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1. ÚVOD 

Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje neustalými  spotřebitel se změnil, mění 

a bude měnit dál. Mění se prostředí, ve kterém ţijeme a podnikáme, zákazník, aktivity 

dodavatelů a obchodní mezičlánky. Mění se hodnoty, postoje i očekávání lidí, jak členů 

společnosti tak i pracovníků podniků. Tyto změny přicházejí tempem, na které si mnohé 

podniky a manaţeři jen velmi těţko zvykají. Podnik, který chce být úspěšný, musí provádět 

rozbory nestabilního prostředí, ve kterém se nachází. V trţním konkurenčním prostředí je 

velmi důleţité, aby se podnik zaměřil na trh, tedy hlavně na zákazníka a jeho potřeby. Firmám 

jde především o maximální uspokojení zákazníka, které je jedním z hlavních cílů podnikání. 

 V současnosti jsou zákazníci opatrní ve svých kupních rozhodnutích. Zákazníci se 

před rozhodnutím věnují informacím o firmách, jejich výrobcích, sluţbách a cenách a 

porovnávají jednotlivé nabídky. Pokud firma neuspokojí zákazníky a nesplní jejich očekávání, 

o tyto zákazníky lehce přichází a navíc je moţné, ţe si nespokojení a zklamaní zákazníci 

nenechají uvedené skutečnosti jen pro sebe a rozšíří je po svém okolí. Podnikání je tady velmi 

riziková činnost.  

Kvalitní podniková strategie je jeden z nejdůleţitějších faktorů, rozhoduje o úspěchu 

podniku a je jedním ze základních nástrojů strategického řízení k zajištění úspěšného 

dlouhodobého rozvoje podniku. 

Zvolila jsem si strategickou analýzu podniku jako téma diplomové práce především 

z důvodu významnosti této problematiky pro kaţdý podnik. Kaţdá obchodní společnost by si 

měla uvědomit, ţe je velmi důleţité neustále monitorovat a analyzovat své postavení na trhu.  

Předmět mé diplomové práce je analýza strategie firmy, která se zabývá 

maloobchodním prodejem dětského textilu, hráček a pomůcek, sportovních potřeb a 

dárkového zboţí. Pro účely práce se zaměřím na oblast dětského zboţí, jelikoţ je 

k přetrvávajícímu baby-boomu v České republice tématem velmi aktuálním. Majitel firmy si 

nepřál, abych zde uvedla jméno firmy, proto budu v textu uţívat smyšlený název TNM, s.r.o.  

Cílem této diplomové práce je provést analýzu současného stavu společnosti, tj. 

analýzu vnějšího a vnitřního prostředí podniku, analýzu konkurenčních sil a SWOT analýzu. 

Následné shrnutí má ověřit vhodnost stávající strategie a v případě potřeby navrhnout řešení 

pro zlepšení situace. 

Práce obsahuje tři kapitoly. První shrnuje teoretické zásady a formy podnikové 

strategie, druhá popisuje podnik a třetí obsahuje konkrétní výsledky analýzy podnikové 

situace. V teoretické části je, na základě odborné literatury, popsána externí analýza (analýza 
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mikroprostředí a makroprostředí), finanční analýza a analýza SWOT. Druhá kapitola zahrnuje 

stručnou historii firmy, její cíle a také strategie. Třetí kapitola se zabývá externí, interní, 

finanční a SWOT analýzou vybraného podniku, tady konkrétně mnou zvoleného podniku 

TNM, s.r.o.  
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2. TEORETICKÁ  VÝCHODISKA STRATEGICKÉ ANALÝZY PODNIKU 

Podnik, který chce v dnešním, stále měnícím se prostředí trţní ekonomiky přeţít a 

úspěšně se rozvíjet, je nucen daleko více se zabývat vývojovými trendy a pruţně se jim 

přizpůsobovat. Zkušenosti drtivé většiny firem i v zahraničí ukazují, ţe podmínkou úspěšného 

rozvoje podniku je kvalitní strategie. Toto obecně platí jak pro malé soukromé podnikatele, 

tak i pro velké podniky a několika tisíci zaměstnanců. Tvorba strategie a její vyuţití patří 

v podniku k největším a nejdůleţitějším intelektuálním výkonům podnikového vedení. 

Obecné vývojové trendy, např. internacionalizace, intelektualizace, informatizace a 

ekologizace, se mohou stát příleţitostí téměř v kaţdé oblasti podnikání, jsou – li ovšem 

managementem při tvorbě strategie zohledněny. V opačném případě se mohou stát pro firmu 

spíše hrozbou. Poznání, hodnocení a racionální uplatňování poznatků o objektivních 

vývojových tendencích v řízení podniku se tak stává jedním z nejvýznamnějších poţadavků 

kladených na vedoucí pracovníky. 

2.1.  Strategie podniku a strategické řízení 

Od roku 1911, kdy se poprvé na Harvardské univerzitě objevil první předmět 

zabývající se podnikovou strategií, ušel výraz „strategie podniku“ dlouhou cestu. Dnes je 

znám všude ve světě a mnoho ekonomů a manaţerů jiţ přineslo vlastní definice „strategie 

podniku“. 

Podle Mintzberga [5] (straně 6) je pojem „strategie“ vymezen jako systém „5P“, který 

tvoří následující prvky: 

 Plan (plán): který představuje uvědomělý postup jednání pro řešení různých situačních 

stavů ve vymezeném prostoru. 

 Ploy (manévr): je jedním z moţných přístupů, jak prosazovat cílevědomost a plánovitost 

v kombinaci s tvořivým myšlením. 

 Pattern (model, vzor): vytyčuje směry a hranice, za kterými se můţe jednání podniku 

realizovat v podmínkách neustále se měnícího prostředí. 

 Position (pozice): čili postavení vycházející z prioritního vymezení rozhodujícího 

problému. To představuje odlišení hlavního od detailního, strategického od taktického, při 

zdůraznění, ţe správná taktika je předpokladem úspěšnosti strategie, předpokladem 

naplnění strategických cílů. Přitom problém, který má rozhodující strategický význam je 

moţno určit zpravidla aţ po zhodnocení pozice podniku v daném prostředí. 
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 Perspective (perspektiva): vyjadřuje působení podniku dovnitř, neboť klade důraz na 

myšlení a rozhodování vrcholového managementu ve směru k tvorbě a realizaci strategie. 

Z toho pohledu jsou některé podniky typické svým agresivním chováním při prosazování 

svých záměrů, jiné naopak inklinují ke stabilizaci svého postavení či vybudování 

ochranné bariéry ve vztahu ke svému okolí. 

Podle názoru ekonoma M. Portera (1994) je strategie „umění vytvoření konkurenční 

výhody,“ a v knize “Strategie firmy” Alain Threatart napsal: „Strategie je umění, která 

pouţívá podnik s cílem získat úspěch proti konkurenci. ”   

Podle názorů skupiny spisovatelů Garryho Osmithe, Dannyho Rarnolda a Bobbyho G. 

Bizzella (1998) je strategie „obecný plán, který vede podnik k dosaţení určité cíle.” 

Strategie není náhoda, ani pořádný kus štěstí, ani intuice, strategie musí být výsledkem 

určitého, cílově orientovaného procesu. Strategii v manaţerském pojetí vyjadřuje doc. Václav 

Lednický (2006) jako “koncept chování organizace, její dlouhodobý program a způsob 

činnosti v budoucnu.” 

Všechny předcházející definice všeobecně obsahují následující problémy: 

o Cíle strategie 

o Doba vykonání 

o Faktor konkurenčního prostředí 

o Výhoda a nevýhoda podniku   

Strategie je dlouhodobým rámcem, který sjednocuje ve firmě její hlavní cíle, priority a 

aktivity, přizpůsobuje zdroje firmy měnícímu se okolí, zejména zákazníkům a uspokojuje 

očekávání zainteresovaných skupin. (Souček 2003) 

Nejvýstiţnější je tato definice: „Strategie firmy vyjadřuje její misi, vizi (tj. budoucí 

podobu), strategické cíle a strategické operace, čili aktivity zajišťující naplnění mise, vize a 

splnění strategických cílů.“ 

Strategickým řízením rozumíme proces tvorby a implementace rozvojových záměrů, 

které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Obvykle mají dlouhodobý charakter. Směřují 

k vytváření specifických předností a dosaţení její celosvětové konkurenceschopnosti. 

Strategické řízení je nejsloţitější, nejobtíţnější a nejrizikovější součástí řízení. 
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Z definice strategie a strategického řízení jasně vyplývá, ţe firma, která nemá 

kvalifikovaně formulovanou strategii a dobře fungující systém strategického řízení, nemůţe 

v současném náročném, superkonkurenčním světě přeţít a tím méně se rozvíjet.(Souček 2003) 

2.2. Strategické myšlení: 

Podstata strategického myšlení 

 Strategickým myšlením rozumíme takový způsob myšlení, který odpovídá podstatě a 

specifickým rysům strategických procesů. 

Strategické myšlení se musí odrazit v přístupu k řešení strategických  úkolů i ve 

výběru metod jejich řešení při formulaci a implementaci. Pokusy o mechanickou aplikaci 

metod, pouţívaných v oblasti taktického a operativního řízení, by vedly k hrubým chybám. 

Všichni manaţeři si musí osvojit zásady strategického myšlení. Jejich zvládnutí je 

předpokladem kvalifikovaného řízení základních rozvojových procesů firem a organizací. 

Kaţdodenně vidíme, ţe tyto zásady nejsou důsledně dodrţovány. Zvládnutí a osvojení 

strategického myšlení, jeho aplikace v praxi není jednoduché. Velmi silně stále působí styl 

myšlení, odpovídající operativnímu a taktickému řízení. Velkou roli hrají také psychologické 

faktory – např. Vţitý zvyk řešit problémy aţ tehdy, kdy je to nezbytně nutné (tedy často 

pozdě) a jen tehdy, jsme – li k tomu bezprostředně stimulováni nebo donuceni. Pracovníkům, 

zvyklým zabývat se dosud převáţně taktickým a operativním řízením, proto někdy činí váţně 

potíţe formulovat a řešit strategické problémy, týkající se základních rozvojových problémů 

firmy a adaptovat se na strategické myšlení. 

Principy strategického myšlení se vzájemně doplňují a překrývají. Nelze je proto 

chápat odděleně a izolovaně. Pouze jejich aplikace jako celku přináší očekávaný efekt. 

