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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro malý podnik. Jako východisko 

poslouží strategická analýza, která identifikuje vnitřní a vnější vlivy působící na daný 

podnik. Nakonec je vypracován návrh strategie rozvoje podniku včetně doporučení pro 

management. 

Klíčová slova 

Konkurence, strategie, strategické řízení, strategická analýza, SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis is focused on proposal of strategy of company. Strategic analysis is base point 

for identification of external and internal influences on given company. Proposal of 

strategy of company including advices for management is output of this theses. 

Key words 

Competition, strategy, strategic mnagement, strategic analysis, SWOT analysis 
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ÚVOD 

Vytvoření stranického plánu je důležitým výchozím faktorem pro formování firemní 

strategie. Je tak důležitý pro úspěch každého podnikatelského plánu a umožňuje efektivně 

řídit organizaci. Je však třeba brát v potaz že se jedná o proměnlivý dokument, u kterého 

je potřeba brát v potaz neustále se vyvíjející prostředí. 

Pro formulaci strategie je nejprve nutno provést podrobnou analýzu všech faktorů, které 

se společnosti přímo či nepřímo dotýkají. Pro tuto analýzu je třeba vybrat soubor metod, 

které tyto faktory adekvátně zobrazí. Jelikož je konkurenční boj neúprosný, je potřeba 

vytyčit konkurenční výhodu, kterou společnost má podle ní strategii efektivně vytvořit. 

Tvorba strategického řízení přináší společnostem nový pohled na jejich stávající 

fungování a mohou rozhodnout o tom, kdo přežije a kdo ne. 
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CÍLE METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje obchodní společnosti Lékárna 

POLIKLINIKA s.r.o., která působí na trhu již od roku 1999. Jak je již z názvu patrné 

jedná se o lékárnu, která se zabývá prodejem lékárenského zboží a poskytování 

lékárenských služeb občanům města Opavy. 

Cíl teoretické části je vymezení odpovídajících východisek z oblasti strategického 

managementu odpovídajících zaměření a záměrům podniku.  

Cílem analytické části je vymezení klíčových interních a externích faktorů ovlivňujících 

možnou strategii podniku. 

Návrhová část je zaměřena na formulaci možné strategie rozvoje podniku, včetně 

částečné implementace strategie, hodnocení podmínek realizace a vymezení 

potenciálních přínosů. 

Pro zhodnocení společnosti budou využity metody analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, 

které budou interpretovány pomocí metody SWOT. Potřebné vstupní data pro analýzy 

byla zjištěna jak pomocí metody desk research, dotazníku apod., tak hlavně díky možnosti 

pracovat již 10 let v této společnosti.  

 

 

 

.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

  Základní pojmy 

1.1.1 Strategie  

dle Dedouchové je moderní definice strategie chápana jako „připravenost ekonomického 

subjektu na svou budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, 

průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných 

pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke 

změnám jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na 

změny v okolí podniku (Deduchová, 2001).“ 

Dle Zicha se „lze na strategii dívat z těchto klíčových skutečností: 

• strategie je spojována s dlouhodobým fungováním organizace nebo jakéhokoli 

subjektu, pro něž je vytvořena 

• strategie má být spjata s dosažením konkrétních cílů 

• strategie zasahuje a čerpá z mnoha oblastí 

• přijetí konkrétní strategie je zpravidla dosti zásadní rozhodnutí, ovlivňujícím 

podstatnou část, nebo dokonce celou firmu 

• strategie musí zohlednit jak prostředí, ve kterém má být realizována, tak zdroje, 

které jsou k dispozici 

• strategie musí být spjata s rozvojem konkurenceschopnosti firmy, protože 

prostředí, ve kterém se pohybuje je zpravidla konkurenční (Zich, 2012)“ 

Strategické řízení – dle Keřkovského a Vykypěla o strategickém řízení můžeme říct, že: 

„Strategické řízení vychází z dlouhodobých předpovědí vývoje, pomáhá firmě 

anticipovat budoucí problémy a příležitosti. Jeho uplatňováním se prodlužuje čas pro 

přípravu organizace na řešení zásadních problémů a překážek dalšího vývoje. 
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Strategické řízení dává jasné cíle a směry pro budoucnost podniku, pocity jistoty jeho 

pracovníkům. Je známo, že většina lidí lépe pracuje, když ví, co je od nich očekáváno a 

kam podnik směřuje. 

Strategické řízení pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, vede řídící pracovníky k tomu, 

aby zkvalitňovali rozhodování. Strategické řízení pomáhá zlepšovat komunikaci uvnitř 

podniku, koordinaci projektů, motivaci pracovníků a zlepšuje alokaci zdrojů (Křelovský, 

Vykypěl, 2003)“  

Dle Zicha lze nalézt společné rysy také ve vymezení procesu strategického řízení. 

Obvykle vymezení zahrnuje strategickou analýzu, hledání a hodnocení variant, formulaci 

strategie a její implementace. Vedle těchto základních kroků je ovšem třeba pracovat 

s principem zpětné vazby, základním vymezením východisek směřujících celý proces a 

tzv. přesností navigace – viz obrázek. Poslední jmenovaný princip vymezuje to, jakým 

způsobem se podařilo strategii naplnit. 

 

Obrázek 1: 3D přístup ke strategickým cílům  

(Zdroj: Vlastní zpracování, podle Zich 2012) 
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1.1.2 Strategické cíle  

Dle Keřekovského a Vykypěla lze chápat popis strategických cílů pomocí metody 

SMART tímto způsobem. 

„Cíle podniku představují žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout 

prostřednictvím své existence a svých činností. Strategické cíle tvoří podstatu strategií, 

jsou hlavní součástí jejich obsahu. Stupeň dosažení cílů lze označit za nejdůležitější 

kritérium hodnocení činnosti podniku. Různé podniky mohou mít různé cíle, např. 

udržení úrovně zisku, hospodárnosti (nízké úrovni nákladů), výroby výrobků a 

poskytování služeb vysoké kvality vedoucí postavení na trhu, co se týče objemu prodeje, 

maximalizace úrovně dividend apod“ (Křekovský, Vykypěl, 2003). 

V souvislosti s cíli je třeba si uvědomí, že: 

• Firmy sledují více cílů 

• Cíle musí být posouzeny a váženy z hlediska času 

• Mezi cíli musí být určena jejich hierarchie a priority. 

Pro vymezení cílů se používá anglický pojem SMART, jehož jednotlivá písmena 

akronymu vyjadřují požadovanou vlastnost cíle. 

• S – „stimulating“, což znamená, že cíle musí stimulovat k co nejlepším 

výsledkům,  

• M – „measurable“, tj. dosažení, či nedosažení cíle by mělo být měřitelné,  

• A – „acceptable“, tj. skutečnost, že cíle by měly být akceptovatelné i ze strany 

těch, kdo je budou plnit,  

• R – „realistic“, tj. reálné, dosažitelné,  

• T – „timed“, což znamená, že by cíle měly být určené v čase (Křekovský, 

Vykypěl, 2003). 
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Druhý přístup k vytyčení cílů je pomocí metody 3D. Ten je tvořen třemi dimenzemi, které 

by měli propojit jasně definované cíle, které směřují k úspěchu společnosti. Těmi pak 

jsou: 

• Ekonomická dimenze – Prvním rozměrem jsou ekonomické souvislosti, nebo 

přímé ekonomické vyjádření. Nejjednodušší je si cíl představit jako výšku zisku, 

růst hodnoty podniku, růst cen akcii, tržní podíl. Povaha ekonomických cílů nebo 

jejich vyjádření nejlépe odpovídá tomu, jak firmu vnímají vlastníci, management, 

anebo ratingové agentury (Zich,2012). 

• Externí dimenze – Druhou dimenze vyplácá z faktu, že cíle mají být dosažitelné 

v určitém konkurenčním prostředí. Jde teda o to, jak například požadovanou 

ziskovost vyjádřit v cílech, které je potřebné na trhu naplnit. Je podstatné si 

uvědomí, že je potřeba je ve strategických cílech nejen zahrnou, ale věnovat jim 

dostatečně jasné cíle. (Zich,2012) 

• Interní dimenze – Třetí dimenze musí zajistit nejen „sociální usmíření“ s odbory, 

ale obecně odpovídající interní rozvoj organizace. Musí být zajištěny všechny 

odpovídající potřebné zdroje, které jsou nezbytné pro naplnění všech ostatních 

cílů (Zich,2012) 

 

Obrázek 2: 3D přístup ke strategickým cílům  

(Zdroj: Vlastní zpracování, podle Zich 2012) 
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 Hierarchie firemní strategie 

Dle Zicha je formulace strategie „zpravidla založena na hierarchické struktuře, zahrnující 

vizi a misi, strategii firemní, business a funkční – viz obrázek. Při určitém zjednodušení 

lze jednotlivé části chápat takto: 

• vize – stav, ke kterému firma z dlouhodobého hlediska směřuje, Bývá 

formálně vyjádřena často poměrně obecně, což nemusí být problém, jsou-li 

dostatečně rozpracovány také další úrovně strategie. 

• mise – lze ji chápat jako určitý rámec vymezující způsob chování firmy na 

cestě k vizi. Vymezuje to, jakým způsobem strategie naplňuje zájmy 

vlastníka, jak se profiluje vůči svému okolí a v neposlední řadě zohledňuje 

také interní faktory.  

• firem strategie – v zásadě vymezuje chování a záměry firmy jako celku, 

Vytváří prostor pro následné definování oblastí podnikání a souvisejících 

obchodních jednotek a jejich vzájemnou koordinaci. 

• business strategie – jsou rozpracovány pro jednotlivé strategické obchodní 

jednotky a definují jejich chování na určitém trhu 

• funkční strategie – řeší strategické zajištění jednotlivých funkčních oblastí 

jako je výroba, marketing výzkum a vývoj, personalistika, finanční řízení 

apod. Pro jednotlivé strategické obchodní jednotky (Zich,2012). 

 

Obrázek 3: Tradiční pojetí hierarchie firemní strategie (Zdroj: Zich,2012) 
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Dle Keřkovského a Vykypěla „proces strategického řízení vychází z předpokladu, že 

strategie je na všech úrovních strategického řízení formována/tvořena množinou 

dlouhodobých (strategických) cílů a způsobů jejich realizace. Předpokládá se, že existuje 

hierarchická soustava na sebe navazujících strategií, která je tvořena firemní (corporate), 

obchodní (business) a funkční (functional) úrovní. Při jejich formulaci by mělo být 

postupováno směrem shora dolů, přičemž postupným rozpracováním nadřazených 

strategických cílů na nižších úrovních se zároveň uplatňuje zpětná vazba (Křekovský, 

Vykypěl, 2003).“   

 

Obrázek 3: Hierarchie firemních strategií (Zdroj: Křekovský, Vykypěl, 2003) 

 

Corporate strategie (firemní či podnikatelská) vyjadřuje základní podnikatelská 

rozhodnutí, např. v jaké zemi a v jakém odvětví hodlá společnost podnikat, jak hodlá 

alokovat disponibilní kapitálové prostředky, jakým zásadním způsobem bude podnikání 

řízeno atd. Firemní strategii můžeme na jedné straně chápat jako rozpracování mise 

společnosti, na druhé straně ji lze považovat za svým způsobem zadání (východisko) pro 

formulaci odpovídajících business strategií. Na formulaci corporate strategie se většinou 

podílí pouze nejužší tým rozhodujících vlastníků a špičkových manažerů firmy. Tato 

strategie většinou patří k nejvíce utajovaným strategickým dokumentům firmy. Obsahově 

by měla firemní strategie definovat zejména následující aspekty:  
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• Vyčlenění strategických obchodních jednotek. 

• Určení základních strategických cílů těchto obchodních jednotek.  

• Vymezení směrů a cest naplnění vytyčených strategických cílů pro 

jednotlivé jednotky (Křekovský, Vykypěl, 2003). 

