. Dále z výsledků finanční analýzy lze tvrdit, že se jedná 
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o  finančně stabilní a zdravý podnik. Z těchto důvodu jsem podniku doporučil strategii 

expanze. Podnik disponuje potřebnými zdroji a dobrým jménem na trhu reklamních činností, 

a proto doporučuji rozšířit produktové portfolio se zaměřením na nízkonákladový tisk. Dále 

jsem doporučil, aby podnik v rámci strategie expanze se snažil proniknout na zahraniční trhy, 

neboť sídlo podniku je v pohraničním městě Bohumín. Za nejsilnější stránky podniku 

považuji silné renomé firmy a nejnovější technologie, které představují konkurenční výhodu. 

Pomocí těchto silných stránek by podnik měl využít výše zmíněné příležitosti. Naopak 

za  nejslabší stránky podniku považují absenci internetového obchodu a vysoké vytížení 

majitele firmy. Jako nejvyšší hrozba mikrookolí se jeví velice silná smluvní síla odběratelů, 

kteří vzhledem k vysoké konkurenci v odvětví by mohli vytvářet silné konkurenční tlaky 

a  připravit podnik o značné tržby. Též jsem navrhl další menší strategické cíle, 

které  by  mohly podniku pomoci jako např. získání dotací z EU, definování vizí a poslání, 

zvýšit marketing a propagaci, zlepšit dobu splatnosti pohledávek či snížit zatížení majitele 

společnosti. 

 Navzdory vysoké konkurenci v odvětví si podnik vede velice dobře. Jedná se o malý 

podnik s 10 zaměstnanci, ale jeho výhlídky lze označit za velmi slibné. Z výsledků 

provedených analýz lze podnik Vanesta reklama s.r.o. označit za velmi konkurenčně schopný. 

Z důvodu globalizace je nejen důležité si udržet svoje pozice na trhu, ale využívat globalizaci 

k pronikání na zahraniční trhy a rozšiřování výroby. Aktuální příznivou situaci v podniku 

bych nadále rozvíjel a prostřednictvím kvalitního osobního přístupu, kvalitních produktů 

a  služeb nadále utvářel dobré jméno podniku na trhu a snažil se získat vyšší tržní podíl.  
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