Ukaţme si proto přehled principů strategického myšlení (Souček a Márek 1998). Je to: 

 princip myšlení ve variantách: vyplývá ze skutečnosti, ţe není známo, jak se budou 

v rámci strategického období vyvíjet faktory ovlivňující strategii podniku. Strategie 

podniku by tak měla být vypracována ve více variantách, které vycházejí ze znalosti 

vývojových tendencí a předejít tak vzniku tzv. strategického překvapení. Přechod 

podniku z jedné varianty na druhou, aniţ by došlo k ohrození jeho existence, je 

známkou vysoké pruţnosti strategie, která je jedním z předpokladů úspěšnosti 

podniku. 
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 princip permanentnosti znamená, ţe práce na strategii nikdy nekončí. Být tak 

neustále ve střehu a sledovat, zda skutečný vývoj faktorů ovlivňujících strategií 

podniku probíhá v souladu a předpoklady, na nichţ je strategie zaloţena, a zda i 

strategické operace jsou prováděny podle vytčených harmonogramů a plánů. 

 princip celosvětového systémového přístupu vychází ze skutečnosti, ţe celý svět je 

úzce propojen a doslova v něm „vše souvisí se vším“. Jen na základě znalostí a 

informací ohledně politického, ekonomického, ekologického, vědeckotechnického a 

sociálního vývoje můţe být zpracována kvalitní strategie podniku. 

 princip tvůrčího myšlení vychází z toho, ţe na součastném trhu není místo pro 

podnik, který neinovuje. Ve strategii proto nemá místo nějaká rutina či napodobování 

něčeho, co jiţ pouţívají jiní. Prosadí se tak jen ty podniky, jejichţ strategie přináší 

nové výrobky, technologie a cesty ke sniţování nákladů. 

 princip myšlení v čase vychází z toho , ţe v moderní trţní společnosti hraje čas vyšší 

roli neţ peníze. Součástí strategie úspěšného podniku je totiţ radikální zkrácení doby 

výzkumu, vývoje, výstavby či oběhu. Zvláštní význam tak hraje správně načasované 

vyuţívání finančních prostředků. 

 princip zpětnovazebního myšlení spočívá v tom, ţe po kaţdém kroku zpracování 

strategie se vracíme k předcházejícím krokům a v případě potřeby je korigujeme. 

 princip agregovaného myšlení znamená, ţe vţdy uvaţujeme v určitých globálech, 

nezabýváme se nevýznamnými detaily. 

 princip koncentrace zdrojů vychází z poznatku, ţe kaţdé strategické rozhodnutí 

vyţaduje určité, často značné zdroje. Koncentrace zdrojů na malé mnoţství 

strategických cílů obvykle vede k úspěchu. Nejedná se jen o zdroje finanční a hmotné, 

ale zejména o zdroje lidské, především zdroje tvůrčích pracovníků. 

 princip vědomí práce s rizikem vychází ze zmíněné nejistoty o rozvoji faktorů 

ovlivňujících strategii podniku a ze sloţitosti strategického rozhodování. Ţádné 

strategické rozhodnutí nemá zajištěnou stoprocentní úspěšnost a naopak kaţdé je 

spojené s rizikem. Důleţitými prvky pro sníţení tohoto rizika můţe být vypracování 

více variant a systematické studium všech informací. 
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2.3. Proces tvorby a realizace strategie 

Strategie firmy představuje podle Lednického (2000) záměrné, aktivní formulování 

cílu činnosti firmy a výběr nástrojů i postupů k jejich efektivnímu dosaţení při optimálním 

vyuţití zdrojů a příleţitostí. Strategie formuluje poslání a dlouhodobé cíle firmy, určuje 

nezbytné činnosti a alokaci zdrojů potřebných pro dosaţení zamýšlených záměrů. Podstatné 

při tvorbě strategie je: 

 aktivní vytváření cílů, coţ je opakem pasivního reagování na stav; 

 časový horizont, neboť jde o budoucnost a to poměrně krátkou, dvou aţ pěti let; 

 série rozhodovacích kroků probíhajících v navazujících etapách; 

 systémový přístup, který určuje hlavní oblasti procesů a aktivizuje zdroje pro jejich 

realizaci. 

Přitom předpokladem úspěchu strategie je dobře provedená analýza, správná volba 

cíle, respektování základních vývojových trendů, optimální alokace i vyuţití zdrojů a rychlá 

realizace cíle. 

S uplatňováním strategie je spojen pojem strategické řízení, které lze chápat jako 

proces tvorby a realizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které mají zásadní 

význam ve vývoji řízeného objektu a jejichţ uskutečňováním získává řídící subjekt 

komparativní efekt. V tomto pojetí strategické řízení v sobě stavebnicově slučuje jak řízení 

dlouhodobé tak koncepční. Podstatným znakem strategického řízení je právě prvek 

komparace, záměr získat konkurenční výhodu. Přitom tato forma dlouhodobějšího řízení 

firmy navazuje na strategické plánování, které představuje periodicky se opakující činnosti, 

které firma provádí jako reakci na změny ve vnějším prostředí. Produktem strategického 

plánování je vytvořená strategie, která prostřednictvím strategického řízení je realizována. 

Jednoduše řečeno, strategické rozhodování je rozhodování o tom, jak se dostat z bodu 

A (kde firma nyní) do bodu B (kde firma má být v budoucnu). Strategické plánování 

vymezuje detaily postupu z bodu A do bodu B a strategické řízení se zabývá usměrňováním 

činností a kontrolou celého procesu v průběhu jeho realizace. 
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2.4. Modely tvorby strategie firmy 

Řízení podniku podle Lednického (2000) vţdy vyvolává potřebu definovat cíle a 

hledat prostředky k jejich dosaţení. Základním faktorem ovlivňujícím všechny činnosti 

podniku je ekonomika, jejímţ nosným úkolem je optimální zhodnocování základního jmění, 

čili nalezení správného vztahu mezi dosahovaným ziskem a základním jměním. Tento nosný 

úkol základního faktoru je rozpracován do budoucna v podobě strategie, která je potřebnou a 

neodmyslitelnou součástí vrcholového řízení. Vlastní tvorba strategie má charakter převáţně 

vysoce tvůrčí práce, neboť soubory metod a metodické postupy doporučované v literatuře 

samy o sobě nestačí, neboť bez originálního přístupu a invence zpracovatele by strategie 

nemohla zajistit úspěšnost přijatého rozhodnutí.  

 Strategie jako integrovaný plán zaměřený na zabezpečení základních cílů podniku je 

determinováním dlouhodobých záměrů, osvojením si postupu činností a rozvrţením zdrojů 

potřebných na dosaţení cíle. Má svůj postup tvorby, který lze obecně rozdělit do tří na sebe 

navazujících sekcí. V rámci první sekce se jedná o stanovení cílů a očekávání, co vše má nová 

strategie přinést a dále je zde začleněna analýza vnějšího prostředí, vlastních zdrojů i 

moţností. Druhý sektor představuje oblast formulace a výběru strategií a je tvořen třemi 

základními kroky, kam patří: vymezení strategických moţností, evaluace moţností a vlastní 

výběr vhodné strategie. Třetí sektor implementace je tvořen především řízením strategické 

změny, úpravou organizační struktury a plánováním i alokací potřebných zdrojů. 

Popisem procesu vytváření strategie a postupem jejího uplatňování v praxi se 

zabývalo mnoho autorů. Vlastní tvorba strategie má ustálenou podobu a její schéma 

v tradičním pojetí podle Thompsona a Stricklanda (viz Hron a kol. 1998) je uvedeno na 

obr.2.1.  
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1. krok        2. krok  3. krok      4. krok               5. krok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1 Tradiční model procesu strategického řízení podle Thompsona a Stricklanda 

převzatý od Hrona, Tiché a Dohnala (1998, str. 20). 
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Na tento schématický model navazuje model procesu strategického řízení podle 

Johnsona a Scholese, který sice opouští tradiční pojetí tvorby strategie a její implementace, 

ale zachovává všechny podstatné sloţky procesu (obr. 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.2 Model procesu strategického řízení podle Johnsona a Scholese uvedený 

Hronem, Tichou a Dohnalem (1998, str. 21). 
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Propojením těchto dvou postupů vzniká integrovaný model procesu strategického 

řízení Digmana, který je uveden na obr. 2.3. 

Rozpracování tohoto modelu na taktické kroky tvořené ročními cíli a příslušnou 

uplatňovanou politikou. Poněkud jiný pohled přináší strategický manaţerský postup 

zpracovaný Bauerem (obr. 2.4), kde vize podniku vychází z analýzy podniku i okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr2..3 Integrovaný model procesu strategického řízení podle Digmana převzatý od 

Hrona-Tiché-Dohnana (1998) straně22 
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Obr. 2.4 Schematický náčrt strategického postupu podle Bauera (1996) 
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Nástin procesu tvorby strategie vytvořil Bowman (1998), jehoţ jednotlivé kroky jsou 

zobrazeny schematicky: 

  1. Stanovení cílů            Vyjasnění podnikovýchh cílů 

                                   Stanovení hierarchie cílů 

 

2. Analýza rozdílů        Předpověď budoucího výkonu na základě nynějších strategií 

                                      Identifikace rozdílů mezi předpověďmi a cíli 

 

  

3. Strategické zhodnocení  

                                                 Zhodnocení   Zhodnocení  

   vnějšího    vnitropodnikového  

 prostředí    prostředí 

 

                                            

     Identifikace konkurenční výhody 

     

   Nová definice cílů na základě informací z třetí ruky 

    Vytváření stretegických alternativ 

 

Vyhodnocení strategických alternative  (proti cílům a 

zhodnocením vnějšího a vnitřního prostředí 

 

4. Formulace strategie                         Strategické rozhodnutí 

                                                                       

                     Vypracování akčních plánů a rozpočtů 

5. Realizace strategie                  Monitorování a kontrola  
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Obr.2.5 Proces tvorby strategie podle Bowmana (1996) 

 

Strategie podniku musí říci: 

 Jak udrţet a zlepšit postavení podniku vůči konkurenci, 

 Jakým způsobem se chovat na trhu, 

 Které trhy nebo jejich segmenty obsadit, 

 Jak řešit portfolio produktů podniku – jaké výrobky vyrábět a jaké sluţby poskytovat, 

 Jak vynaloţit podnikové zdroje (kde je umístit, rozšiřovat a vyuţívat), 

 Jak se chovat ke konkurenci (kterou konkurenci nesmíme přehlíţet,…), 

 Jakou dílčí finanční, technologickou a personální strategii zvolit (výzkumná, 

marketingová, investiční,…), 

 Jaká kriteria pouţívat k zjištění pokroku při realizaci strategie. 

 

2.5. Specifické rysy strategických procesů (Souček 2003) 

 Prvním specifickým rysem strategických procesů je skutečnost, ţe přesně neznáme 

budoucí vývoj faktorů, ovlivňujících strategii firmy. Nevíme, jak se bude vyvíjet mezinárodní 

politická situace, jaký bude vývoj světové i naší ekonomiky, jaké se objeví nové poznatky 

v oblasti vědeckotechnického rozvoje, jaké budou ceny ropy, jaké budou nálady na 

pracovníky, jak úspěšně se dokáţe naše firma prosadit na trhu, jací vzniknou konkurenti a 

jaká bude jejich strategie. Neznáme ani vývoj mnoha dalších faktorů, které budou ovlivňovat 

v průběhu strategického období situaci a výsledky hospodaření naší firmy. 