Business strategie (obchodní strategie) by měla navazovat na formulovanou corporate 

strategii. Tato strategie vyjadřuje základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich 

dosažení pro určitou strategickou obchodní jednotku. Po obsahové stránce by měla 

business strategie specifikovat strategické cíle pro prvky rozšířeného marketingového 

mixu, kterými jsou:  

• product (soubor výrobků nebo služeb),  

• price (cenová politika),  

• place (vymezení trhu),  

• promotion (distribuční kanály),  

• people (lidské zdroje, pracovníci),  

• process (procesy nutné pro uspokojení zákazníků, např. výrobní, 

informační či distribuční procesy apod.),  

• planning (plánování, řízení, organizace a firemní kultura) (Křekovský, 

Vykypěl, 2003). 

Funkční strategie hierarchicky navazuje na obchodní strategii, je tedy o jeden stupeň 

niže. Každá business strategie by měla být rozpracována do podoby několika funkčních 

strategií, které ji budou podporovat a konkretizovat ve svých specifických oblastech. Jako 

příklady funkčních strategií lze použít strategie rozvoje marketingu, řízení lidských 

zdrojů nebo strategie rozvoje výrobků. Horizontální strategie je formulována především 

za účelem potlačení partikulárních zájmů jednotlivých obchodních jednotek, které by 

případně mohly narušovat plnění nadřazených firemních cílů (Křekovský, Vykypěl, 

2003). 
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Horizontální strategie – Koncepci horizontální strategie Porter rozpracovává 

v návaznosti na pojmy firemní a business strategie. Řeší problém neschopnosti dosáhnout 

synergických efektů vzájemné interakce obchodních jednotek. Horizontální strategie pak 

podle něj obsahuje koordinované cíle a politiky napříč obchodními jednotkami 

(Porter,1994)  

1.2.1 Business strategie 

Pojem business strategie je vysvětlován různými definicemi, a proto nejde jednoznačně 

určit. Vybral jsem několik pohledů a řešení, které jsem považoval za vhodné. 

Různé jednotlivé strategické obchodní jednotky mají také různé trhy, díky kterým se 

odvíjí různé cíle a strategie vedoucí k jejich dosažení (Mallaya, 2007). 

Hlavní posláním business strategie každé strategické jednotky, je vyčlenění hodnoty pro 

každou jednotku vymezenou v rámci korporátní strategie. Ta pak určuje základní cíle a 

cesty, jak jich dosáhnout (www.pdqm.cz, 2018). 

Obchodní strategie vyjadřuje základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení 

pro určitou strategickou obchodní jednotku. Business strategie tak určuje charakter 

jednotlivým druhům podnikání. Je možné ji charakterizovat jako rozpracování 

strategických cílů určených pro konkrétní strategickou obchodní jednotku v nadřízené 

firemní strategii. Správná business strategie by měla obsahovat specificky zadané 

strategické cíle a prvky rozšířeného marketingového mixu (Keřkovský, Vykypěl, 2003). 

Rámec business strategie  

O business strategii každého podniku lze říct, že obsahuje informace o tom, jak firma 

provozuje svoji činnost. Měla by tedy obsahovat: 

• Vymezení cílů 

• Charakter konkurenčního chování 

• Vlastní strategické chování firmy (Zich, 2018). 
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Obsahově by měla business strategie specifikovat strategické cíle a prvky rozšířeného 

marketingového mixu, který tvoří základní kostru strategie. 

Marketingový mix 4P-  

Termín 4P označuje čtyři složky marketingového mixu, které vycházejí z tradičních 

marketingových teorií. 4P jsou hlavní nástroje, které by měl brát v potaz každý 

marketingový manažer. A nezáleží na tom, zda se jedná o malou společnost, kterou 

vlastní dva přátelé, či nadnárodní korporaci – marketingová strategie je totiž vždy klíčová 

a její nastavení může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu firmy. Zvolit marketingový mix 

4P a jeho jednotlivé složky tak, aby byly v ideálním poměru, není však vůbec snadné. 

Produkt (Product) – Základem každého podnikání je produkt nebo služba. Cílem 

každého podniku je dosáhnutí toho, aby produkty nebo služby lišili od ostatních a zlepšili 

způsobem, který přinutí cílový trh, aby ho preferoval a pokud možno za něj platil vyšší 

cenu. Pro podnik je důležité, aby měl svoji vlastní produktovou řadu, tedy skupinu 

výrobků, při kterých jsou vybrané vlastnosti podobné všem výrobků této skupiny. Plní 

totiž podanou funkci a jsou prodávané podobným zákaznickým skupinám. Je potřeba 

nastavit vhodnou kombinaci produktů a služeb tak, aby uspokojila potřeby zákazníků, a 

zároveň vymezila úroveň hodnot vytvářených pro zákazníka. Produkt by měl zaujmout 

odlišný postoj z pohledu zákazníka, vzhledem k konkurenčním značkám a identifikovat 

žádoucí pozici na trhu. Je potřeba vymezit konkurenty, kteří se nacházejí na daném trhu, 

a to z hlediska úrovně konkurence produktu, trhu, služeb a peněz (Zich,2018). 

Cena (Price) – Cenou zde rozumíme množství peněz utracených za výrobek, respektive 

dohodnutou hodnotu při výměně mezi nakupujících a prodávajících Cena může být 

tvořena několika způsoby. Prvním je metoda na základě nákladového hodnocení, kde se 

k celkovým nákladům na produkt přičítá přirážka, nebo marže. Při použití metody 

konkurenčního porovnání se ceny stanovují na základě cen konkurence. Podnik svoje 

ceny určuje s menším ohledem na svoje náklady než na to, jaké ceny má konkurence. 

Další metodou vychází z ocenění výrobku, anebo služby z pohledu zákazníka. Podle toho, 

jakou má pro něj produkt hodnotu (Zich,2018). 

https://www.key-advantage.cz/marketingovy-mix
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Distribuce (Place) – Produkt musí být dostupný v adekvátním množství, a to ve 

správném množství a na správném místě, kde si jej bude chtít zákazník koupit. Je potřeba 

vymezit trh, na kterém podnik bude působit, specifikovat segment a rozsah trhu. 

Nevyhnutelnou podstatou distribuce je vymezení zákazníků v podobě výběru cílových 

segment trhu na základě provedené segmentace a jasnou vazbou mezi segment a 

vytvářenou hodnotou. Místo neznamená je fyzické umístění, ale může být považován také 

za tok informací, převody vlastnických vztahů a platby za služby. Každý prodávající se 

musí rozhodnout, jakým způsobem bude produkt dávat k dispozici na trh (Kotler, 2000). 

Propagace (Promotion) – Pří konkurenční komunikaci je potřeba vymezit si kdo je pro 

podnik stakeholder, které má jakoukoliv vazbu na podnik. Ať to jsou odběratelé, 

dodavatelé, zaměstnanci nebo management (Zich, 2018). Poslední P tedy označuje 

propagaci, která obsahuje veškeré komunikační nástroje, které můžou cílovou skupině 

předat potřebné sdělení. Spadají mezi ně: 

• Reklama – je nejúčinnější nástroj budování povědomí o existenci podniku, 

výrobku, služby nebo myšlenky. Pokud porovnáme náklady na oslovení 1000 lidí, 

je reklama prakticky nepřekonatelná. Pokud jsou navíc inzeráty pojaté tvořivě, 

může reklamní kampaň vybudovat image a do jisté míry dokonce preference, nebo 

alespoň přijatelnost značky. Nejefektivnější reklama je ta, která má úzké cílové 

zaměření. Inzeráty zveřejněné ve specializovaných časopisech zaměřených na 

rybáře, milovníky motorek či další specializované skupiny budou mít větší účinek. 

Mezi prostředky reklamy patří hlavně: inzerát, leták, prospekt, plakát, poutač, 

rozhlasový nebo televizní vstup, katalog, ceník či světelná reklama (Kotler, 2000). 

• Podpora prodeje – Podpora prodeje představuje krátkodobé podměty pro 

zvýšení nákupu, nebo prodeje produktu či služby. Patří tam například soutěže, 

prémie, kupónové akce a podobně. Většina reklamních akcí nevede k rychlému 

růstu prodeje. Reklama působí převážně na mysl, a ne na okamžité chování. 

Chování je možné ovlivnit podporou prodeje. Zákazník se doslechne o výprodeji, 

o nabídce dvou kusů za cenu jednoho, o možnosti něco vyhrát. To ho příjme 

jednat. Tyto aktivity jsou zaměřené na tři cíle segment: konečný spotřebitel, 

subjekty distribučních kanálů a obchodní personál (Kotler,2000). 
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• Public relation – Aktivity vztahů s veřejností stejně tak jako podpora prodeje 

zahrnují celý soubor rozmanitých nástrojů. Může být velmi efektivní, napřič 

tomu, že se jejich propagací produktů nebo služeb nedostane využití. Jedním z 

důvodů je skutečnost, že public relation jsou obvykle soustředěné ve zvláštním 

útvaru, který je zajišťuje nejen na marketingové úrovni, ale také na finanční, 

zaměstnanecké nebo vládní. Pracovníci marketing teda musí o potřebné zdroje 

prosit v útvaru public relations, nebo si najít externí agenturu. V situaci, kdy 

reklama do jisté míry ztrácí svoji optimální velikost, najdou možná podniky v 

marketingově orientovaných public relations nový potenciál (Kotler,2000). 

• Osobní prodej – je velmi efektivní nástrojem marketingové komunikace. To 

především v situaci, kdy chceme měnit preference, stereotypy a zvyklosti 

spotřebitelů. Díky svému bezprostřednímu osobnímu působení je tento nástroj 

daleko účinnější než jiné nástroje ovlivňující komunikaci se zákazníkem a 

pomáhá přesvědčit ho přednostech nové nabídky. Nejde jen o prodej produktů, 

ale musíme zákazníka přiměřeně informovat o jeho správném, vhodném a 

účinném používání. Musíme mít na paměti, že tento druh komunikace by se měl 

dělat citlivě a ohleduplně. Oslovený zákazník nemůže mít pocit chycené kořisti, 

která je vydaná obchodníkovi na milost. Prodejce nemůže působit nátlakově, měl 

by bát v roli informátora, který podává atraktivní informacím vysvětluje a provází 

produkt.  

Pro každou z výše uvedených aspektů strategie by v návrhu business strategie měli 

být na základě výsledků specificky zaměřené analýzy, vymezené strategické cíle, 

které by měla daná strategická obchodní jednotka v uvažované časovém horizontu 

business strategie svými aktivitami plnit. V návrhu strategie by zároveň měli být v 

návaznosti na nadřízenou firemní strategii dále vyjadřující představy o realizaci 

vytyčených strategických cílů. (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 20002) 
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1.2.2 Tvorba strategie pomocí business modelu 

Každý podnikatel, který má podnikavého ducha, inovativní způsob podnikáni či myslí 

neustále na to, jak vytvářet nové hodnoty, zlepšovat, nebo transformovat firmu, by měl 

překonat zastaralé business modely a místo nich vytvořit poníky zítřka, Jen tak může 

uspět v dnešním konkurenčním prostředí a uspokojit zvyšující se požadavky zákazníků. 

Navíc dnešní neustále se měnící prostředí způsobuje, že business model, který byl 

navrhnuty firmou na začátku, se časem stává standardem v odvětví, a proto vytvoření 

inovativního business modelu není jen otázky začátků podnikání, ale I jeho průběhu a je 

nepostradatelné pro další úspěšnou budoucnost firmy (Koráb, 2014). 