Neznalost budoucnosti a s tím související vznik neočekávaných jevů a situací je 

zákonitou vlastností vývoje. Budoucnost neznáme a znát nemůţeme. Na této skutečnosti nic 

nezmění ani sebelepší úroveň prognóz. Ty nám v nejlepším případě pouze mohou ukázat, 

které situace pravděpodobně mohou nastat. S určitostí je však předvídat nemohou. Přitom je 

známé, ţe i vysoce renomovaní odborníci se ve svých prognózách vysoce mýlili. 

 Druhým specifickým rysem strategických procesů je skutečnost, ţe v průběhu 

strategického období dochází k výrazným kvantitativním změnám a kvalitativním zvratům, 

takţe opakující se jevy, u nichţ lze předpokládat setrvačnost, jsou spíše výjimkou. Skončila 

doba lineárních extrapolací. Nastoupila doba nestability, turbulencí, změn a výkyvů. 
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 Třetím specifickým rysem strategických procesů je skutečnost, ţe na ně velmi 

výrazně působí široké, celosvětové okolí. V důsledku rozvoje informačních technologií a 

logistiky se svět „zmenšil“ natolik, ţe činnost kaţdé firmy je ovlivňována děním v celém 

světě. Prohlubující se dělba práce stále více zapojuje činnost kaţdé firmy do celosvětového 

reprodukčního procesu. Pod vlivem vědeckotechnického rozvoje stále roste vzájemná 

závislost všech odvětví národního hospodářství a všech světových regionů. Vše stále více 

souvisí se vším. 

Příčiny a jejich účinky nejsou však vţdy úzce spojeny v čase a prostoru. Příčiny 

vývoje určitého ukazatele nebo chování firmy mohou leţet ve velké vzdálenosti a mohou být i 

časově značně odlehlé. 

 Čtvrtým rysem strategických procesů je skutečnost, ţe procesy vyvolané 

strategickými rozhodnutími jsou často vzájemně protikladné. Tato protikladnost se projevuje 

především v protikladnosti vývoje jednotlivých ukazatelů, charakterizujících vývoj firmy. 

Téměř vţdy se setkáváme s tím, ţe totéţ opatření vyvolá u některých ukazatelů zlepšení, 

zatímco u jiných zhoršení. Tato skutečnost vyvolává řadu obtíţných problémů. 

 Pátým rysem strategických procesů je jejich relativní necitlivost k dílčím, izolovaně 

provedeným změnám. Vazby uvnitř firmy způsobují, ţe firma tyto změny absorbuje, aniţ by 

došlo k zásadním změnám. 

 Šestý rys strategických procesů spočívá v tom, ţe tyto procesy jsou výrazně ovlivněny 

působením četných zpětných vazeb. Tyto zpětné vazby často ovlivňují strategické procesy 

neočekávaným způsobem. Zdánlivě malá příčina někdy můţe vyvolat značné důsledky, nebo 

naopak. Proto je při strategickém řízení nutno hledat opatření, která při nízkých nákladech 

mohou přinést vysoký efekt a naopak se vyhýbat nákladným opatřením, která přinášejí malý 

efekt. Někdy si působení zpětných vazeb dostatečně neuvědomujeme. 

 Sedmým rysem strategických procesů je proces zesílení, kdy výstupy firem jsou 

z hlediska určitého časového intervalu větší neţ vstupy, nebo naopak k zeslabení, kdy výstupy 

jsou z hlediska určitého časového intervalu menší neţ vstupy. Procesy zesílení a zeslabení 

jsou umoţněny sloţitou strukturou firmy a značnou akumulací materiálních, finančních a 

dalších prostředků. Významnou roli můţe hrát ze jména akumulace poznatků, které mohou 

být účelně vyuţity aţ po dosaţení určité míry jejich akumulace a mohou být v určité etapě 

zuţitkovány jiţ bez vynaloţení dalších prostředků. 
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2.6. Strategické předvídání (Souček 2003) 

Předvídání je nezbytnou součástí kaţdé smysluplné lidské činnosti. Předvídání je tedy 

předpokladem jakékoliv aktivity. Tím spíše musí být na předvídání zaloţeny činnosti, spojené 

s vysokými náklady a jinými závaţnými důsledky – jako je investování, budování 

distribučních sítí, příprava kvalifikovaných pracovníků a další činnosti, které jsou součástí 

strategie firmy. Provádět taková strategická rozhodnutí bez předvídání vzniku určitých situací 

v okolí firmy i uvnitř ní je zcela nemoţné a nesmyslné. 

Mezi základní vlastnosti úspěšného top manaţera současnosti patří schopnost 

předvídat budoucí vývoj. 

Má – li však strategické předvídání splnit svůj účel, musí být brány v úvahu určité 

zásadní skutečnosti, a to, ţe budoucnost neznáme, ţe budoucnost se bude odlišovat od 

minulosti a ţe budoucnost nelze „vypočítat“. 

Základem strategického předvídání je velké mnoţství informací. Obsah strategie je 

ovlivněn především očekávaným rozvojem jeho mikrookolí a makrookolí. Strategické 

předvídání proto musí být zaloţeno na informacích o stavu a očekávaném rozvoji mikro a 

makrookolí. 

2.7. Rysy charakterizující úspěšnou strategii 

Strategie, stručně řečeno, charakterizuje připravenost podniku na všechny budoucí 

situace, které s vysokou pravděpodobnosti mohou nastat. Bez kvalitní strategie se 

podnikatelský subjekt často orientuje jen na krátkodobé cíle, nemá informace o 

předpokládaném budoucím vývoji a výsledkem je nahodilé rozhodování s vysokou mírou 

rizika, která můţe způsobit, a často jiţ způsobila, krach firmy. 

Strategie podniku se zpracovává vţdy na určité období, které je dané charakterem 

výrobku, mnoţstvím kapitálu, dynamičností změn, kvalifikací pracovníků, kvalitou a druhem 

surovin. Délka období je tři a půl roku. 

Zpracováním se zabývá vrcholový management ve spolupráci s kvalifikovanými 

odborníky ze všech odvětví a úrovní podniku. 

Strategie je jasně a srozumitelně formulována, aby poskytla dostatek informací a 

podpořila zájem širšího okruhu pracovníků. Dostatek informací má ve strategickém řízení 

cenu zlata. Tajemství spočívá v kvalitě a hodnotě informací. Na druhé straně i přílišné 

mnoţství informací škodí. Hodnotné informace musí být včasné, přesné, obsaţné, relevantní a 

pouţitelné. 
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2.8. Formulace strategie 

Formulace strategie je sloţkou strategického řízení, které se zabývá odpovědí na 

otázku, jak bude dosaţeno stanovených cílů. Jedná se o specifickou činnost, která je převáţně 

záleţitostí top managementu a vlastníků firmy. Jedná se o specifickou činnost, která je 

převáţně záleţitostí top managementu a vlastníků firmy. Vyţaduje vysokou odbornost, 

přístup k celosvětovým informacím a interdisciplinární znalost. Závisí také na majetkových 

moţnostech vlastníků a jejich ochotě podstoupit určitou míru rizika. 

Při formulaci strategie je potřeba vzít v úvahu všechny relevantní aspekty vnitřního a 

vnějšího prostředí podniku a na jejich základě následně vypracovat detailní plán akcí vedoucí 

k naplnění krátkodobých a dlouhodobých cílů. (Dedouchová, 2001) 

Konkrétně obsahuje formulace strategie tyto následující sloţky: 

 podnikovou vizí, 

 poslání podniku, 

 základní cíle podniku. 

V souvislosti s představou o budoucím vývoji podniku se objevují i další pojmy, jako 

je podniková filozofie a podnikové krédo. Všechny tyto představy o budoucnosti podniku by 

měly vycházet z představ o budoucností společností, z vědeckých ekonomickospolečenských 

prognóz. (Lednický 2006) 

Podniková vize: 

Co firma dělá a kde se nalézá? Co vlastně chceme ve firmě dokázat? Jaké vidíme 

příleţitosti pro uplatnění firmy v budoucnosti? Jaké máme šance na trzích a co nás můţe 

ohrozit? Tak na všechny tyto otázky bychom měli nalézt odpovědět v podnikové vize. 

Pojem vize je odvozen z latinského slova „visio“, které znamená „zření“ a ve vazbě 

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

perspektivní orientace a hlavních cílů podniku pro dlouhodobější horizont. (Lednický 2006) 

Vize ovšem pouze načrtává představu o budoucím vývoji a postavení podniku, neboť jejím 

úkolem je zachytávat a reagovat na jevy, které nejsou v současnosti výrazné, ale do budoucna 

se mohou stát nosnými vlivy působícími na podnik. Jedná se o myšlenky předbíhající svou 

dobu. (Lednický, 2006) 
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Vytvoření strategické vize podniku je velmi sloţitý proces, neboť musí zajistit 

prospěšnou a úspěšnou budoucnost firmy. Jednotlivé kroky tvorby vize podniku jsou 

představovány následujícími procesy (Lednický 2006): 

 počáteční hledání vhodných nápadů a šancí, 

 soustředění se na podstatné nápady a jejich důkladné prověření, 

 vypracování moţných perspektiv, analýzy a konfrontace, 

 zpřesnění poţadovaných základních hodnot, priorit a stanovení potřebné strategické 

orientace, 

 prověření a integrování moţných vývojových alternativ, 

 dosaţení potřebného souladu a shody. 

Podniková vize je velice důleţitá, neboť udává směr, kterým musí být řízeny všechny 

oblasti podniku, pokud chce firma úspěšně dosáhnout svých ambicí. Část podnikové vize se 

po jejím přijetí a schválení převádí do podoby poslání podniku. 

Poslání podniku 

Poslání podniku vyjadřuje přání vedení podniku, jak by měl být podnik chápán 

veřejností. Vymezuje na co se má podnik soustředit a jakým směrem jít, mělo by rovněţ 

specifikovat o co bude podnik z dlouhodobého hlediska usilovat. Lze říci , ţe dobře 

formulované poslání zdůvodňuje především oprávněnost existence podniku a prezentuje 

podnikem provozované aktivity. Poslání vychází z vize podniku a přestoţe je soustředěno na 

současnost, musí být rovněţ propojeno s budoucností. (Lednický, 2006) 

Poslání podniku můţeme vymezit jako uţší nebo širší. 

a) Uţší vymezení poslání – poskytuje jasnější představu o rozsahu působnosti firmy, o                  

výrobcích nebo sluţbách, které podnik poskytuje, o 

technologiích, které vyuţívá, v případě o trzích, na kterých 

působí. 

b)  Širší vymezení poslání – vytváří větší prostor pro aktivitu organizace, umoţňuje jí přiblíţit 

vlastní působnost ve více odvětvích hospodářství i poukázat na 

vysokou podnikovou flexibilitu (pouţívání různých technologií, 

působení na různých trzích). 

Dobře formulované poslání by nám potom mělo poskytnout odpovědi na následující 
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otázky (Lednický, 2006): 

 Zákazník – Kdo jsou naši zákazníci? 

 Produkt – Jaké jsou nosné výrobky nebo sluţby firmy? 

 Trh – Na jakém trhu firma působí? 

 Technologie – Jaký způsob výroby firma upřednostňuje? 

 Přeţití, růst, profitabilita – Jsou ve firmě definovány ekonomické cíle? 

 Sebekoncepce – Co firmu odlišuje od ostatních, v čem je její konkurenční výhoda? 

 Vztah k veřejnosti – Zohledňuje podnik zájem společnosti? 

 Vztah k zaměstnancům – Jsou zaměstnanci povaţováni za hodnotný zdroj firmy? 

 Poslání firmy by mělo výt trvalejšího charakteru, ovšem na druhou stranu nesmí 

zůstat zcela neměnné. Je nutné jej upravit při výraznějších změnách, a to především změnách 

vnějšího prostředí. 

 

Cíle podniku: 

Cílem podniku rozumíme konkrétní ţádoucí stav, jehoţ dosaţení je předpokládáno 

v určitém časovém období. Stanovené, především dlouhodobé, cíle přímo navazují na 

zpracovávanou vizi, kterou zpřesňují v měřitelných dlouhodobých předpokládaných 

výsledcích. Teprve po stanovení cílů je moţné rozhodnout jaké zdroje a které prostředky jsou 

nutné pro jejich dosaţení. Podnikové cíle tedy charakterizují, čeho chce podnik dosáhnout. 

Dávají smysl stanovenému poslání a jsou pomocníkem při formulaci strategie. (Lednický, 

2006) 

Strategické cíle popisují plánovaný konečný stav, ke kterému směřuje sestavená vize a 

stanovují se pro následující oblasti (Šulák; Vacík, 2005): 

 parametry finanční výkonnosti podniku, 

 parametry růstu podniku, 

 trţní parametry, 

 cíle v oblasti výzkumu, vývoje, technologie, investic, 

 cíle v oblasti sociální, kvality zaměstnanců a systémů motivace, 

 cíle při implementaci IS, cíle ekologické apod. 
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Stanovení cílů patří ke kritickým fázím celého plánování. Samotná tvorba cílů je 

ovlivňována řadou faktoru. Za rozhodující jsou mezi odborníky povaţovány především tyto 

prvky (Lednický, 2006): 

 síly okolního prostředí firmy, 

 interní zdroje podniku, především jedinečného charakteru, 

 moc jednotlivých zájmových skupin v interních vztazích, 

 minulý vývoj podniku, 

 vlastnosti strategií. 

Stanovené cíle musí být popsány vţdy jasně, vyjadřují změnu, kterou chceme 

uskutečnit, jsou orientovány na výsledek. Všechny cíle je nutné vyjádřit v měřitelných 

indikátorech, které s dostatečnou spolehlivostí mohou vypovídat o stupni jejich dosaţení. 

Dobře definovaný cíl musí být „SMART“ viz. např : 

 Specific – specifický, 

 Measurable – měřitelný, 

 Agreed – akceptovaný, přijatelný,  

 Realistic – reálný, 

 Trackable – terminovaný, časově vymezený. 

 Vytyčených cílů můţeme následně dosáhnout dvěma způsoby, a to lepším řízením 

stávajících aktivit organizace, nebo vyhledáváním a realizováním aktivit nových. 
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2.9. Typy strategií: 

Jednou z podmínek dosaţení podnikových cílu je formulace a výběr vhodné strategie. 

Rozsáhlý seznam typů strategií, které mohou být podnikem vyuţity, uvádí Hron 

Tichá, Dohnal (1994). Podle Součka (2003) lze členit růstové strategie do tří základních 

skupin: 

1) Integrační strategie: umoţňuje firmě získat větší vliv na trhu nebo lepší kontrolu nad 

udavateli, odběrateli nebo konkurenty. 

a. Progresivní integrace – získání vlivu nad odběrateli. 

b. Zpětná integrace – získání vlivu nad dodavateli. 

c. Horizontální integrace – spojování se s konkurencí či její ovládnutí. 

2) Intenzivní strategie: zkoumá, zda existují další moţnosti a příleţitosti ke zvýšení  

obchodování v rámci současných obchodů. 

a. Strategie proniknutí na trh – umístění současných výrobků na nových trzích. 

b. Strategie rozvoje trhu – zvýšení podílu současných výrobků na současných trzích. 

c. Strategie vývoje výrobku – vývoj nových nebo inovace stávajících výrobků. 

3) Diversifikační strategie – nalezení nových příleţitostí mimo současné trhy firmy. 

a. Soustředná diverzifikace – nalezení nových výrobků, které mají podobný 

technologický postup jako současné výrobky firmy. 

b. Horizontální diverzifikace – přidání nových výrobků pro stávající zákazníky. 

c. Smíšené diverzifikace – nalezení nových výrobků pro nové zákazníky. 

2.10. Implementace strategií: 

Implementace strategie podle Lednického (2000) rozumíme její uskutečňování, které 

přináší firmě skutečný efekt. Jejímu zabezpečí je třeba věnovat maximální pozornost, jelikoţ 

zajišťuje rozvoj firmy. Proto je základním a nejdůleţitějším úkolem top managementu firmy. 

Ten jí musí věnovat maximální pozornost a podstatnou část svého času. Implementace 

strategie začíná schválením obsahu strategie nejvyšším statutárním orgánem firmy a toto 

schválení je veřejně publikováno. Při schválení strategie se jasně prohlašuje, ţe je pro všechny 

pracovníky firmy závazná, je východiskem všech aktivit firmy a plnění strategických operací. 

Současně se vytvářejí organizační podmínky pro implementaci, coţ můţeme označit jako 

zavedení systému strategického řízení firmy. 
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Strategické řízení firmy musí nezbytně splňovat některé základní podmínky. První je 

ustavení strategického týmu, dalším je jmenování správce strategie. Velmi důleţitou 

podmínkou je stanovení termínů zasedání strategického týmu, na celý rok dopředu a vyhlášení 

nezastupitelnosti na těchto zasedáních. Zcela zásadní význam má také určení způsobu 

hodnocení dosahovaných výsledků a plnění dílčích operací, tvořících součást jednotlivých 

strategických operací. Významnou podmínkou úspěšné implementace strategie je dokonale 

fungující signální a varovaný systém a systém soustavného sledování, jehoţ úkolem je 

signalizovat nové příleţitosti a hrozby i odchylky od původních hypotéz, na nichţ je zaloţena 

strategie firmy. Důleţitým podkladem mohou být také brainstormingové porady, zaměřené na 

získávání nových námětů a nápadů (Souček, 2005). 

Při implementaci nové strategii bychom neměli podle Košťata a Šuleře (2002) 

zapomenout zabývat následujícími „implementačními“ kroky:  

 Přerozdělit zdroje tak, aby vyhovovali potřebám nové strategie. 

 Identifikovat klíčové úkoly, které zajistí úspěch nové strategie. 

 Naplánovat prioritní strategické aktivity a převést strategii do operativních 

cílů. 

 Upravit organizační strukturu, aby umoţnila efektivní vykonávání strategicky 

nejdůleţitějších činností a vypracovat nové standardy pracovních postupů. 

 Implementovat prvky firemní kultury podporující strategii. 

 Vytvořit motivační systém podporující úsilí lidí o úspěšnou realizaci strategie. 

 Zajistit a zabezpečit odpovídající podpůrný informační systém a vnitrofiremní 

komunikační systém. 

 Přizpůsobit nové strategii systém hodnocení výkonnosti a kontroly. 

 Zavést mechanismy benchmarkingu umoţňující neustále zlepšování procesů. 

 

 

 

 

 

 



 
25 

2.11. Aktualizace strategie 

Souček (2003, s. 185) uvádí, ţe „aktualizace strategie je nedílnou a zcela nezbytnou 

součástí strategického řízení. Bez aktualizace aby se strategie velmi brzy odtrhla od reality a 

stala by se zbytečným a málo pouţívaným nebo zcela neuţitečným dokumentem.“ 

 „V souladu s principem permanentnosti se obsah strategie průběţně 

aktualizuje. Základem aktualizace strategie firmy je neustále sledování změn, probíhajících 

uvnitř firmy i v jejím okolí. Především se ověřuje, zda hypotézy, na nichţ je strategie firmy 

zaloţena, byly správné a zda se tudíţ okolí vyvíjí tak, jak se předpokládalo“ (Souček, 2005, s. 

212) 

Na základě získaných informací vrcholové vedení firmy rozhodne, zda firma bude 

pokračovat v realizaci dosavadní strategie, nebo zda je nutné současnou strategii nebo její 

určité dílčí části změnit. Můţe rozhodnout téţ o přechodu k jiné variantě strategie. V krajním 

případě můţe dojít k situaci, kdy je nutno vypracovat zcela novou variantu strategie. Tato 

situace by měla nastat zcela výjimečně a mělo by k ní docházet pouze v případech skutečně 

zcela neočekávaných událostí. Přechod na jinou strategii se vyznačuje velkou náročností a 

nákladností. Kromě průběţného sledování probíhajících změn se osvědčilo kaţdoroční 

komplexní posouzení celého obsahu strategie  a provedení její aktualizace (Souček, 2005). 
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2.12. Strategická analýza 

2.12.1 Externí analýza 

Externí analýza si klade za cíl najít v okolí podniku příleţitosti a hrozby. Při této 

analýze je okolí podniku rozděleno na dvě části, na makrookolí a mikrookolí. Makroprostředí  

představuje síly, které nejsou v kompetenci podniku, musí je analyzovat a respektovat, naproti 

tomu mikroprostředí ovlivňovat můţe, jedná se o trh jako podnikový prostor. 

   

 

 

  

                                                               

 

               

Obr. 2.6 Okolí podniku 

2.12.2 Analýza makrookolí 

Makroprostředí chápeme jako síly a trendy, které pro firmu představují to, co je 

nekontrolovatelné, co se musí sledovat a na co se musí reagovat. V zásadě se jedná o 

následující faktory: 

 

Demografické vlivy  

Demografické prostředí je pro podnik velice důleţité. Je tvořeno obyvatelstvem, které 

se podílí na vzniku a fungování trhu. Při analýze se firma soustřeďuje na sloţení populace 

daného trhu z hlediska průměrného věku, pracovní síly, ţivotní úrovně, geografického 

rozloţení a hustoty, rasové, etnické a náboţenské struktury. Analýza demografického 

prostředí nám umoţní zaměřit se na určité cílové trţní segmenty a rozpoznat naše současné a 

potencionální zákazníky. 