Nejúspěšnější společnosti na světe využívají při tvorbě strategie pro svoje nové produkty, 

nebo posuzování a zlepšování strategie existujících produktových řad metodu Canvas. Je 

to inovativní přístup k tvorbě podnikové strategie, který bere v úvahu všechny prvky 

business modelu a hledá jejich optimální kombinaci. Tato metoda umožnuje firmě při 

tvorbou strategie: 

• Odbourat přílišnou orientaci na produkt 

• Zhodnotit všechny důležité prvky, které tvoří business model 

• Posoudit a optimalizovat propojení mezi nimi (Koráb, 2014) 

Business model Canvas je tak další alternativou k tvorbě funkční business strategie spolu 

s marketingovým mixem. 

Business Model Canvas od Alexandera Osterwaldera a Yves Pigneura je jednoduchý a 

úplný nástroj pro návrh byznys modelu, jeho analýzu i inovaci. Základem je plátno 

Business Model Canvas skládající se z devíti částí. Ty jsou základními stavebními 

kameny obchodního modelu (www.mamnapad.cz, 2020): 

Zákaznické segmenty – Stavební prvek „zákaznický segmenty“ definuje různé skupiny 

osob či subjektů, na které se chce podnik zaměřit. Zákazníci představují jádro každého 

business modelu. Bez zákazníků nemůže firma dlouhodobě přežít. Firma může zlepšit 

svoje služby zákazníkům tím, že je seskupí do různých segmentů podle jejich potřeb, 

chování nebo jiných atributů. Business model potom může definovat jeden či více 
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velkých, nebo malých zákaznických segmentů. Podnik potom musí učinit jasné 

rozhodnutí, na které segmenty se zaměří a které bude ignorovat. Poté co rozhodnutí 

příjme, může přistoupit k promyšlenému návrhu business modelu založeného na 

důkladném porozumění specifickým potřebám jednotlivých segmentů (Osterwalder, 

Pigneur, 2012). 

Hodnotové nabídky – Stavební prvek „Hodnotové nabídky“ popisuje spojení výrobků a 

služeb, které vytvářejí hodnotu pro určitý zákaznický segment. Hodnotová nabídka 

představuje důvod, proč dávají zákazníci přednost konkrétní firmě před jinou. Tato 

nabídka řeší určitý problém zákazníka, protože uspokojuje jeho určitou potřebu. Každá 

hodnotová nabídka se skládá z vybraného spojení výrobků nebo služeb, které reaguje na 

požadavky specifického segmentu zákazníků. V tomto smyslu je hodnotová nabídka 

souborem, či balíčkem výhod, které firma zákazníkům nabízí. Některé hodnotové 

nabídky mohou být inovativní a představovat novou či rušivou nabídkou. Jiné se můžou 

podoba aktuálním nabídkám na trhu, můžou však obsahovat odlišné rysy a atributy 

(Osterwalder, Pigneur, 2012). 

Kanály – stavební prvek „kanály“ popisuje, jak firma komunikuje se svými 

zákaznickými segmenty, a jak k nim přistupuje, aby jim předala hodnotovou nabídku. 

Komunikace, distribuce a prodejní kanály vytvářejí rozhraní mezi firmou a jejími 

zákazníky. Kanály představují styčné body, které hrají důležitý roly pro spokojenost 

zákazníka. Kanály mají několik různých funkcí jako například: 

• Zvyšování povědomí o výrobcích a službách firmy mezi zákazníky 

• Pomoc zákazníkům se zhodnocením hodnotové nabídky firmy. 

• Nabízí možnost zakoupit si konkrétní služby a produkty. 

• Předání hodnotové nabídky zákazníkům 

• Poskytnutí poprodejní zákaznické podpory (Osterwalder, Pigneur, 2012). 
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Vztahy se zákazníky – stavební prvek „vztahy se zákazníky“ popisuje typy vztahů, které 

si firma buduje s jednotlivými zákaznickými segmenty. Firma by si měla ujasnit, jaký typ 

vztahů si chtějí s každým zákaznickým segmentem budovat. Dané vztahy můžou být 

různé, od osobních po automatizované. Vztahy se zákazníky můžou vycházet 

s následujících motivací: 

• Získání nových zákazníků 

• Udržení stávajících zákazníků 

• Navyšování prodeje (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

Zdroje příjmů – stavební prvek „zdroje příjmů“ představuje hotovost, kterou firma 

generuje z každého zákaznického segmentu. Jak tvoří zákazníci srdce business modelu, 

jsou zdroje příjmu jeho žilami. Firma se musí sama sebe zeptat: Za jakou hodnotu je 

každý zákaznický segment skutečně ochoten zaplatit? Úspěšná odpověď na tuto otázku 

potom firmě umožní generovat z každého zákaznického segmentu jeden či vícero zdrojů 

příjmu. Každý zdroj příjmů může využívat růžné cenotvorné mechanismy, například 

pevné ceníkové ceny, zdražování, závislost na trhu, závislost na množství techniky 

(Osterwalder, Pigneur, 2012). 

Klíčové zdroje – stavební prvek „klíčové zdroje“ popisuje nejdůležitější aktiva, které 

jsou nutné k tomu, aby business model fungoval. Klíčové zdroje potřebuje každá firma. 

Tyto zdroje firmě umožňují vytvořit a prezentovat hodnotovou nabídku, proniknout na 

trhy, udržovat vztahy se zákaznickými segmenty a generovat příjmy. V závislosti na typu 

business modelu jsou potřebné různé klíčové zdroje. Výrobce mikročipů například 

potřebuje výrobní prostory náročné na kapitál, zatímco konstruktér mikročipů se více 

zaměřuje na lidské zdroje. Klíčové zdroje můžou mít fyzickou, finanční, duševní či 

lidskou podobu. Firma je může vlastnit, pronajímat, případně je může koupit od klíčových 

partnerů (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

Klíčové činnosti – stavební prvek „klíčové činnosti“ popisuje další důležitý bod aktivity, 

které musí firma vykonávat, aby její business model fungoval. Každý business model se 

opírá o řadu klíčových činností. Jde o nejdůležitější činnosti, které musí firma vykonávat, 

aby dokázala úspěšně fungovat. Stejně jako klíčové zdroje, jsou i klíčové činnosti nutné 
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k tomu, aby firma mohla vytvořit a prezentovat hodnotovou nabídku, proniknout na trhy, 

udržovat vztahy se zákaznickými segmenty a generovat příjmy. Klíčové činnosti se také 

liší v závislosti na typu business modelu (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

Klíčová partnerství – stavební prvek „klíčová partnerství“ popisuje síť dodavatelé a 

partnerů, která je nutná k tomu, aby business model fungoval. Firmy navazují partnerství 

z mnoha důvodů a samotné partnerství se stávají základní složkou mnoho business 

modelů, snižující rizika či získání zdrojů. Rozlišujeme mezi čtyřmi odlišnými typy 

partnerství: 

• Strategické spojenectví mezi subjekty, které nekonkurují 

• Spolupráce mezi konkurenčními podniky 

• Společné podniky s cílem vytvářet nové podnikatelské projekty 

• Vztahy mezi kupujícím a dodavatele s cílem zajištění spolehlivých dodávek 

Struktura nákladů – stavební prvek „struktura nákladů“ představuje všechny náklady 

související s fungováním business modelu. Struktura nákladů popisuje nejdůležitější 

náklady, které vznikají v souvislosti s fungováním určitého business modelu. Tvorba a 

prezentace hodnotové nabídky, udržování vztahů se zákazníky i generování příjmů 

vytváří náklady. Pokud definujeme klíčové zdroje, klíčové činnosti a klíčové partnerství, 

je možné tyto náklady relativně lehce vyčíslit. Některé business modely jsou však náklady 

motivované více než jiné. Výhradně na nízkých nákladech například založili svůj 

business model aerolinky (Osterwalder, Pigneur, 2012). 
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Obrázek 4: Business model Canvas 

(Zdroj: Upraveno podle www.medium.com, 2019) 

1.2.3  Value Proposition Canvas 

Je relativně snadná a efektivní technika, která umožnují rozklíčovat, a později také 

designovat, testovat a spravovat reálné potřeby zákazníků. Pomůže tedy nalézt vhodné 

produkty nebo služby, které je třeba danému zákazníkovi nabídnout. Také poukáže na 

slabiny každé z Vámi nabízených služeb nebo produktů.  

Customer profile  

Je pravou částí diagramu a věnuje se tedy zákazníkovy a popisuje jeho Job(s), Pains a 

Gains. 

Job(s) – se snaží definovat jednotlivé úkoly, problémy nebo potřeby, které zákazníci řeší. 

Ať už ve svém profesním nebo soukromém životě. 
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Pains – popisuje jaké obavy nebo obtíže mají zákazníci před, během nebo po splnění 

jednotlivých Job(s). Mohou se týkat technických problému, negativních pocitů nebo 

financí. 

Gains – zaznamenává touhy, výstupy nebo benefity, které jsou zákazníkem očekávány. 

Může to být např. Příjemné uživatelské prostředí, ušetření nákladů nebo starostí. 

Value Map 

Levá strana diagramu pak obsahuje tzv. Value Map, která obsahuje seznam toho, co 

společnost nabízí svým zákazníkům. Skládá se z Product Services, Pain Relivers a Gain 

Creators. 

Product services – je seznam všech vašich služeb, které pomáhají zdárně vyřešit 

jednotlivé Job(s) zákazníků 

Pain relievers – by pak měli popisovat způsoby, kterými lze eliminovat jednotlivé 

Pain(s) zákazníka. 

Gain Creators – pak doslova definují, jak vaše služby nebo produkty plní očekáváné 

Gains, které zákazníci mají. 

 

Obrázek 5: Propojení celého modelu (Zdroj: www.ztrata-casu.cz, 2014) 
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FIT  

Na obrázku můžeme vidět propojení celého modelu, jehož výsledkem je tzv. FIT, který 

zobrazuje propojení obou částí. Na jeho základě se dá určit jakým způsobem naplnit 

reálné potřeby zákazníka. Výsledky Value proposition Canvas jsou dílčím poznatkem 

širšího celku nazývaného Business Model Cannvas (www.ztrata-casu.cz, 2014) 

 

 Strategická analýza  

Aby mohla společnost nalézt veškeré aspekty k vytvoření výše uvedených modelů je 

nutné provést několik analýz, které by měli odpovědět na veškeré otázky potřebné pro 

správnou realizaci tvorby strategie. 

Dle Sedláčkové a Buchty strategická analýza „představuje rozložení určitého komplexu 

na jednotlivé součásti. Postupuje od celku k částem, složkám, ze kterých se celek skládá. 

Jejím cílem je odhalit jednotu a zákony diferencovaného celku. Cílem strategické analýzy 

je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze 

předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. Velmi 

důležité je posoudit vzájemné vztahy souvislostí, které mezi faktory existují. Tento krok 

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

strategie nové (Sedláčková, Buchta, 2006).“  

Strategická analýza zahrnuje analýzu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, analýzu 

konkurence, analýzu vnitřních zdrojů a schopnosti společnosti. Dává nám odpovědi na 

otázky typu: 

• Kde jsme nyní?  

• Kam chceme?  

• Kde chceme být?  

Při určení vhodnosti strategie je nezbytné co nejpřesněji analyzovat existující trendy, určit 

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

podnik (Sedláčková, Buchta, 2006.  



32 

 

 

Obrázek 6: Potřebné vnější a vnitřní faktory pro sestavení analýzy  

(Zdroj: (Sedláčková, Buchta, 2006) 

1.3.1  Analýza vnitřního prostředí 

Analýza 7 S 

Model vzniknul na základě potřeby manažerů porozumět složitostem, které jsou spojeny 

s organizačními změnami. Tento model ukazuje, že imunitní systém organizace a ostatní 

související proměnné způsobily, že bylo složité změny implementovat a vyžaduje, aby 

při snaze provést efektivní změny byly brány v úvahu všechny faktory na jednou. Model 

je nazýván 7 S podle toho, že je v něm zahrnuto sedm faktorů a jejich označení nese 

v anglickém jazyce písmeno S (Porter 1993). 

• Strategie – vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a 

příležitosti v daném oboru podnikání.  

• Struktura – se v modelu „7 S“ chápe jako obsahová a funkční náplň 

organizačního uspořádání ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi 

podnikatelskými jednotkami, oblasti expertízy, kontrolních mechanismů a sdílení 

informací.  

• Systémy – jsou zde formální a neformální procedury, které slouží k řízení 

každodenní aktivity organizace a zahrnují například manažerské informační 

systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, systémy alokace zdrojů atd.  
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• Styl práce vedení – je vyjádření toho, jak management přistupuje k řízení a 

k řešení vyskytujících se problémů. Přitom je nutno si uvědomit, že ve většině 

organizací existují rozdíly mezi formální a neformální stránkou řízení, mezi tím, 

co je psáno v organizačních směrnicích a předpisech a tím, co management ve 

skutečnosti dělá. 

• Spolupracovníci – těmi jsou rozuměny lidské zdroje organizace a jejich rozvoj, 

školení, vztahy mezi nimi, funkce, aspirace, motivace, chování vůči firmě atd. 

• Schopnosti – je v podstatě myšlena profesionalita, znalostí a kompetence 

existující uvnitř organizace –tj., co organizace dělá nejlépe.  

• Sdílené hodnoty – odráží základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

pracovníky a dalšími do úspěchu firmy zainteresovanými skupinami (Porter, 

1993). 

Kladen je zde především důraz na propojení všech 7 S mezi sebou neboť jen tak lze zjistit 

vzájemný vliv jednotlivých faktorů. 

 

Obrázek 7: Propojení jednotlivých faktorů metody „7 S“ 

(Zdroj: Vlastní zpracování, dle Porter, 1993) 
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Finanční analýza 

Dle Knápkové a Pavelkové „finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení 

finanční situace podniku. Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má 

vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas 

splácet své závazky a celou řadu dalších významných skutečností. Průběžná znalost 

finanční situace firmy umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání 

finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných 

peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů a při rozhodování o zisku 

(Knápková, Pavelková, 2011).“  

„Zdrojem dat pro finanční analýzu jsou nejen interní finanční výkazy (tj. rozvaha, výkaz 

zisků a ztráty, výkaz o cash flow), ale může se jednat také o výroční zprávy, různá 

statistická šetření, údaje manažerského účetnictví, externí údaje o jiných podnicích (např. 

údaje ze Statistické ročenky ČSÚ, z Obchodního věstníku, z prospektu emitenta SCP aj.) 

– ty slouží především pro srovnání s ostatními, hlavně konkurenčními podniky (Synek, 

2006).“  

Techniky používané ve finanční analýze  

Dle hodnoty, které jednotlivé ukazatele dosahují je můžeme rozdělit na tyto metody 

finanční analýzy: 

• prostorovou analýzu 

• trendovou analýzu 

• srovnání s plánem 

• srovnání s odhadem experta 

Druhé základní hledisko členění finanční analýzy:  

• elementární metody  

• vyšší matematicko – statistické metody (Růžičková, 2010) 
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Obrázek 8: Elementární metody finanční analýzy (Zdroj: Růžičková, 2010) 

Analýza stavových ukazatelů  

Horizontální analýza „využívá absolutních a rozdílových ukazatelů. Zjišťuje změny 

jednotlivých položek účetních výkazů oproti předcházejícímu období. Ze změn lze 

odvozovat i pravděpodobný vývoj příslušných ukazatelů v budoucnosti. Je však třeba mít 

k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu a zjistit srovnatelnost údajů“ (Růžičková, 

2010).  

Vertikální analýza vyjadřuje procentní rozdíl daně položky účetního výkazu ze 

stanoveného základu. „Užívá se pro vyjádření struktury aktiv a pasiv a pro rozbor Výkazu 

zisků a ztrát. Její použití je výhodné pro srovnání údajů v účetních výkazech v delším 

časovém horizontu, i pro srovnání podniku s jinými podniky v daném oboru či pro 

srovnání s odvětvovými průměry“ (Růžičková, 2010).  

Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele představují pro podnik určitý objem likvidních prostředků, ve 

kterých jsou uloženy peníze. Nejčastěji používanými ukazateli jsou: čistý pracovní 

kapitál, který je vypočtený jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky; 

čisté pohotové prostředky jsou vypočtené jako rozdíl mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky; čisté peněžně-pohledávkové fondy vypočtené 

jako: oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva (Růžičková, 

2010). 
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 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších 

metod. Umožňuje získat rychlou představu o základních finančních charakteristikách 

podniku. Poměrových ukazatelů se postupem času vyvinulo značné množství, a proto se 

třídí do skupin podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. Jsou to ukazatele 

zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity a ukazatele kapitálového trhu, případně ostatní 

ukazatele (Růžičková, 2010).  

Ukazatel zadluženosti – je též označován jako ukazatel dluhu, měří rozsah, v jakém je 

firma financována cizími zdroji. Každý podnik by měl usilovat o finanční strukturu s 

minimálními náklady na kapitál a odpovídající struktuře majetku. Detailnější rozbor 

napoví, zda je struktura kapitálu vůči struktuře majetku optimální nebo zda je podnik 

podkapitalizován nebo překapitalizován (Růžičková, 2010).  

Ukazatele platební schopnosti/ likvidity  

Tomuto ukazateli je přikládána velká důležitost. Vypovídá o tom, jak je schopen podnik 

hradit své závazky. K posouzení finanční schopnosti podniku jsou využívány ukazatele 

likvidity (liquidity ratios), které udávají, zda je podnik schopen splatit včas své 

krátkodobé závazky, který má podnik vůči jiným podnikům, bance, zaměstnancům firmy, 

státu, zdravotním pojišťovnám a vlastníkům podniku (Růžičková, 2010). 

Obrat celkových aktiv – Tento ukazatel měří efektivnost využití veškerých aktiv v 

podniku. Minimální doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je 1, hodnotu však ovlivňuje 

i příslušnost k odvětví. Nízká hodnota ukazatele znamená neúměrnou majetkovou 

vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. Může také znamenat, že podnik investuje 

do budoucna a tyto investice zatím nepřinášejí efekt (Růžičková, 2010). 

Doba obratu pohledávek – ukazatel měří rychlost obratu pohledávek. Čím rychlejší je 

obrat pohledávek, tím rychleji podnik inkasuje své pohledávky a získané peníze může 

znovu investovat do podniku. Ke zjištění platební 31 schopnosti podniku se používá 

vzorec pro dobu obratu pohledávek – vyjadřuje, jak dlouho musí podnik čekat na obdržení 

platby (Růžičková, 2010). 
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Doba obratu zásob udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy oběžného 

majetku až po opětovný nákup zásob. Pokud je tento ukazatel vyšší, než je odvětvový 

průměr, znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly 

nadbytečné financování. Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázaná 

ve formě zásob (Růžičková, 2010). 

Doba obratu závazků – ukazatel udává dobu, která uplyne mezi nákupem zásob, výkonů 

a jejich úhradou. K výpočtu tohoto ukazatele je potřeba údajů z vnitropodnikového 

účetnictví (Růžičková, 2010).  

Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) vloženého kapitálu je měřítkem míry zisku, která v tržní 

ekonomice slouží jako hlavní ukazatel pro alokaci kapitálu. Pro výpočet se užívají 

ukazatele, které vycházejí z údajů uvedených v Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 

(Růžičková, 2010). 

1.3.2  Analýza vnějšího okolí společnosti 

Trh a tržní prostředí 

Trh se dá definovat jako místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Je složen z celé 

množiny zákazníků, kteří mají stejnou potřebu a zároveň jsou schopni tuto potřebu 

uspokojit. 

B2C 

Business-to-Customer je trh, kde zboží, či služby končí přímo u koncového zákazníka. 

Jedná se o nejrozšířenější a nejpopulárnější druh prodeje. Většina společností působících 

na tomto trhu využívá B2B trhu pro zajištění materiálu či přímo hotového zboží pro 

uspokojení svých zákazníků (Porter, 1994). 

Oblast B2B trhu se dá rozdělit do tří částí: 

• Prodej zboží – zabírá největší část tohoto trhu a patří mezi ty nejstarší způsoby 

prodej  
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• Prodej služeb – také velmi podstatná část trhu, která se zabývá prodejem služeb 

koncovým zákazníkům 

• Prodej informací – nejmladší část trhu, která se zabývá především obchodem 

s daty a prodejem softwaru, hudby či jiné elektronicky přenositelné lidské tvorby 

(Porter, 1994) 

 

B2B  

Průmyslové Business-to-Business jsou trhy, kde odběratel výrobků není konečným 

spotřebitelem, ale firmou, který ho dále zpracovává či prodává. Než se takový výrobek 

dostane ke konečnému zákazníku, může projít hned několika podniky. Hlavní dělení 

tohoto trhu je na vertikální a horizontální, které určuji typ spolupráce dodavatele se 

zákazníky. Příhodné pro B2B trh je malý počet zákazníků, kteří vyžadují osobní přístup. 

Většinou se jedná o dlouhodobé prodejní procesy, které mají za účel prohlubovat vztah 

mezi jednotlivými stranami (Porter, 1994). 

B2G 

Business-to-Government je trh, kde se setkává soukromý a státní sektor za účelem 

zajištění potřebného zboží či služeb pro své obyvatelstvo. Nejčastější způsob soutěžení 

na tomto trhu bývají výběrová řízení, do kterých se většinou hlásí více různých 

dodavatelů splňujících podmínky, ze kterých poté zadavatel vybere tu nejoptimálnější. 

B2G se většinou řadí pod B2B, jelikož je jen velmi málo společností, které se zabývají 

čistě kontrakty pro stát (Porter, 1994). 

Tržní okolí společnosti 

Tržní okolí často nazývané jako konkurenční prostor je uskupení všech sil, které na 

společnost působí, a více či méně jej ovlivňují. Obecně platí, že síla vnějších faktorů na 

společnost je značně větší, než síla faktorů společnosti na okolí (Jirásek, 2011). 

Složky konkurenčního prostoru lze zjednodušeně rozdělit do šesti základních oblastí, a to 

obecného okolí, oborového okolí, konkurenčních vztahů, konkurenčních pravidel, 

konkurenčního trhu a konkurenční vazby. Tyto oblosti tvoří základ konkurenčního 

prostoru a přímo ovlivňují všechny zúčastněné konkurenty (Zich,2012). 
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Obrázek 9: Okolí podniku (Zdroj: Zich, 2012) 

Obecné okolí  

Z hlediska strategického managementu obecné okolí definují především faktory sociální, 

legislativní, ekonomické, politické, technologické, environmentální a podobně. Tedy 

faktory, které společnost nemůže ovlivnit (Zich, 2012). 

Oborové okolí 

Prvky Porterova modelu pěti konkurenčních sil ovlivňujících atraktivitu trhu jsou 

základním schématem pro posouzení tohoto okolí. Těmito prvky jsou zákazníci, 

konkurenti, dodavatelé, substituty a nově vznikající subjekty (Zich, 2012). 

Konkurenční vazby 

Jednotlivé složky konkurenčního prostoru jsou navzájem provázány a přímo ovlivňují 

konkurenci jako takovou. Při nahromadění těchto vazeb poté mluvíme o konkurenčním 

řetězci (Zich, 2012). 

Konkurenční vztahy 

„Konkurenční vztahy představují pohled na otázky související s chováním konkurentů, 

které je zpravidla hodnoceno pouze v kontextu rivality konkurence hodnocené v rámci 
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Porterova modelu. Pro hodnocení těchto vztahů je vhodné využít přinejmenším dva 

přístupy – model konkurenční dynamiky a koncepci konkurence – spolupráce“ (Zich, 

2012).  

Konkurenční trh 

Při vymezování konkurence jednotlivých trhů, je nutné je sledovat z pohledu trhu 

produktů a zdrojů pro adekvátní určení jejich odlišností a potřeby společnosti dosáhnout 

konkurenceschopnosti na každém z nich (Zich, 2012). 