 

 

 

 

mikrookolí 

podnik 

makrookolí 
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Ekonomické vlivy [5] 

S těmito vlivy je spojen Engelův zákon, který říká, ţe kdyţ se zvyšuje příjem 

domácností, tak se procentuálně sniţují výdaje na stravu, výdaje na bydlení zůstávají stejné  a 

zvyšují se výdaje na oblékání  

Ekonomické prostředí, které zahrnuje ukazatele ovlivňující kupní sílu a strukturu 

výdajů závisejících na běţných příjmech, cenách, úsporách a úvěrech. Rozvoj firem je závislý 

na způsobu financování a tedy i na dostupnosti úvěrů a s tím spojenou výší úrokové míry. 

Další veličinou úzce spojenou s úrokovou mírou je inflace. Od její výše se odvíjí výnosnost 

investic a jejich rizikovost. Inflace také způsobuje pohyb devizového kurzu. Kolísání 

devizového kurzu má velký vliv na situaci na export i import, například na nákup nových 

technologií ze zahraničí. V neposlední řadě má na rozvoj firem vliv ekonomický růst země. V 

případě poklesu růstu dochází i k poklesu spotřeby a v souvislosti s tím se vyostřuje 

konkurenční boj, který má za následek sniţování cen a niţší zisk firem. 

 

Přírodní vlivy 

Mezi přírodní vlivy se řadí tyto faktory: 

 geografická poloha – umístění daného podniku, čili jeho přístup k dopravě, 

vodě atd. 

 klimatické podmínky 

 předpokládaný nedostatek obvyklých surovin 

 nestabilní ceny energií 

 rostoucí znečištění prostředí 

 ekologické aktivity 

 

Technologické vlivy 

Technologické okolí a  změny technologie podle Lednického (2003) jsou zdrojem a 

stimulem technického a technologického pokroku, coţ poskytuje moţnost podniku dosahovat 

lepších hospodářských výsledků a zvyšovat podnikovou konkurenční schopnost. Nové 

vědecké poznatky, nové výrobkové a technologické inovace jsou pro podniky nejen 

příleţitostí, ale i hrozbou, neboť nástup nových produktů zkrachuje ţivotnost a sniţuje 
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moţnost dalšího uplatňování původních produktů. Změny technologického okolí mohou mít i 

stinné stránky, k nímţ patří případný negativní vliv na ţivotní prostředí, vznik sociálních 

problémů apod.  

 

Politické a legislativní vlivy 

Sledovaný segment podle Lednického (2003) se projevuje především jako souhrn 

vlivů, jejichţ výrazem jsoz politické (mocenské) zájmy instituciované do politických stran, 

vlády a vyjádření legislativou. Významnou úlohu zde hrají i instituce komunální (místní) 

politiky. Politický segment se za normálních podmínek prosazuje především prostřednictvím 

práva. Právo a jeho instituty vytváří rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti. 

Prostřednictvím zákonů a vyhlášek stát definuje moţnosti a bariery podnikání. Právní úpravy 

však nemohou být nikdy vyčerpávající a tak jejich nedokonalost musí být překonávána 

uplatňování etických kriterií.  

 

Sociálně - kulturní vlivy 

Tyto vlivy vyplývají ze snahy jednotlivců plnit si svá přání a potřeby. Sociální faktory 

zahrnují důvěru, ocenění a ţivotní styl obyvatel. Kulturní faktory oproti tomu vyplývají z 

hodnot, zvyků, postojů, zájmů, přístupů, preferencí a chování obyvatelstva. 

Vlivem trendů posledních několika let se ve světě objevuje “prudká globalizace”. 

Globalizace se projevuje tím, ţe kaţdá změna ve světové ekonomice se projeví I jednotlivých 

národních ekonomikách. Vlivu globální konkurence nezůstává ušetřeno téměř ţádné odvětví. 

Neustále dochází k odbourávání překáţek v mezinárodním obchodě a k integrací zemí. Pro 

firmy mohou tyto procesy znamenat jak příleţitosti, tak moţnosti ohroţení jejich existence. 

 

2.12.3 Analýza mikrookolí 

Mikrookolí obklopuje podnik. Sestává se z podniků, které si zpravidla konkurují, 

jejich výrobky se mohou vzájemně substituovat. Mikroprostředí zahrnuje faktory, které můţe 

podnik do jisté míry vyuţít a které ovlivňují moţnost podniku dosáhnout své hlavní funkce – 

uspokojovat potřeby svých zákazníků. Faktory mikroprostředí tvoří daný subjekt – podnik, 

zákazníci, dodavatelé, distribuční články a prostředníci a konkurence. 
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Podnik 

Vývoj a existence kaţdého podniku je závislý na fungování jeho jednotlivých útvarů a 

jejich celkové spolupráce, která by měla přinést kýţený synergický efekt. „Péči o cílové trhy 

nelze ponechat pouze na marketingových pracovnících, na druhé straně podnikový marketing 

musí respektovat možnosti výroby, finanční, technické a další podmínky, které v daném 

období na daný podnik působí a do jisté míry určují mantinely, v nichž se může firma 

pohybovat.“
1
 

 

Zákazníci 

Tato sloţka je jednou z nejdůleţitějších částí marketingového mikroprostředí. 

Zákazník je ten, na koho se podnik obrací se svým produktem, je tedy příjemcem výsledku 

hlavní činnosti podniku.  Záleţí především na předmětu činnosti daného podniku, na kterého 

zákazníka se zaměří; zda se bude jednat o koncové spotřebitele, zákazníky na trhu 

průmyslového zboţí či nákupčího pro výrobní podnik. Vţdy je třeba provést analýzu cílového 

trhu a trţních příleţitostí, aby podnik získal maximum informací, které bude potřebovat pro 

zvolení vhodného přístupu k zákazníkům a adekvátního způsobu nabízení svého produktu, 

včetně zvolení odpovídajícího způsobu podpory prodeje.   

 

Distribuční články a prostředníci 

„Je logické, ţe ne všechny aktivity podniku, které zahrnujeme do oblasti marketingu a 

prodeje, můţe firma zajistit vlastními silami. Jejich realizaci na poţadované úrovni mohou 

zajistit firmy, které jsou specializované, např. na zprostředkování nákupu a prodeje zboţí, 

firmy fyzické distribuce, marketingové agentury i organizace, které pomáhají financovat 

operace podniku nebo pojišťovat rizika spojená se směnou zboţí.“ (Boučková a kol. 2003) 

Mohou sem být zařazeny i společnosti, které např. usměrňují tok finančních prostředků nebo 

například zajišťují potřebná školení, jejichţ nutnost vychází z legislativy České republiky. 

 

Konkurence 
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„Má-li být podnik na trhu úspěšný, musí své konkurenty dobře znát a snaţit se, aby 

poţadavky zákazníků uspokojoval lépe neţ oni. Faktor konkurence je někde na pomezí mezi 

faktory ovlivnitelnými (mikroprostředí) a neovlivnitelnými (makroprostředí). Je-li zařazován 

do první skupiny, pak především proto, ţe jej lze vhodnými nástroji marketingu ovlivňovat, i 

kdyţ jen v omezené míře a v závislosti na síle konkurenta.“ (Boučková a kol. 2003) 

Sledování konkurence můţeme rozlišit na dlouhodobé, které podniku slouţí 

k hlubšímu poznání konkurentů, a na zkoumání krátkodobé, které můţe podniku pomoci včas 

reagovat na změny konkurence. Krátkodobé sledování konkurence umoţňuje např.: nalezení 

volných míst na trhu, poznání silných a slabých stránek konkurentů, zmapování produktů, aj. 

Pravidelné zkoumání konkurence umoţňuje podniku rychle reagovat, např.: na změny cen, 

uvedení nových produktů a sluţeb atd. 

 

Veřejnost 

Veřejnost představuje skupinu se skutečným či potenciálním zájmem a vlivem na 

schopnost společnosti dosahovat svých podnikatelských cílů. Tato skupina můţe dosahování 

cílů podniku usnadnit, ale také ztíţit. Veřejnost je moţné rozdělit na menší podskupiny, např. 

sdělovací prostředky, vládní veřejnost, interní veřejnost (zaměstnanci podniku), občanská 

sdruţení, občané, zájmové skupiny. Všechny tyto skupiny mohou do určité míry ovlivnit 

„veřejné mínění“, které je velmi důleţité např. ve vztahu k pozitivnímu vnímání produktu, 

sluţby či dobré image podniku. Větší podniky často zřizují oddělení pro styk s veřejností, 

jehoţ cílem je vytvářet dobré a konstruktivní vztahy s veřejností, které tvoří silné stránky 

podniku, jak níţe popisuji v podkapitole SWOT analýza, mohou se však snadno stát 

stránkami slabými, to kdyţ jim podnik nevěnuje dostatečnou pozornost. Veřejnost by měla 

být podnikem vnímána jako potenciální zákazník.  
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2.12.4 Analýza SWOT 

SWOT je zkratkou anglických slov: 

 Strengths: přednost, silné stránky společnosti. 

 Weaknesses: nedostatky, slabé stránky společnosti. 

 Opportunities: příleţitosti ve vnějším prostředí 

 Threats: hrozby z vnějšího prostředí 

SWOT analýza je nástroj pouţívaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě 

podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příleţitostem a 

ohroţením. Spojuje v sobě prvky externí i interní analýzy. 

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak sniţují vnitřní 

hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje, atd.) 

Naproti tomu příleţitosti a ohroţení jsou faktory, které podnik nemůţe tak dobře 

kontrolovat. Ale můţe je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí 

analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a 

kulturních faktorů působících v okolí podniku.    

Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku, silné stránky představují podle 

autorky Horákové (2003)“Pozitivní faktory, které přispívají k úspěšné podnikové činnosti a 

výrazně ovlivňují jeho prosperitu. Jsou to odlišné způsobilosti (schopnosti, dovednosti, 

zdroje) zvýhodňující podnik vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími silnými stránkami 

jsou takové, které je těţko okopírovat, a kde je předpoklad, ţe budou po dlouhou dobu 

přinášet zisk, čili konkurenční výhodu”  

Silné stránky podniku: 

 patenty  

 speciální marketingové analýzy 

 exkluzivní přístup k informačním zdrojům  

 nové inovativní produkty a sluţby  

 umístění podniku  

 nákladová výhoda  

 jedinečné know-how  
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 kvalitní procesy a postupy  

 nové technologie  

 silná značka a reputace  

Slabé stránky podniku: 

 špatná marketingová strategie 

 nediferencované produkty a sluţby (v závislosti na konkurenci) 

 umístění podnikání  

 konkurence má lepší přístup k distribučním kanálům  

 špatná kvalita produktů a sluţeb  

 slabá reputace a značka  

 vysoké náklady a nízká produktivita  

Narozdíl od silných stránek podniku, které se snaţíme maximalizovat (pravidlo 

MAX), platí pro slabé stránky pravidlo MINI, nebol-li snaţíme se o minimalizaci jejich vlivu. 