Konkurenční pravidla 

„Konkurenční pravidla hodnotí trh z pohledu formálně definovaných norem, jako jsou 

zákony, předpisy apod., etické normy a zvyklosti. Prakticky jde o zhodnocení toho, co je 

dovoleno, co je obecně považováno za přijatelné a toho, co je od chování firem nebo 

obecně subjektů na trhu očekávání “ (Zich, 2012). 

 

Porterovy komponenty analýzy konkurenta 

Dle Portera je „první komponent analýzy konkurenta je zkoumání jeho záměrů. Znalost 

nám totiž umožňuje předvídat, zda je každý z daných konkurentů spokojen se svými 

současným postavením a s finančními výsledky či nikoliv, a tím pádem, jestli je u něho 

pravděpodobná změna strategie a rozhodnosti, s níž by reagoval na vnější podněty či na 

kroky jiných firem“ (Porter,1994) 

„Druhým důležitým komponentem je identifikace všech jeho předpokladů. Ty se dělí na 

předpoklady o sobě samém a o odvětví a dalších společnostech v něm. Předpoklady o 

sobě samém určují způsob, jakým se firma chová a jak reaguje na vývoj událostí. Třetím 

krokem je vypracování explicitní nebo implicitní – vždy existuje v jedné či druhé formě. 

Realistické zhodnocení schopnosti každého konkurenta je posledním diagnostickým 

krokem při jeho analyzování. Konkurentovy cíle, předpoklady a současná strategie budou 

ovlivňovat pravděpodobnost, načasování, povahu a intenzitu jeho reakce“ (Porter,1994)  
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Obrázek 10: Komponenty analýzy konkurenta (Zdroj: Porter, 1994) 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porter tvrdí, že tyto síly působí silněji na podniky uvnitř mikrookolí a omezují je ve 

zvyšování cen a dosahování většího zisku. V Porterově modelu může silná konkurence 

vypadat jako hrozba, protože snižuje zisk a naopak. Uvedené konkurenční síly ovlivňují 

jak vývoj podniku, tak i vývoj mikrookolí a mohou se v čase měnit (Deduchová, 2001) 

Rivalita mezi konkurenčními podniky – intenzita konkurenční síly je odrazem energie, 

kterou soupeřící podniky vkládají do snahy o získání lepší tržní pozice, používaných 

nástrojů a konkurenční strategie. Konkurenční strategie je strategie podniku zaměřená na 

dosažení tržního úspěchu, zahrnuje defenzivní i ofenzivní akce podniku (Porter, 1994). 

Hrozba substitučních výrobků – segment je neatraktivní, pokud existují substituty 

(náhražky). Podnik by měl sledovat cenové trendy. Pokud dojde v odvětví substitutů ke 
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zvýšení technologického pokroku, bude to mít pravděpodobně za následek snížení cen i 

zisku v odvětví (Porter, 1994). 

 Hrozba nově vstupujících konkurentů – nejvíce atraktivní segment je ten, jehož bariéry 

vstupu jsou vysoké a bariéry výstupu nízké. Existuje celá řada způsobu, jak může být 

hrozba vstupu nových konkurentů eliminována – např. pokud jsou výrobky vysoce 

diferencované; je složité napojit se na distribuční kanály; lze očekávat agresivní reakce 

ze strany konkurentů (Porter, 1994). 

Hrozba rostoucí vyjednávající síly zákazníků – vyjednávací síla zákazníků vzrůstá, 

jsou-li koncentrovanější a organizovanější; pokud je výrobek nediferencovaný; když jsou 

náklady na změnu nízké nebo pokud jsou zákazníci citliví na cenu. Obchodníci se mohou 

chránit tím, že si budou vybírat takové zákazníky, kteří mají nejmenší sílu vyjednávat 

nebo měnit dodavatele (Porter, 1994). 

Hrozba vzrůstající vyjednávající síly dodavatelů – hrozba může být vysoká, pokud se 

jedná o významného dodavatele na daném trhu, který může určovat cenu a využívat event. 

monopolního postavení. Další hrozbou je vysoce diferencované zboží, které zákazník 

poptává. Přestup ke konkurenci by potom byl komplikovaný nebo nemožný. Další hrozby 

přestavuje neexistence substitutů; nedostatečná informovanost zákazníka o tržních 

podmínkách; zákazník nemůže provést zpětnou integraci; dodavatel může provést 

dopřednou integraci – tj. začít podnikat v oboru odběratele (Porter, 1994). 

 

Obrázek 11: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: Zich, 2012) 
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Analýza vnějšího okolí podniku SLEPTE 

Tato analýza je používána především na odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí 

společnosti. SLEPTE analýza je tvořena z prvních písmen anglických slov. Tato analýza 

je velice důležitým nástrojem poznání ekonomického prostředí, které ovlivňuje každou 

organizaci/firmu (Mallaya, 2006) 

Analýza okolí podniku by měla být uskutečňována ve třech základních na sebe 

navazujících krocích: 

• Analýza nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za nichž byla 

formulována dosavadní strategie, včetně průběhu realizace této strategie 

• Identifikace současného stavu a předpověď budoucího vývoje podnikového 

okolí, včetně očekávaných změn postavení podniku v podnikatelském 

prostředí 

• Ohodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj 

podniku a určení nových příležitostí a hrozeb. 

Analýza vnějšího okolí podniku je analýzou, která se zabývá vnitřními faktory, které mají 

vliv na podnik. Tyto faktory dělíme do pěti kategorií (Křekovský, Drdla, 2003). 

• Sociální – patří zde hlavně faktory ovlivňující poptávku po zboží a službách, 

nabídky práce a celkového kulturně-tržního prostředí. 

• Legislativní – faktory pocházející z role státu, míra regulace a byrokracie. 

• Ekonomické – obsahuje hlavně makroekonomické trendy a fáze hospodářského 

cyklu. 

• Politické – jsou faktory, které jak v současné, tak i v budoucí době určují 

společenskou a tržní úroveň. 

• Technologické – řadí se zde faktory, které ovlivňují nebo mohou zásadně ovlivnit 

hodnototvorné procesy společnosti. 

• Ekologické – faktory vyplívající z požadavku vyšší uvědomělosti populace. 

Projevuje se jak na spotřebitelské, tak na politické úrovni (Křekovský, Drdla, 

2003) 
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1.3.3  Analýza SWOT 

Završením strategické analýzy je vyhodnocení silných stránek a slabých stránek 

společnosti, příležitostí a hrozeb. Tato analýza se nazývá SWOT a zahrnuje monitorování 

externího a interního marketingového prostředí (Kotler,2005).  

Hrozby a příležitosti většinou vyplývají z analýz externího prostředí. Podnikatelská 

jednotka musí monitorovat klíčové síly makroprostředí a významné složky 

mikroprostředí, které mají vliv na její schopnost dosáhnout zisku. Hlavním záměrem 

zkoumání prostředí je nalézt nové příležitosti, které se mohou dále rozvíjet, a na kterých 

se dá vydělávat. Hlavní zdroje tržních příležitostí jsou tři. Prvním je produkovat něco, 

čeho je nedostatek. Druhým je dodávat již existující výrobek novým nebo lepším 

způsobem. Třetím zdrojem je vylepšit stávající výrobek. Hrozba představuje výzvu, která 

by nepříznivým trendem nebo vývojem mohla vést k poklesu obratu nebo zisku, pokud 

nedojde k obrannému jednání. Jakmile vedení identifikovalo významnější hrozby a 

příležitosti, které stojí před podnikatelskou jednotkou, může charakterizovat celkovou 

atraktivitu podnikatelských aktivit (Kotler,2005). 

Ze závěrů analýz interního prostředí vyplývají silné a slabé stránky společnosti. Firma 

nemusí napravovat všechny své slabé stránky, ani dávat najevo radost ze svých silných 

stránek. Je velkým otazníkem, jestli by se měla firma omezovat pouze na ty příležitosti, 

které korespondují s jejími silnými stránkami, nebo zda by měla zvažovat i příležitosti, 

pro něž by musela určité silné stránky získat nebo je vytvořit (Kotler,2005). 

 Konkurenceschopnost 

Zachování ziskovosti při výrobě a prodeji zboží je základním faktorem 

konkurenceschopnosti. Konkurenceschopná společnost by měla umět pružně reagovat na 

potřeby svých zákazníků, upravovat svou cenovou politiku a nabízet kvalitu požadovanou 

zákazníkem. Snaha navyšování zisků vyvolává tlak na produkční schopnosti a podmiňuje 

tak růst objemu prodeje a navyšování konkurenceschopnosti. To má za následek 

zvyšování produkce společností za předpokladu realizace zisku v rámci segmentu daného 

trhu. Zisk je tedy tím, co pohání konkurenceschopné firmy, pomáhá se jim prosadit na 

trhu a nadále expandovat. Expanze je ovšem podmíněna udržením nákladů na produkci 
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pod tržní cenou výrobku, nebo služby a zároveň nižších nákladů, než vynakládá 

konkurence (Křekovský, Drdla, 2003). 

1.4.1 Konkurenční výhoda 

Pojem konkurenční výhoda lze definovat jako hodnotu, kterou může společnost 

nabídnout svým zákazníkům. Náklady na tuto hodnotu nesmí převýšit její přínosy (Porter, 

1993) 

Společnost může hodnotu zákazníkovy předat buďto formou snížení ceny při zachování 

užitné hodnoty, nebo zvýšením ceny za předpokladu adekvátního růstu užitné hodnoty. 

Snižování cen je spojeno s výhodou nižších nákladů, poskytující konkurenční výhodu 

před konkurencí. Nabídnutí výší užitné hodnoty zákazníkovy pak cílí především na 

maximální uspokojení všech jeho požadavků (Porter, 1993). 

1.4.2 Rozvoj konkurenční výhody  

Efektivní využívání zdrojů a jejich rozvoj patří k jedněm z nejvyužívanějších způsobů 

pro rozvoj konkurenční výhody. Pokud společnost efektivně své zdroje rozvíjí, je schopna 

svým zákazníkům nabídnout vyšší hodnotu svého produktu za lepší cenu než konkurence, 

a právě tím získává konkurenční výhodu. Zdroje, které může společnost využít, nemusí 

být chápany jen jako finanční prostředky, ale i jako volba vhodné lokality, rozvoj 

spolupráce s budoucími zaměstnanci či využití tlaku mateřské společnosti.  

Nejenom rozvojem vlastních zdrojů, ale i monitoringem rozvoje zdrojů konkurence může 

společnost dosáhnout rozvoje své vlastní konkurenční výhody.  

„Pokud není rozvoj faktorů, na kterých je založen úspěch, součástí řízení firmy, pak je 

s ní něco špatně nejen s pohledu strategie. (Deduchová, 2001)“  
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 Konkurenční strategie  

1.5.1 Porterovo pojetí generických strategií 

Prvenství v celkových nákladech 

Podnik si stanoví, že se stane ve svém odvětví všeobecně známým výrobcem s nízkými 

náklady. Působí ve více segmentech nebo příbuzných odvětvích. Zdrojem výhody může 

být např. snaha o úspory z velkovýroby, patentová technologie, výhodnější přístup k 

surovinám atp. (Křekovský, Drdla, 2003). 

Požadavky na prostředky a dovednosti: 

• Podstatné kapitálové investice a přístup ke kapitálu 

• Technická dovednost ve výrobě 

• Intenzivní dohled nad pracovními silami 

• Hospodárný distribuční systém 

Organizační požadavky: 

• Přísná kontrola nákladů 

• Časté detailní kontrolní výkazy 

• Strukturovaná organizace a odpovědnost 

• Pobídky založené na splnění přísných kvantitativních úkolů 

Diferenciace  

Podnik usiluje o jedinečnost ve svém oboru. Vybere si jednu nebo více vlastností 

výrobku/služeb, které mnoho kupujících v daném odvětví vnímá jako důležité. Vybuduje 

si takové postavení, aby mohl potřeby kupujících, co nejlépe uspokojit. Podnik, kterému 

se podaří tuto strategii naplnit, bude mít ve svém oboru nadprůměrné zisky, pokud částka, 

o kterou je jeho cena vyšší převyšuje výlohy (Křekovský, Drdla, 2003). 
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Požadavky na prostředky a dovednosti: 

• Silné schopnosti marketingu 

• Konstrukce výrobku a tvořivé prostředí 

• Pověst firmy z hlediska kvality 

• Dlouholetá tradice v odvětví 

• Silná kooperace s distribučními kanály 

Organizační požadavky: 

• Těsná koordinace mezi procesními činnostmi 

• Subjektivní měřítka a pobídky namísto kvantitativních 

• Výhody pro získání vysoce kvalifikovaných pracovníků 

Soustředění pozornosti 

Podnik si vybere jeden segment nebo skupinu segmentů v tomto odvětví a tomu 

přizpůsobí svoji strategii. Fokální strategie má dvě varianty. Nákladově fokální strategii, 

kdy podnik dosahuje ve svém cílovém segmentu výhodu nejnižších nákladů a 

diferenciačně fokální strategii, u které usiluje o diferenciaci (Křekovský, Drdla, 2003). 

Požadavky na prostředky a dovednosti: 

• Kombinace prostředků a dovedností předchozích strategií, která je však 

zaměřena na konkrétní strategický cíl. 

Organizační požadavky: 

• Kombinace organizačních požadavků předchozích strategií, která je však 

zaměřena na konkrétní strategický cíl. 
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 Obrázek 12: Porterůvo pojetí generických strategií (Zdroj: Křekovský, Drdla, 2003) 

 

 Strategický rozvoj  

Po provedení rozhodnutí a podstatě konkurenční strategie, je potřeba přistoupit 

k formulaci různých alternativ. Ty pak vedou k naplnění těchto rozhodnutí. Je však třeba 

nejprve odpovědět na následující otázky (Zich,2012) 

• Co je a co by mělo být v naší oblasti podnikání?  

• V jakých pozicích a oblastech podnikání bychom v budoucnu chtěli být? 

• Zůstaneme v dosavadní oblasti podnikání?  

• Budeme expandovat přidáním nových výrobků, trhů nebo funkcí?  

• Opustíme některé oblasti podnikání?  

• Budeme výše uvedené faktory kombinovat? (Zich,2012) 

1.6.1 Výběr a schválení strategie 

Posouzení strategie by v určitém smyslu mělo znamenat i stručnou rekapitulaci 

strategické analýzy, spojení kontroly východisek a předpokladů, na jejichž základě byl 

návrh strategie zformulován.  

Je-li návrh strategie zformulován, pak by měl být před definitivním schválením 

vrcholným vedením posouzen z následujících třech hledisek. 
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1.6.2 Vhodnost strategie 

Vhodnost strategie v daném případě především znamená, že hodnocený návrh splňuje 

následující požadavky:  

• Strategie je konzistentní s misí společnosti a s nadřazenými strategiemi, 

případně se souvisejícími funkčními strategiemi 

• Návrh logiky vyplívá z uskutečněné strategické analýzy 

• Posouzení toho, zda byly v potaz vzaty všechny faktory 

• Návrh využívá klíčové schopnosti a zdroje, které firma má 

• Návrh nejde za hranice nemožného (Kotler, 2005) 

1.6.3  Přijatelnost strategie 

Přijatelnost strategie znamená především skutečnost, že uvažovaná strategie v případě 

přijetí uspokojí všechny rozhodující stakeholdery, například: 

• Zákazníky 

• Vlastníky 

• Management a zaměstnance firmy 

Uvažovaná strategie by v této fázi měla být hodnocena především z pohledu kritérii, která 

se výše uvedených stakeholderů bezprostředně týkají (Křekovský, 2012) 

1.6.4  Uskutečnitelnost strategie  

„Uskutečnitelností strategie je míněna především ve smyslu posouzení možnosti všech 

faktorů potřebných pro realizaci strategie: kapitálu, financí, technologií, pracovní síly 

s požadovanou kvalifikací, energií, surovin a materiálů, informací atd.“ (Křekovský, 

2012) 

„Strategie by také měla být v souladu s existující firemní kulturou a organizací alespoň 

do té míry, že jejich případné změny v průběhu realizace strategie, z hlediska dané 

strategie pozitivní, jsou reálné. Na firemní kulturu a organizaci je nutno v tomto případě 
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nahlížet jako na potencionální retardační činitele, které by mohly realizaci strategie 

komplikovat, případně znemožnit.“ (Křekovský, 2012). 

 Implementace strategie a kontrola její realizace 

Má-li být strategické plánování a řízeni při realizaci strategie efektivní, musí být 

vytvořeny určité předpoklady: 

Vytvoření organizačních podmínek 

Musí být vytvořeny organizační podmínky pro rozpracování přijaté strategie a její 

realizace ve formě dlouhodobých plánů, programů, rozpočtů a dalších navazujících 

plánovacích dokumentů (Křekovský, 2012). 

Vytvoření potřebného klima 

V řádně fungující organizaci by mělo existovat klima, jež podporuje strategické 

plánování. Na počátku by měla být vydána organizační směrnice o strategickém řízení, 

v níž jsou všechny výše uvedené organizační prvky a aspekty (Křekovský, 2012). 

Kontrola realizace 

I metodicky zcela zprávě zformulovaná strategie se může stát v důsledku měnících se 

podmínek nevhodnou. Je proto třeba, aby byl čas od času kontrolován průběh realizace 

strategie a aby byla v případě potřeby strategie a na ní navazující plány upřesňovány a 

revidovány. Samotné finanční výsledky a ukazatele přitom nelze považovat za dostačující 

indikátor úspěšnosti realizace strategie. Někdy mohou být dokonce zavádějící 

(Křekovský, 2012). 
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 Zhodnocení teoretických poznatků 

Výše uvedená teoretická východiska by měli posloužit k postihnutí všech faktorů, které 

je potřeba vzít do úvahy při tvorbě strategie pro společnost Lékárna POLIKLINIKA s.r.o. 

a říct, jak z těchto faktorů strategii navrhnout.  
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2 ANALÝZA SOUČASTNÉHO STAVU 

Pro tvorbu strategie společnosti je nutno co nejpřesněji popsat současný stav, ve kterém 

se lékárna nachází.  V této části budou pro tvorbu analýz klíčové nejen veřejně dostupná 

data, ale také poznatky a zkušenosti, které autor získal za více než deset let práce v této 

lékárně. Dále pak bude využito informací získaných z osobních setkání s majitelkou 

firmy a dalšími  

  Představení společnosti 

Lékárna POLIKLINIKA s.r.o. byla založena 13. srpna 1999 sourozenci Švajdovými, kteří 

jsou v této době jejími jedinými podílníky. PharmDr. Božena Švajdová je také 

provozovatelka společnosti, zaštiťuje ji svým odborným vzděláním a vykonává funkci 

vedoucího farmaceuta. Jedná se o poměrně velkou rodinnou lékárnu neřetězcového typu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Fotografie výdejních prostor lékárny – (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.1.1 Historie společnosti 

Jak již bylo zmíněno, společnost vznikla v roce 1999 jako podnikatelský záměr její 

majitelky PharmDr. Boženy Švajdové. V roce 2004 se společnost rozhodla pro otevření 

nové pobočky v nedaleké obci Neplachovice. Za skoro 20 let si již lékárna stačila 

vybudovat své pevné postavení v Opavě a širším okolí. V roce 2009 otevřela společnost 
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detašované pracoviště s názvem Dermocentrum, které však pro chybně odhadnutou kupní 

sílu zákazníků muselo být v roce 2014 uzavřeno.  

2.1.2 Základní informace o společnosti 

Veřejně dostupné informace o společnosti zjištěné z obchodního rejstříku.  

 

Název společnosti Lékárna POLIKLINIKA s.r.o. 

Zapsaná do obchodnícho 

rej. 

16. duben 1998  

Sídlo náměstí Slezského odboje 1540/3, Předměstí, 746 01 Opava 

IČO 25395696  

Právní forma Společnost s r.o. 

Základní kapitál  100 000 kč 

Předmět podnikání provozování lékárny základního typu v rozsahu: 1. výdejní 

činnost pro veřejnost 2. výdej na žádanky pro ambulantní 

zdrav. zařízení – trvalá činnost 3. příprava - léčivých 

přípravků, u kterých není požadovaná sterilita - sterilních 

léčivých přípravků sprotimikrobní přísadou 4. kontrola - 

vstupní 5. lékárenská pohotovostní služba 

  

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

  prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Tabulka 1: Základní informace o společnosti (Zdroj: www.justice.cz) 

2.1.3 Současná představa majitelky o chodu společnosti 

Hlavním motivem, který hnal majitelku k založení lékárny, byla snaha vytvořit 

profesionální pracovní prostředí na vysoké úrovni, které bude sloužit široké veřejnosti. 

Tento cíl se ji bezezbytku podařilo naplnit. Je si však vědoma, že se společnost neustále 

vyvíjí, a i její společnost musí činit kroky kupředu, aby si zachovala své postavení a pokud 

možno mohla dále růst. Tyto kroky jsou však dle ni podmíněny zachováním několika 

důležitých aspektů podnikání, které považuje za esenciální. 
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Jsou to především: 

• Zachování tradičních lékárenských hodnot a etického kodexu 

• Maximální orientace na zákazníka a proaktivní přístup v řešení problémů 

• Podpora profesionality a prohlubování mezilidských vztahů v pracovním 

kolektivu 

Tyto aspekty budou tedy klíčové pro nalezení a implementaci vhodné strategie rozvoje. 

  McKinseyho analýza 7 S 

Pro zhodnocení interního prostředí byla vybrána McKinseyho analýza 7 S. Důvodem pro 

její použití bylo především: 

• Zjištění silných a slabých stránek společnosti 

• Příprava na efekty budoucích změn 

• Hledání možností pro implementaci nové strategie 

V této analýze jsem se bohužel nemohl vyhnout částečně popisnému stylu, jelikož jsem 

potřeboval co nejlépe zachytit současná stav společnosti. 

2.2.1 Strategie 

Společnost byla založena a je provozována farmaceutkou bez jakéhokoliv vzdělání 

v oblasti strategického managementu. Můžeme najít jistý směr, kterým spolčenost řídí, o 

strategii však nemůžeme mluvit.  

Dosavadní „strategie“ lékárny byla prosperovat. Nic více, nic méně. Zaplatit výdaje za 

provoz, zabezpečit finanční prostředky pro následující kvartál a pokud něco zůstane, 

použít to na zkrácení doby splatnosti závazků u distributorů, či rozdělit na odměnách mezi 

zaměstnance. Tohoto se společnost snažila dosáhnout především orientací cen směrem 

k zákazníkovy. Ceny byly tlačeny na minimální hodnoty pro přilákání co největšího 

množství zákazníků. Tato strategie fungovala velmi dobře zhruba do roku 2008, kdy 
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SUKL začal razantně snižovat ceny léků. Nízká marže z klesajících cen léků začala 

postupně společnosti činit finanční potíže. Tlak distributorů na sníženi doby splatnosti 

pohledávek rostl, průměrná cena receptu šla dolů a cena práce nahoru. Situace byla řešena 

snahou o minimalizaci ostatních nákladů. Tato snaha však měla dlouhodobý negativní 

vliv na provoz lékárny ve smyslu malé obnovy vybavení a investic do inovací. Částečné 

zastavení poklesu cen léků sice společnosti dovolilo pokračovat v cenotvorbě jako 

předtím, neumožňovala však tvořit žádný zisk či tvorbu rezerv. Toto není cesta 

k dlouhodobému udržitelnému rozvoji, a proto společnost nutně potřebuje vytvořit novou 

strategii, která ji dovolí stabilizovat své finanční možnosti a věnovat se svému rozvoji. 