Příleţitosti: 

Stejně jako v případě silných stránek podniku se snaţíme tuto oblast maximalizovat tak, 

aby nám přinášela co nejvíce moţností jak se odlišit od konkurence a zároveň se co nejvíce 

přiblíţit přáním zákazníka. Dále sem zahrnujeme: 

 rozvoj a vyuţití nových trhů (internet, Čína atd.)  

 strategické aliance, fúze, joint venture, venture capital, strategické partnerství  

 oslovení nových zákaznických segmentů  

 nové mezinárodní obchody  

 odstranění mezinárodních obchodních bariér  

 outsourcing některých podnikových procesů (např. procesu předpovědi poptávky)  

Hrozby podniku: 

Hrozby podniku jsou poslední sloţkou SWOT analýzy a stejně jako slabé stránky se je 

snaţíme minimalizovat. Jsou to: 

 nová konkurence na trhu cenová válka stávající konkurent přichází na trh s 

inovativním řešením, produktem nebo sluţbou 
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 regulace trhu  

 zvýšení trţních bariér 

 zavedení zdanění na Vaše produkty nebo sluţby 

Kombinace těchto čtyř nosných umoţňuj, jak ukazuje obrázek, vytvořit řadu 

vhodných strategií, které mohou pomoci řešit vzniklou situaci. 

 

 

Obr. 2.7 Uspořádání čtyř nosných komponentů do SWOT matice umožňující výběr 

vhodné strategie. 
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2.12.5 Finanční analýza 

Finanční analýza je hodnocení firmy pomocí soustavy vybraných ukazatelů. 

Průkazně vedené účetnictví převádí různorodé aktivity podniků do souboru objektivních čísel, 

která poskytují informace o výkonnosti firmy, jejích problémech a vyhlídkách. Ono 

"průkazné" je velmi důleţité protoţe jinak i sebelépe provedená analýza ztrácí svůj význam.  

Cílem finanční analýzy je zachycení současného stavu hospodaření firmy pro následné 

posouzení minulých rozhodnutí a jejich dopad na ekonomickou situaci a trend vývoje. 

Uvedené srovnání je důleţité pro formulaci budoucího vývoje firmy, pro nějţ jsou 

podkladem. Finanční analýza odhaluje silné a slabé stránky podniku a napomáhá tak jejich 

posílení či eliminaci. Všechny tyto informace jsou důleţité nejen pro management podniku a 

jeho kvalifikované rozhodování, ale i pro externí osoby především poskytovatele kapitálu. 

Finanční analýza pracuje s tzv. ukazateli, coţ jsou buď přímo poloţky účetních 

výkazů a údaje z dalších zdrojů (např. analytické a syntetické účty účetnictví) nebo čísla z 

nich odvozená. Dále mohou být pouţity vlastní informace hodnoceného subjektu nebo 

informace externí. 

Všeobecným základem pro zpracování finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. 

Jednotlivé ukazatele můţeme rozdělit na 5 základních typových skupin: 

 Ukazatele rentability a produktivity – ukazatele obsahující formy míry zisku 

 Ukazatele zadluţenosti – vyjadřují kapitálovou strukturu firmy 

 Ukazatele likvidity – vypovídají, jak je podnik schopen dostát svých závazků 

 Ukazatele aktivity – zabývající se obratem a vázaností kapitálu 

Jednotlivé ukazatele jako takové nemají ţádnou vypovídací schopnost. Proto je 

zapotřebí je srovnávat s nějakou pevně stanovenou hodnotou – normou. Tyto mohou stát na 

několika základech: 

 stanovená norma (standard), 

 stejný ukazatel jiné firmy ve stejném období, 

 doporučená hodnota, 

 stejný ukazatel stejné společnosti v minulém období, 

 rozpočet nebo plán. 
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V obecné rovině je nutné si uvědomit, ţe jednotlivé ukazatele se mohou výrazně lišit v 

odlišných oborech podnikání a v závislosti na velikosti podniku. 

Ukazatelé rentability (ziskovosti): Ukazatelé rentability představují poměření 

celkového zisku s výší podnikových zdrojů, jichţ bylo uţito k jeho dosaţení. 

Ukazatelé aktivity: Ukazatelé aktivity měří schopnost podniku vyuţívat vloţených 

prostředků;: měří rychlost jeho obratu nebo obratu jejich jednotlivých sloţek a hodnotí tak 

vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. Kolikrát se obrátí kaţdý z jednotlivých druhů 

majetku za určitý časový interval (vyjadřují počet obrátek nebo, vyjádřeno opačně, měří dobu 

obratu). 

Ukazatelé zadluţenosti (finanční stability): Ukazatelé zadluţenosti slouţí jako 

indikátory výše rizika, jeţ firma podstupuje při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů. Avšak 

zadluţenost sama ještě nemusí být negativní charakteristikou, určitá výše zadluţení je 

obvykle pro firmu důleţitá. Ve zdravém, finančně stabilním podniku můţe růst zadluţenosti 

přispívat k celkové rentabilitě, a tím i k trţní hodnotě firmy. 

Ukazatelé likvidity: Ukazatelé likvidity posuzují schopnost podniku hradit své 

závazky, tj. okamţitou platební schopnost. V podstatě poměřují to, čím je moţno platit 

(čitatel) s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Podle toho, jakou míru jistoty poţadujeme od 

tohoto měření, dosazujeme do čitatele majetkové sloţky s různou dobou likvidnosti, tj. 

přeměnitelnosti na peníze. 
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3. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉHO PODNIKU 

3.1. Historie a současnost společnosti 

Společnost TNM, s.r.o., se sídlem v Ostravě byla zaloţena v roce 1992 jako distributor 

značky Chicco se sídlem v Itálii.  

V roce 1993 začala firma dováţet dětské oblečení z Velké Británie a Holandska a 

zároveň spolupracovat s norskou firmou Hamax, která vyrábí boby, kluzáky, cyklosedačky a 

helmy pro děti. Stala se jejím zástupcem pro Českou republiku. V zimě 1993 byla zahájena 

výroba kojeneckého a dětského oblečení pod naší vlastní značku. V roce 1994 jiţ TNM, s.r.o. 

bylo významným dovozcem, prodejcem a distributorem dětských produktů v České republice. 

V roce 1995 společnost otevřela v Praze svůj první obchod s dětským sortimentem, 

především výrobky značky Chicco. Tento obchod spravuje dceřiná společnost CPI s.r.o. a v 

současné době se nachází v přízemí nákupního centra Nový Smíchov.  

Obchodní aktivity firmy se rychle rozšiřovaly a v srpnu 1996 TNM, s.r.o. vyvinulo 

svoji vlastní outdoorovou značku. Široké spektrum výrobků obsahuje lyţařské oblečení, 

rukavice, batohy různých velikostí, stany, spací pytle a v neposlední řadě i outdoorové 

oblečení. 

V současné době je TNM, s.r.o. dodavatelem dětského, outdoorového a 

volnočasového oblečení do více neţ 40 sportovních obchodů v rámci České Republiky a do 

šesti prodejen v zahraničí. Firma má v současné době okolo 60 zaměstnanců.  

 

3.2. Cíle firmy 

Hlavním strategickým cílem firmy TNM, s.r.o. je maximalizovat spokojenost 

zákazníků a zajistit tím, ţe se dosavadní zákazníci budou neustále vracet, neboť udrţet 

zákazníka je nejen levnější, neţ získat nového, ale také výdělečnější a tím efektivnější.  

Taktické cíle jsou z oblasti propagace, konkrétně dosaţení lepšího povědomí o firmě a 

jejích výhodách pro zákazníky v řadách široké veřejnosti. 

TNM, s.r.o. do budoucna plánuje i zefektivnění svých webových stránek a umoţnění 

zákazníkům nakupovat zboţí přes internet. 

Vţdycky mohou přijít neočekávané okolnosti, kvůli kterým budou muset být cíle 

radikálně přehodnoceny. Těmito neočekávanými jevy mohou být např.: stagnace nebo 

pokles poptávky po produkci firmy a růst poptávky po  substitutech (produktech 

konkurenčních společností), nečekaná změna ve spotřebitelských preferencích zákazníků 
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atd.  V kaţdém případě pokud tyto vlivy nenastanou, měla by být firma schopna 

dosáhnout vytčených cílů, přičemţ, aby bylo dosaţeno těchto vytyčených cílů, musí 

firmy uskutečňovat konkrétní kroky k nim vedoucí. 

 

3.3. Strategie firmy:  

- Výhodné ceny a slevy na zboţí nabízené v obchodě TNM, s.r.o. dosahují v průměru více 

neţ 15% oproti běţným maloobchodním cenám.  

- Pohodlí při nákupech: Obchod TNM, s.r.o. nabízí moţnost vše si v klidu projít, jednotlivé 

produkty vzájemně porovnat a pak provést objednávku aniţ by se muselo někam chodit. V 

případě ţe si klient s výběrem nebude vědět rady, vyškolený personál rád pomůţe. Zboţí je 

dodáno smluvními přepravci aţ domů. Zákazník tak nemusí strávit čas jízdou do obchodu, 

nákupem zboţí, výběrem kdy má obchod otevírací hodiny a následně řešit jak zboţí z 

obchodu odvezete.  

- Bonusové produkty: Bonusový produkt je zboţí, které dostanete jako dárek zdarma za 

nákupy v obchodech. Za mandarinky získané v našem obchodě, má klient moţnost vybrat si 

zdarma zboţí z nabídky bonusových produktů. Kaţdý produkt z bonusové nabídky je 

ohodnocen určitým počtem bonusových bodů, které se po objednání produktu odečtou z 

celkového mnoţství bonusových bodů na účtu klienta. Doprava bonusovým produktů k 

zákazníkovi je zdarma.  

- Splátkový prodej:  Pro zákazníky je připravena moţnost splátkového prodeje od firmy 

Essox. Splátkový prodej je moţno uzavřít, buď přímo na provozovně nebo takzvaně „Na 

dálku“, kdy klient zadá údaje pro splátky a vhodný splátkový program vyplňuje aţ po 

odeslání objednávky. Podrobné informace o splátkách firma samozřejmě uvádí na svých 

webových stránkách. 
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4. ANALÝZA VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKÁNÍ 

4.1. Předmět analýzy a pouţité metody 

Výchozí informace pro všechny níţe uvedené analýzy byly získány studiem dostupné 

dokumentace, konkrétně výročních zpráv společnosti, a dále osobní znalostí problematiky 

daného segmentu trhu a firmy samotné. 

 

4.2. Výsledky externí analýzy 

Demografické vlivy 

Firma TNM, s.r.o. sice sídlí  Ostravě, svými obchody však pokrývá jiţ celé území 

České republiky, nebudeme se proto zabývat regionálními rozdíly v demografii.  

Přirozený přírůstek obyvatel České republiky se zvyšuje, k 30. září 2007 bylo podle 

předběţné statistické bilance celkem 10 349 372 obyvatel, coţ je nejvíce od konce 80. let. 