Jelikož se strategii ve společnosti nikdy nikdo nezabýval, vzal jsem jsi její tvorbu za úkol 

já. Problematiku již řeším víc než pět let a doposud bezúspěšně. Věřím však, že na konci 

této práce řešení naleznu a posléze vhodně implementuji.  

2.2.2 Struktura 

Jako většina soukromě vlastněných lékáren s jednou pobočkou využívá společnost 

jednoduchého lineárního organizačního schématu. Snaha přitom byla kladena na 

rovnoměrné rozložení pracovních povinností a odpovědnosti.  

Z organizačního schématu je patrné, že veškeré rozhodovací procesy končí vždy u 

majitelky. Vedoucí jednotlivých oddělení i manažer lékárny mají základní rozhodovací 

pravomoci, ale všechny podstatné rozhodnutí musí jít přes majitelku. Vzhledem k tomu, 

že chce majitelka v lékárně trávit, pokud možno již co nejméně času, je nutno přerozdělit 

její povinnosti na ostatní zaměstnance. 
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Obrázek 13: Organizační schéma společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2.3 Styl řízení 

Abychom pochopili styl řízení společnosti majitelkou firmy, je nutné si o ni říct několik 

věcí. Dle názoru všech lidí se jedná o jednu z nejvíce energeticky, pozitivně smýšlející a 

vlídnou osobu, kterou měli možnost potkat, která však vždy očekává 100% výkon. A to 

ve všem. Majitelka firmy byla více než 23 let zaměstnankyní v Opavské ústavní lékárně, 

kde měla možnost pozorovat nespočet interakcí mezi vedoucími a zaměstnanci, a to jak 

v době předrevoluční, tak po ní. Zkušenost z tohoto prostředí ji tak dala představu, jaké 

styly řízení fungují nejlépe a kterých je se třeba vyvarovat.  

Nejlépe by majitelku charakterizoval autoritativní styl řízení. Samozřejmě, že si nechá 

poradit, a vždy vyslechne veškeré názory zaměstnanců (tedy snaží se využívat stylu 

demokratického), má však většinou svůj jasně daný názor či směr řešení určitého 

problému. To je samozřejmě u lídra v pořádku. Je však třeba vždy vykomunikovat 

s podřízeným proč jeho návrh nebyl schválen a motivovat ho tak k dalším podmětům. 

Všichni zaměstnanci bezesporu potvrdí lidský přistup majitelky při řešení osobních 

problémů. Možnost vybrání si většiny dovolené ve zvoleném termínu, udělení času 
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k samostudiu či finanční pomoct v tíživé životní situaci jsou jen některé z věcí, které 

považuje majitelka za samozřejmost. Díky tomuto přístupu si tak majitelka získala nejen 

loajalitu, ale i důvěru svých zaměstnanců. 

2.2.4 Spolupracovníci 

Momentálně pro společnost pracuje 13 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Jedná se 

o 12 žen a jednoho muže. Průměrný věk ve společnosti se tak dostal na hodnotu 54 let 

což je o 12 let více než republikový průměr. K tomu došlo převážně velmi malou fluktuací 

zaměstnanců – tři zaměstnanci jsou ve společnosti od začátku a další více než 15 let – a 

velmi nízkou retencí dřívějších mladších zaměstnanců.  

Profese Počet Průměrný věk 

Farmaceuti 5 54 

Laboranti 3 55 

Sanitáři 4 52 

Účetní 1 57 

Manažer 1 28 

Tabulka 2: počet a věkový průměr jednotlivých profesí ve společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro provoz lékárny jsou důležití momentálně všichni zaměstnanci a případná nemoc 

v období dovolených vystavuje ostatní zaměstnance nadměrnému pracovnímu vytížení. 

Do ideálního stavu by bylo potřeba na hlavní pracovní poměr nabrat dva farmaceuty a 

jednoho laboranta. Díky nedostatku zaměstnanců se však dlouhodobě nedaří tyto pozice 

zaplnit.  

Stávající zaměstnanci jsou dle mého profesionálové v oboru. Záběr znalostí farmaceutů 

a laborantů při doporučování vhodného postupu léčby se stal jedním z důvodů, proč 

mnoho zákazníků navštěvuje právě tuto lékárnu.  

Všichni zaměstnanci, kteří jsou u společnosti déle, než dva roky mají automaticky 

smlouvu na dobu neurčitou, což jim zajišťuje pocit bezpečí a bezesporu podoruje jejich 

morálku. Morálka je ve společnosti na velmi dobré úrovni. Jde vidět, že zaměstnanci mají 

chuť pracovat a podílet se na řešení nových výzev. 
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Lékárna také umožnuje výkon praxe pro studenty farmacie a zdravotnických středních 

škol. Frekvence žádostí o praxe se však v posledních letech snížila. Tady je vidět 

příležitost pro rozvoj komunikace se školami a potencionálními uchazeči o praxi. 

2.2.5 Schopnosti 

Pracovat v lékárně sebou přináší celou řadu výhod, ale taky klade velké nároky na 

schopnosti jednotlivých zaměstnanců. Zatímco v oblasti logistiky, účetnictví a údržby je 

důraz kladen primárně na tzv. tvrdé dovednosti, které pomáhají formovat transformační 

proces v podniku a zefektivňovat ho, v oblasti prodeje a komunikace se zákazníkem je 

pozornost zaměřena především na tzv. měkké dovednosti, které usnadňují komunikační 

procesy a pomáhají tvořit obraz společnosti z pohledu zákazníka.  

Co se týká tvrdých dovedností, jsou zaměstnanci, kvalifikovaní a profesionálně velmi 

dobře vybavení pro výkon svých povolání. Mezery se snad najdou jen v oblasti financí a 

účetnictví, za které zodpovídá účetní a manažer lékárny. Pro zajištění těchto schopností 

vynakládá společnost značné finanční prostředky, jelikož profesionalita je pro majitelku 

velmi důležitá 

V oblasti měkkých dovedností je na tom většina zaměstnanců také dobře. Bohužel se to 

ale vždy odvíjí od pracovního vytížení a momentální nálady jednotlivých zaměstnanců. 

Tedy nedostatek pracovníků razantně snižuje možnost tyto schopnosti uplatňovat čímž 

přichází zákazník o část hodnoty, kterou by mohl za jiných okolností dostat. Rozvoj 

těchto schopnosti momentálně není nikterak podporován a je zde tak prostor pro 

potencionální rozvoj. 

2.2.6  Společné hodnoty 

Hlavní náplní lékárny je prodej léků, léčivých přípravků a zdravotnického materiálu, 

které by měli pomáhat lidem žít lepší život. Toto je právě hlavní sdílená hodnota pro 

všechny zaměstnance. Být tu pro zákazníky a umět jim pomoct. Najít řešení vždy a pro 

každého.  
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Od každého podnikatelského záměru se očekává tvorba zisku. Peníze však pro majitelku 

nebyly nikdy na prvním místě. Jejím cílem bylo vytvoření stabilního zázemí pro výkon 

své profese, dát práci svým kolegům a věnovat se rozvoji svých profesních schopností.  

Neustálá potřeba vzdělávání a rozvíjení svých schopnosti. Vštípit tuto hodnotu do 

podvědomí zaměstnanců nebyl lehký úkol. Po dvaceti letech provozu a získávání 

zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů však majitelka našla cestu. Spočívá v absolutní 

upřímnosti a otevřenosti vůči každému zaměstnanci. Přesvědčila tak své zaměstnance o 

tom, že je třeba se neustále posouvat dál jak ve vzdělávání, tak v osobním rozvoji. 

Pro práci je nejen důležité být perfektně odborně vybaven, ale mít také příjemné pracovní 

prostředí a dobrý kolektiv.  

Pro dosáhnutí těchto hodnot tak bylo potřeba implementovat systémy, které pomůžou 

zaměstnancům jejich plnění 

2.2.7  Systémy 

Lekis pro Widnows – Nejdůležitějším systémem používaným ve společnosti je 

informační systém od společnosti Lékis s.r.o s názvem Lékis pro Windows. Tento IS 

sdružuje v podstatě veškeré procesy do jednoho systému a zajišťuje tak aktualitu dat, 

přehled o všech důležitých parametrech prodávaného zboží, komunikaci s distributory, 

tvorbu objednávek a jejich fakturaci, správu skladu a mnoho dalších aspektů 

každodenního provozu společnosti. Se společností Lékis má lékárna 20. letou zkušenost 

a jejich software se stal nenahraditelnou součástí lékárny. Díky velmi dobré komunikaci 

a vynikající flexibilitě programátorů, se vždy našlo nejideálnější řešení přesně dle potřeb 

společnosti, a proto je spolupráce do budoucnu zaručena. Všichni zaměstnanci jsou plně 

proškoleni v tomto IS a dokážou plnit rozličné úkoly potřebné k plnění každodenních 

povinností. Pravomoci jsou uděleny majitelkou a každý využívá svůj osobní přístupový 

klíč. 
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Obrázek 14: Dashbord Lekisu pro Windows (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Věrnostní program – Dalším velmi důležitým systémem lékárny je Věrnostní program 

pro zákazníky. Jedná se o velmi základní princip bodového systému pro zákazníka, kde 

za každých 100kč utracených za nákup zboží mimo léků na předpis dostane na své bodové 

konto 1kč zpět. Tento systém byl zaveden v roce 2012 pro potřeby vytvoření databáze 

zákazníků a od té doby jich bylo vydáno více než 4500. Databáze momentálně slouží 

pouze pro kontakt se zákazníky v případě chyby při výdeji. Velkou výhodou je, že 

zákazník nemusí mít kartičku u sebe (i když většina ji poctivě nosí), ale stačí říct své 

jméno a rodné číslo. Zákazník se pak může rozhodnout, jestli si své body ponechá, nebo 

je použije na úhradu nakladu. Nevýhodou je časová prodleva při odbavení zákazníka ze 

strany magistra, či laboranta. Tento systém se zatím osvědčil, má však velký potenciál ke 

zlepšení a k využití pro jiné účely. 

Acconto – Nedílnou součástí každá firmy je systém pro zprávu účetnictví, kterým je 

v tomto případě Acconto. Jediným zaměstnancem, který momentálně umí pracovat 

s tímto programem je paní účetní, která má 5 let do důchodu a je tak třeba velmi rychle 

tuto situaci řešit. Navíc je tento program poměrně zastaralí a bylo by rozumné se podívat 

po vhodné alternativě. Ta však musí být kompatibilní s hlavním IS. 

Komunikační systémy – Komunikace uvnitř lékárny se standartně odehrává pouze na 

verbální bázi. Vzhledem k tomu, že jsou všichni zaměstnanci v těchto prostorech, nebylo 
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nikdy potřeba hledat alternativu. Stává se však, že se informace nedostanou k příjemci 

včas a občas vůbec. Proto by bylo vhodné nalézt vhodný způsob rychlé komunikace, která 

by zaručovala příjem informace neprodleně.  

Komunikace s obchodními partnery probíhá buď pomocí telefonických hovorů, nebo 

emailu. Tento systém vyhovuje jak obchodním partnerům, tak lékárně. Byla by zde však 

také příležitost pro usnadnění komunikace z obou stran. Lékárna momentálně pracuje se 

společností Lékis s.r.o. na vytvoření objednávkového portálu pro naše odběratele, který 

by měl být navázán na databázi skladu, uměl zpravovat a archivovat objednávky pro účely 

kontroly finančního úřadu a automaticky rozesílat faktury.  

 Finanční analýza  

K zachycení aktuálního stavu společnosti použiju nejprve základní analýzu důležitých 

ekonomických ukazatelů, které ukáží, v jakém stavu společnost je. Následovat bude 

porovnání marží s vybraným konkurentem.  