Počet obyvatel se však zvýšil především díky zahraniční migrace. Z pohledu TNM, s.r.o. nás 

zajímají nejen obyvatelé nad 18 let věku, kterých je podle ČSÚ 7 325 238, ale také počet 

narozených dětí, který podle Českého statistického úřadu stále stoupá. Přestoţe obyvatelstvo 

stárne, vysoká porodnost, zejména lidí narozených v 70. letech, způsobuje lehké omlazení.
2
 

 

Ekonomické vlivy 

V roce 2007 došlo k největšímu růstu HDP, 6 a více procentní růst si ekonomika 

udrţuje uţ více neţ 2 roky, přestoţe ve třetím čtvrtletí 2007 došlo k mírnému zpomalení, HDP 

české republiky jiţ od roku 1995 pokračuje v růstu a dostihování ostatních evropských států.
3
  

Inflace: Rok 2007 byl poznamenán vysokým růstem cen potravin a pohonných hmot, 

to způsobilo růst inflace na 5,0%. Ovlivnilo to i ceny oděvů, vzrostly o 2,8 %.
4
  

                                                 

4
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Přirozený přírůstek obyvatelstva České republiky se 

zrychluje. Rychlá informace [online] 13.12.2007; [cit. 2008-03-04; 10:40]. Dostupné na serveru Český 

statistický úřad: < http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby121307.doc> 

5
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Mírné zpomalení růstu HDP. Rychlá informace [online] 

7.12.2007; [cit. 2008-03-04; 10:45]. Dostupné na serveru Český statistický úřad: < 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp120707.doc> 
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Průměrná mzda meziročně vzrostla o 7,6 %, ve třetím čtvrtletí 2007 činila průměrná 

hrubá měsíční nominální mzda 21 470 Kč. Jelikoţ se spotřebitelské ceny v porovnáním se 

stejným obdobím předcházejícího roku zvýšili o 2,5 % a reálná mzda o 5,0 %, kupní síla 

obyvatelstva důsledkem důchodového efektu vzrostla. (Český statistický úřad, 2007)  

Celková zaměstnanost ve 3. čtvrtletí 2007 dosáhla nejvyšší úrovně za posledních 10 

let. Klesl také počet dlouhodobě nezaměstnaných. Obecná míra nezaměstnanosti klesla na 

nejniţší úroveň od roku 1997, tj. na 5,2 %, 266,7 tisíc obyvatel. (Český statistický úřad, 2007) 

Podle České národní banky (2008)
5
 koruna stále posiluje, v současné době se drţí na 

25 Kč (25,130 dne 6. 3. 2007) za Euro. Poslední čtvrtletí se Euro drţí mezi 25 a 27 Kč.   

Ţivotní úroveň a ekonomická situace je na dobré úrovni, coţ podle Engelova zákona 

znamená teoretické zvýšení poptávky po oděvech, které se roku 2007 potvrdilo.  

 

Přírodní vlivy 

Přírodní vlivy jako geografická poloha (umístění daného podniku, čili jeho přístup 

k dopravě, vodě atd.), klimatické podmínky, předpokládaný nedostatek obvyklých surovin, 

nestabilní ceny energií či rostoucí znečištění prostředí neovlivňuje činnost TNM, s.r.o. 

z důvodů úplného pokrytí České republiky a nenáročnosti provozu obchodů na nerostné 

zdroje a energie. 

 

Technologické vlivy 

Technologie, přestoţe se vyvíjí i v odvětví dětského zboţí překotnou rychlostí, není 

pro TNM příliš významným faktorem, jelikoţ firma sama toto oblečení nevyrábí. Velmi 

ovšem dbá na vysokou úroveň svých produktů, vyţaduje tedy po svých dodavatelích 

vyuţívání nejnovějších technologií, které samozřejmě můţe ovlivňovat cenu produktů. 

 

                                                                                                                                                         

6
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Inflace. ČSÚ [online] 10.12.2007; [cit. 2008-03-11; 12:00]. 

Dostupné na serveru Český statistický úřad: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace> 

7
 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu. ČNB [online] 2003-2008; [cit. 2008-

03-06; 16:15]. Dostupné na serveru ČNB: < http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_ 

devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp?date=06.03.2008> 
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Politické vlivy 

V současné době utichly po volbách povolební spory mezi politiky i voliči dvou 

nejsilnějších stran a tím se i výhled do budoucna stal méně labilní. V současné době se 

neočekávají ţádné zvraty na české politické scéně.   

Činnost TNM, s.r.o. ovlivňuje jak import, protoţe obchoduje se zahraničními 

značkami zboţí, dováţené oděvy tvoří ovšem i konkurenci společnosti, zde můţeme 

povaţovat vlivy za vyrovnané, a také export, jelikoţ TNM, s.r.o. od roku 2005 obchoduje také 

v zahraničí. Silná koruna zde ale neznamená ohroţení v obchodech TNM, s.r.o. v zahraničí, 

jelikoţ firma neuvaţuje o změně cen v závislosti na změně kurzu koruny. Česká republika ve 

své strategii aţ do roku 2010 podporuje export, aby zajistil více příleţitostí pro podnikatele, 

zlepšení a rozšíření kvality sluţeb a poskytování profesionální a účinné podpory. 

 

Legislativní vlivy 

TNM, s.r.o. ovlivňují hospodářské, ekologické, bezpečností, jakostní a zdravotní 

poţadavky ve formě zákonů, vyhlášek a předpisů. Svou činnost si ale nadále upravuje 

normami.  

Společnost je samozřejmě ovlivňována pracovním právem, konkrétně stanovenou 

minimální mzdou (od července 2006 je stanovená minimální mzda 48,10 Kč/hod., čili 7955 

Kč měsíčně), jelikoţ brigádníci a řadoví zaměstnanci však většinou nejsou ohodnocování 

právě touto minimální mzdou, zvýšení se promítá do nákladů jen minimálně.
6
 

 

Sociálně kulturní vlivy 

Vzdělanostní struktura v České republice: bez vzdělání 0,53 %,  základní vzdělání 

25%, střední vzdělání 38,7%, střední odborné vzdělání 25,4%, vyšší vzdělání 1%, 

vysokoškolské vzdělání 7,75%
7
. Pro TNM, s.r.o. díky komplexní řadě produktů, nehraje 

vzdělanostní struktura obyvatelstva významnou roli. Co se týká zaměstnanců společnosti, 

                                                 

8
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Trh práce a mzdy. ČSÚ [online] 6.12.2007; [cit. 2008-03-

05; 11:15]. Dostupné na serveru Český statistický úřad:<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i 

/trh_prace_a_mzdy> 

9
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Demografická ročenka České republiky 2006. ČSÚ 

[online] 27.11.2007; [cit. 2008-02-27; 10:15]. Dostupné na serveru Český statistický úřad: < 

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/4019-07> 
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jedná se převáţně o středoškolsky vzdělané asistenty prodeje, kteří jsou díky důkladnému 

proškolení schopni zákazníkům vhodně poradit. 

Protoţe děti se rodí napříč společenskými a kulturními vrstvami, nemá kulturní a 

společenská struktura společnosti na činnost firmy zásadní vliv. Toto je způsobeno i nabídkou 

zboţí všech cenových kategorií. 

 

4.3. Výsledky interní analýzy 

 

     Analýza konkurence - Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Velmi uţitečným a často vyuţívaným nástrojem analýzy mikrookolí je Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí.  

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Porterův model pěti konkurenčních sil (Poláková 2007) 

 

Konkurence uvnitř odvětví: firmy, které v daném odvětví působí 

Spolu s baby-boomem a velkou příleţitostí uplatnit se právě na trhu dětského zboţí se 

objevilo také velké mnoţství konkurentů. TNM, s.r.o. je však díky své dostupnosti a řadě 

produktů všech cenových kategorií ohroţeno jen jedním větším konkurentem, firmou 

prodávající kvalitní české výrobky. Ostatní firmy znamenají jen lokální, nepříliš významná 

ohroţení. 

Jiţ existující konkurence uvnitř 

odvětví 

 

Konkurence 

substitutů 

Zákazníci 

Nová 

konkurence 

Dodavatelé 
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Konkurence substitutů: výrobky, které nahrazují náš produkt 

Kvůli vysokým nárokům na jakost a zdravotní nezávadnost produktů pro nejmenší 

neexistuje mnoho alternativních produktů, které by výrobky prodávané firmou TNM, s.r.o. 

mohly nahradit. Významnější podíl na trhu mají jen šátky na nošení dětí, které nahrazují 

dětské sedačky a batohy. Tyto šátky ovšem oslovují jen úzký segment trhu, neznamená tedy 

významnější konkurenci. 

 

Nová konkurence  

Nová konkurence : přicházejí nové firmy, silnější konkurence uvnitř odvětví 

Firma TNM, s.r.o. prodává domácí i zahraniční značky oděvů, příchod nové firmy 

nemůţe tedy zákazníky odlákat jiným sortimentem, pouze marketingovou a cenovou strategií, 

které TNM, s.r.o. bedlivě sleduje.  

V případě posílení jediného významného konkurenta firmy můţe společnost 

zabodovat u zákazníků svými dalšími řadami produktů, které uspokojí celou rodinu, nejen 

nejmenší. 

 

Dodavatelé: jak si dodavatelé konkurují mezi sebou, jaká bude jejich vyjednávací síla 

Dodavatelem dětského zboţí pro TNM, s.r.o. je značka Chicco, jedna z nejznámějších 

producentů v  tomto odvětví v západním světě. To způsobuje velmi silnou vyjednávací pozici 

tohoto dodavatele jak s odběrateli, tak se svými vlastními dodavateli. Stálá, ač vyšší, cena je 

tedy zárukou stálé – vyšší – kvality, která je zákazníky vysoce ceněna. 

 

Zákazníci 

Jak jiţ bylo popsáno výše, silná generace narozená v 70. letech v současnosti začala 

intenzivně zakládat rodiny, zvyšuje se tedy poptávka nejen sluţbách s dětmi spojených, např. 

po chůvách, jeslích a mateřských školkách, ale i po produktech, čili těhotenském a dětském 

zboţí. TNM, s.r.o. byla zákazníky vyhledávaná i v dobách a klesající porodnosti a v 

současnosti si uţívá ještě větší obliby. Přesto se snaţí neusnout na vavřínech a neustále 

připravuje pro své klienty příjemné prostředí a zákaznické výhody.  
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4.4. Výsledky analýzy SWOT 

Metodou SWOT  jsem se pokusila identifikovat silné (Strensths) a slabé (Weaknesses) 

stránky, příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) firmy. Jedná se o metodou analýzy 

uţívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik a strategii. S její 

pomocí je moţné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

moţnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Údaje pro 

sestavení SWOT jsem čerpala z informací získaných od vedoucích pracovníků formou 

rozhovorů.  

 

Silné stránky (S) 

- Silná pozice značky Chicco na trhu (43 %) 

- Vynikající kvalita a z toho plynoucí výporná reputace a image 

- 3. Příjemný personál schopný klientům poradit. 

- Dobrá dostupnost po celé České republice 

- 5. Ostatní sortiment oslovuje celou škálu segmentů 

 

Slabé stránky (W) 

- Vysoký počet dětí láká do odvětví mnoho novách konkurentů. 

- Poměrně vysoká cena, která je sice „daní“ za kvalitu, ale spousta zákazníků můţe 

dát přednost nekvalitním levným kusům. 

- Drahý personál, školení a soustavný team-building, zvyšuje cenu pracovních sil.  

 

Příleţitosti (O) 

- Porodnost v ČR nadále stoupá. 

- Moţnost rozšíření trhu, zvýšení počtu zahraničních prodejen. 

- Většina konkurentů je na slabších pozicích – jen jeden významný konkurent v celé 

ČR. 
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- Zefektivnění webových stránek, moţnost prodeje po internetu 

 

Hrozby (T)  

- Trh dětských oděvů není příliš konzervativní, co se značek týká, moţné ohroţení 

novými značkami a produkty. 

- Trh dětských oděvů není příliš konzervativní, co se značek týká, moţné ohroţení 

novými značkami a produkty. 

- Roste oblíbenost internetových obchodů. 

Z porovnání oddělení matice SWOT vyplývá, ţe firma TNM, s.r.o. by se měla 

především zaměřit na své relativně vysoké náklady spojené s dovozem kvalitního zboţí a 

kvalitou svých zaměstnanců, které by mohly vést k sníţené produktivitě. Protoţe ale kvalita 

zboţí i personálu je pro TNM, s.r.o. zásadně důleţitá, změny v těchto oblastech by mohly 

spíše uškodit dobrému jménu společnosti a tím i firmě samotné.  

Další moţností, jak upevnit svou pozici na trhu a získat další spokojené zákazníky je 

„rozjet“ co nejdříve svůj vlastní internetový obchod. Oproti ostatním společnostem na 

internetu obchodujícím má TNM, s.r.o. výhodu známého jména a osvědčeného zboţí. 

Internetové obchodování navíc nese sníţení nákladů na personál a pronájem kamenné 

prodejny. Prozatím v české republice s výrobky Chicco obchodují jen maminky samy, které si 

navzájem prodávají obnošené věci. 
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4.5. Výsledky finanční analýzy 

Jak bylo zmíněno výše, finanční ukazatel sám o sobě nemá ţádnou vypovídací 

hodnotu. K vysvětlení ukazatelů jsem zvolila nejschůdnější variantu, tedy srovnání výsledků 

výpočtu ukazatelů stejné firmy v minulém období. 

4.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability podávají informace o vývoji firmy, vlivu likvidity, řízení aktiv a 

řízení dluhu na zisk. Poměřování celkového zisku s výší podnikatelských zdrojů 

vynaloţených na jeho dosaţení, které prostřednictvím těchto ukazatelů provádíme, je 

povaţováno za nejdůleţitější způsob hodnocení podnikatelské činnosti. 

Jako první zde uvádím rentabilitu celkových aktiv podniku, nazývaný ukazatel ROA. 

Tento ukazatel představuje souhrnnou charakteristiku celkové efektivnosti vloţených 

prostředků do podnikání a poměřuje zisk z celkových aktiv bez ohledu na to z jakých zdrojů 

jsou financovány. Pro tento ukazatel se nejčastěji pouţívá čistý zisk před zdaněním s úroky. 

Je to z toho důvodu, aby se porovnalo to, co firma vydělala. 

Rentabilita celkových aktiv = 

HV před zdaněním  

celková aktiva 

2007  2008 

3969106 

=  25,27% 

 4501095 

= 28,00% 

15707085  16075529 

 

Ukazatel vykazuje pozitivní vliv. Na 1Kč aktiv připadá 0,28 Kč zisku v roce 2008  

Dalším ukazatelem rentability je ukazatel rentability vlastního kapitálu podniku, nebo 

– li ukazatel ROE. 

Rentabilita vlastního kapitálu = 

zisk před zdaněním 

vloţený kapitál 
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2007  2008 

3969106 

= 49,84% 

 4501095 

=  47,65% 

7963963  9445956 

 

Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší neţ rentabilita celkového kapitalu, coţ 

je splněno. 

Přestoţe trend tohoto ukazatele je negativní, míra zhodnocení vlastního kapitálu je na 

dobré úrovni. Zisk na 1Kč vlastního kapitálu je 0,48 Kč. 

Posledním z ukazatelů rentability je ukazatel rentability trţeb podniku, nazývaný 

ukazatel ROS. 

Rentabilita trţeb = 

HV za účetní období 

celkové trţby 

2007 2008 

2962226 

= 22,48% 

3377000 

 =  24,61% 
(146809+39+12309954+ 720374) 

= 13177176 

(151880+21530+12905689+ 

643940) = 13723039 

Ukazatel rentability tvoří základ efektivnosti celého podniku a říká, jak velký zisk 

přinese 1Kč trţeb. 

Trend je pozitivní, firma dokáţe vyprodukovat zisk 0,25 Kč za 1 Kč trţeb. Z toho 

vyplývá, ţe zbylých 0,75 Kč pokrývá náklady za 1 Kč trţeb. 

4.5.2 Ukazatel likvidity  

 

Hotovostní likvidita = 

likvidní aktiva 

krátkodobé závazky 

2007 2008 
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200272 

 =  10,16% 

52636 

 =  2,22% 

1971115 2373385 

 

Trend je velmi negativní, firma v minulém období byla schopna více neţ 4×lépe hradit 

své krátkodobé závazky neţ v současnosti. Vzhledem k tomu, ţe optimální hodnota tohoto 

ukazatele je 20 - 40 %, musí společnost dbát na to, aby svou hotovostní likviditu zvyšovala, 

současná schopnost krytí krátkodobých závazků finančním majetkem je nedostatečná. 

 

Ukazatel rychlé likvidity = 

Pohledávky + likvidní aktiva 

krátkodobé závazky 

2007 2008 

868921+200272 

= 54,24% 

940575+52636 

= 41,85% 

1971115 2373385 

 

Optimální hodnota ukazatele je 100 - 150 %, firma této hodnoty nejen nedosáhla, ale z 

klesajících tendencí vyplývá, ţe se této hodnotě spíše vzdaluje. Na druhou stranu Šulák a 

Vacík (2005) upozorňují, ţe hodnota nad 100 % je výhodná pro věřitele, avšak pro společnost 

to znamená neproduktivní vyuţívání vloţených prostředků.  

 

 

Ukazatel kapitálové přiměřenosti = 

závazky splatné po 1. roce 

vlastní jmění 

2007  2008 

1685967 

= 21,17% 

 1667487 

= 17,65% 

7963963  9445956 
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Ukazatel vypovídá o dlouhodobém zadluţení, čili o finanční stabilitě podniku. Podle 

Šuláka a Vacíka (2005) by poměr mezi vlastním a cizím měl být 50 %, pro TNM, s.r.o. je 

hodnota niţší a trend negativní, tzn. ţe se zde vyskytuje minimum dlouhodobých úvěrů. 

 

Obrátka zásob = 

trţby 

zásoby 

2007  2008 

(146809+39+12309954+ 

720374) = 13177176 
 

 =  
10,40  

(151880+21530+12905689+  

643940) = 13723039 
  

=  
10,82 

1266819  1267727 

 

Ukazatel je stabilní, hodnota 10 však není nejvyšší, zde by mohlo dojít k nápravě, 

neboť ukazatel mírně stoupal. 

 

Doba obratu = 

zásoby * 365 

trţby 

2007  2008 

1266819 

 =  35,09 

 1267727 

 =  33,72 

13177176  13723039 

 

Obrat zásob se sníţil o 1 den, coţ znamená mírné zlepšení. Doba odpovídá charakteru 

zásob, oděvy a doplňky mají trvanlivost omezenou jen s ohledem na módu, a téměř nulové 

době zpracování. 

Průměrná doba splatnosti pohledávek = krátkodobé pohledávky 



 
49 

trţby 

2005  2006 

868921 

 =  24,07 

 940575 

 =  25,02 

13177176  13723039 

 

Tendence je rostoucí, coţ u tohoto ukazatele není ţádoucí. Znamená to, ţe v podniku 

jsou pohledávky spláceny o 1 den později neţ v minulém období. 

 

Průměrná doba obratu závazků = 

krátkodobé závazky 

trţby 

2007  2008 

1971115 

 =  54,60 

 2373385 

 =  63,13 

13177176  13723039 

 

U tohoto ukazatele je trend pozitivní, doba splacení závazků se zvýšila o 9 dní. Podnik 

můţe zhodnocovat prostředky jinde.  

Pravidlo solventnosti: Doba obratu závazků je větší neţ doba obratu pohledávek. V 

tomto období bylo pravidlo solventnosti dodrţeno a tím byl zabezpečen bezproblémový 

peněţní tok. 
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5. NÁMĚTY PRO TVORBU PODNIKOVÉ STRATEGIE A ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo pomocí strategické analýzy posoudit současnou strategii firmy, 

kterou jsem zvolila. Tato společnost k naplnění svého hlavního cíle, maximální spokojenosti 

zákazníků, pouţívá v současné době strategii výhodných cen, nadstandardního pohodlí při 

nákupech, bonusových produktů a moţností splátkového prodeje. 

Při vypracovávání diplomové práce byly provedeny tyto analýzy: externí analýza 

mikro i makroprostředí firmy (analýza pěti konkurenčních sil podle Portera), SWOT analýza a 

finanční analýza. 

Vzhledem k provedeným analýzám se nedá současné strategii firmy mnoho vytknout. 

Závěrem vyplývajícím ze všech provedených analýz je zjištění o uspokojivé současné situaci 

společnosti. Neklesající počet nově narozených dětí dává tušit pokračování pozitivního trendu 

vývoje firmy. A vzhledem ke kvalitě produktů i zaměstnanců má TNM, s.r.o. reálnou šanci 

svou popularitu i posílit.  Nicméně s ohledem na předpokládaný vývoj demografických trendů 

je nutno počítat s tím, ţe nárůst počtu nově narozených dětí nebude pokračovat do nekonečna, 

a ţe bude nutno připravit novou firemní strategii.  

Jedinou dosud nepříliš vyuţívanou moţností, jak nynější situaci firmy ještě zlepšit, je 

co nejdříve začít provozovat internetový obchod na vlastních webových stránkách a neotálet s 

ním, jelikoţ na internetovém trhu se situace mění ještě rychleji, neţ na trhu, na kterém TNM, 

s.r.o. působí nyní.  

Na závěr je tedy moţné napsat, ţe současná strategie TNM, s.r.o. byla posouzena jako 

vyhovující a bylo doporučeno jen jedno opatření, týkající se internetového obchodování.  

Zároveň je nutno dodat, ţe bez strategického uvaţování managementu firmy by se firma 

mohla dostat do nečekaných potíţí, na něţ by nebyla dostatečně připravena.  
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Seznam zkrátek a symbolů 

 

SWOT   S silné stránky 

   W slabé stránky 

   O příleţitost 

   T  ohroţení 

5P   plán, manévr, model, postavení, perspektiva 
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