2.3.1 Důležité ekonomické ukazatele 

Tato podkapitola původně obsahovala porovnání důležitých ekonomických ukazatelů 

s dvěma konkurenty z řad neřetězcových lékáren. Bohužel jedna lékárna ukončila svou 

činnost a druhá byla odkoupena společností Dr. Max. Tím analýza konkurentů ztratila na 

významu. Zajímavé však byly samostatné ukazatele Lékárny POLIKLINIKY s.r.o., které 

poukazují na možné příčiny problémů, a proto jsem se je rozhodl do mé práce zařadit. 

Ekonomický ukazatel / Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby v mil. Kč  46 655 46 627 47 114 47 052  46 952 

Rentabilita vlastního kapitálu -0.028 0.003 0.009 -0.003 -0.011 

Rentabilita investovaného 

kapitálu 
0.0046 0.0025 0.0042 0.0078 0.0089 

Zadluženost 63.10% 61.20% 60.10% 58.60% 56.80% 

Samofinancování 35.00% 36.90% 37.30% 39.80% 41.70% 

Obrat zásob 10.1 10.1 9.8 9.6 9.3 

Tabulka 3: Důležité ekonomické ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tržby – jak je z tabulky víše patrné, tržby společnosti se za posledních pět let skoro 

nezměnily. Tato stagnace neumožňuje podniku růst a rozvíjet své podnikatelské činnosti. 

Cílem každého podniku by měl být 3-5% meziroční nárust, kterého zjevně společnost 

nedosahuje. V dalších podkapitolách zkusíme zjistit, čím je to způsobeno. 

Rentability – obě hodnoty nejsou ani v jednom ze zkoumaných let v pořádku. U 

rentability vlastního kapitálu jde vidět dokonce klesající trend, který se dostal již do 

záporných hodnot. Rentabilita však koresponduje s důležitou hodnotou pro majitelku, a 

to nemít peníze na prvním místě. Tento přístup je potřeba lehce poupravit a zajistit, 

alespoň průměrné oborové hodnoty. 

Zadluženost a samofinancování – zákonitě sestupný trend zadluženosti znamená 

vzestupný trend u samofinancování. Toho bylo dosaženo díky dlouhodobé snaze 

zkracovat dobu splatnosti faktur vystavených distributory. V roce 2004 se spolumajitel 

firmy zvýšit finanční likviditu společnosti prodloužením doby splatnosti na 90 dní. V této 

době byly distributoři daleko vstřícnější, a i při takto dlouhé době splatnosti nabízely 

slušné ceny. Vše se ale změnilo po recesy způsobené finanční krizí v roce 2008. Ceny šly 

razantně nahoru a distributoři začaly uplatňovat daleko větší skonta pro dříve zaplacené 

faktury. Proto jedním z hlavních cílů posledních led pro společnost bylo snižování doby 

splatnosti pro dosažení požadovaného skonta. Více v kapitole analýza dodavatelů. 

Obrat zásob – sestupný trend obratu zásob je způsoben dvěma faktory. Stále častější 

výpadky ve výrobě léčiv nutí lékárnu dělat častěji větší skladové zásoby, než by 

potřebovala. Každý měsíc přibývá víc přípravků, u kterých je, nebo se očekává výrobní 

výpadek a situace se rapidně zhoršila hlavně v měsíci dubnu a květnu tohoto roku. Dalším 

faktorem je příchod dvou psychiatrů do prostor polikliniky. Lékárna je za ně sice 

nesmírně vděčná, protože léky, které předepisují mají obecně velkou hodnotu, ale tím 

také vzniká problém při řízení hodnoty sklady, jelikož například 10ks přípravku Valdoxan 

25mg po 84 tabletách stojí 46 740 kč. Optimalizace skladových zásob se tak stává pro 

lékárnu velkou výzvou a je potřeba  
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 Vymezení trhu 

Aby společnost věděla, jakých může dosáhnout potencionálního záběru na trhu, je třeba 

provést prvně jeho analýzu. 

2.4.1  Obecné vymezení trhu 

Jak již bylo uvedeno, společnost podniká v oblasti lékárenství. Řadí se k poskytovatelům 

zdravotní péče a velká část příjmů je závislá na veřejném zdravotním systému české 

republiky. V celé české republice se nachází 2559 lékáren (plus 235 odloučených 

výdejních míst) a na každou tak v průměru připadá 3799 obyvatel (Zdroj: www.czso.cz, 

2018) 

2.4.2  Geografické vymezení trhu 

Jelikož společnost sídlí v Opavě, je pro ni primární právě trh tohoto města a přilehlých 

vesnic. Přímo v Opavě se nachází 17 lékáren, z čehož většina je situována blízko středu 

města. V celém okrese Opava je pak dohromady 28 lékáren a dvě výdejny. Na jednu 

lékárnu tedy na Opavsku připadá 6326,18 obyvatel což je skoro 1,7násobek 

republikového průměru. Horší je to však přímo v Opavě, kde na jednu lékárnu připadá 

pouhých 3155 obyvatel (Zdroj: www.google.cz, 2019, www.czso.cz, 2018) 

Lékárny se v Opavě nacházejí nejčastěji v centru města nebo v nákupních centrech na 

okraji. Několik lékáren se také nachází v přilehlých obcích. 

 

Obrázek 15: Mapa lékáren města Opavy (Zdroj: www.google.cz, 2019) 
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2.4.3  Vymezení B2C trhu 

Lékárny v Opavě poskytují své služby všem 176 254 obyvatele okresu Opava. Primárně 

se však soustředí na samotný Opavský trh, na kterém se nachází 57 141 osob (Zdroj: 

www.czso.cz, 2019). 

Jedná se o všechny pacienty místních lékařů, kteří potřebují předepsané léky. Lidé 

hledající radu v oblastech lékárenství, farmacie, odvykání při kouření či možnostech 

zdravé výživy. Lze říct že se jedná o všechny lidi okresu Opava, kteří potřebují uspokojit 

některou ze svých potřeb v oblasti lékárenství. 

Právě na tento trh je soustředěna největší pozornost většiny lékáren a velkých řetězců.  

2.4.4  Vymezení B2B trhu 

V okrese Opava se nachází 371 ambulancí a zařízení, poskytujících zdravotnické služby, 

které jsou do jisté míry na svém provozu závislé na lékárnách, které jim dodávají materiál. 

Obchodní partneři z tohoto trhu hledají lékárny, které jsou schopny splnit jejich 

požadavky na zásobování. (Zdroj: www.google.cz, 2019) 

Další potencionální část B2C trhu se nachází ve spolupráci s firmami a státními 

institucemi, které poskytují svým zaměstnancům benefity ve formě příspěvku na 

zdravotní péči, či poukázek na odběr doplňků stravy a kosmetiky.  

B2B Počet 

Ambulance 300+ 

Senior centra 13 

Velké firmy 20+ 

Střední firmy 50+ 

Malé firmy 200+ 

Státní instituce 14 

Ostatní 10+ 

Tabulka 4: Počty potencionální obchodních partnerů lékáren v okrese Opava 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Portrův model pěti konkurenčních sil  

Aby společnost mohla vytvořit strategii pro další její fungování, musí nutně znát veškeré 

konkurenční síly, které na ni působí. 

2.5.1 Zákazník (Odběratel) 

Pro plné pochopení vyjednávací síly zákazníka je nutné o něm získat, pokud možno co 

nejvíce informací. Jelikož společnost působí jak na B2C, tak B2B trhu, považoval jsem 

za vhodné tyto dva typy zákazníků odlišit.  

Zákazníci B2C 

Nejpočetnější skupinu zákazníků z toho trhu tvoří pacienti doktorů sídlících 

v prostorech polikliniky. Chod lékárny je tedy na nich značně závislí.  

 

Graf 1: Počet pacientů lékárny za poslední 4 roky (Zdroj: IS lékárny) 

 

Z grafu č. Je jasně patrný trend poklesu počtu zákazníků lékárny, který v roce 2019 

zaznamená 10% ztrátu oproti roku 2016. Tento pokles majitelka společnosti přisuzuje 

především nárustu tržního podílu řetězcových lékáren. Tento trend očekává i nadále a je 

tak třeba nalézt řešení, jak pokrýt výpadek zisku z tohoto sektoru 
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Věk zákazníka – je pro lékárnu velmi důležitý faktor. Hraje roly nejen v přípravě tvorby 

skladových zásob, ale také při tvorbě procesních změn a tvorbě strategií. Věkové složení 

zákazníků bylo získáno z databáze klientů lékárny za rok 2019. 

 Největší podíl na počtu zákazníků společnosti mají lidé starší 65 let. To je z biologických 

důvodů celkem pochopitelné. Vytváří to však tlak na lékárnu myslet při tvorbě budoucích 

strategií myslet na tuto skupinu zákazníků, především co se týká zavádění moderních 

technologií a způsobů komunikace. Je třeba také brát zřetel na specifické potřeby těchto 

zákazníků. Jelikož všichni zažili komunismus, pamatují si, že léky byly zadarmo. To že 

jich bylo málo a nevalné kvality už si tak dobře nepamatují, a proto pohádat se o 78 

korunoví doplatek za léky na srdce na 3 měsíce není občas problém. Farmaceut tak musí 

být velmi psychologicky odolný, aby v takových případech udržel nervy na uzdě a 

zachoval si svůj profesionální přístup. Samozřejmě ne všichni senioři jsou takový, ale je 

nutno počítat i s nimi. 

 

Graf 2: Věkové složení zákazníků společnosti (Zdroj: IS lékárny) 

Další podstatnou skupinou jsou lidé mezi 46-65 lety, u kterých se předpokládá 

s rostoucím věkem také nárust četnosti návštěv lékárny. Snaha o udržení právě těchto 

zákazníků. Co se týká mladších ročníků, tak ti dosahují asi jedné třetiny celkového počtu 

zákazníků.  
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Potřeby zákazníka – jsou faktory, které ovlivňují, jestli zákazník přijde právě do naší 

lékárny, nebo se rozhodne pro konkurenci. Potřeby zákazníků byly zjištěny jak od 

majitelky lékárny, tak od ostatních zaměstnanců. Jejich zkušenosti a poznatky za více než 

20 let praxe mají dle mého názoru lepší výpovědní hodnotu než dotazník provedený na 

náhodném vzorku, byť i 1000 osob. 

Hlavní potřeby zákazníka tedy jsou: 

• Koupit si zboží, pro který přišel – může se to zdát banální, ale toto je opravdu 

největší potřeba zákazníka. Chce dostat svůj lék, pokud možno co nejrychleji, a 

co nejrychleji odejít. Vzhledem k rostoucím výpadkům léčiv, ukončování výroby 

některých preparátů a špatné informovanosti doktorů dochází k rostoucímu počtu 

případů, kdy zákazník nemůže svůj lék dostat. Tyto případ pak zdržují 

farmaceuty, jelikož musí nalézt cestu, aby byl pacient plně uspokojen. To může 

v lepším případě znamenat konzultaci s lékařem a nalezení vhodného substitutu, 

v horším případě znovu odeslání pacienta k doktorovy pro nalezení alternativní 

léčby. 

• Odborná rada – velké množství pacientů přichází do lékárny v začátcích 

příznaků svých problému a hledají odbornou radu a konzultaci před případnou 

návštěvou lékaře. Tato rada se pro ně stává nepostradatelnou a šetří jim čas i 

peníze. Skupinou, která nejvíce využívá těchto služeb jsou senioři. Zaměstnanci 

si však musí dát pozor, aby se z odborné diskuse na zdravotní téma nestal 

monolog ze strany zákazníka popisujíc svůj celý život.  

• Důvěra – každý si nechá poradit, ale aby myšlenku přeměnil v čin, je potřeba mít 

k takové radě důvěru. Zákazník potřebuje farmaceutovi, nebo laborantovi věřit, 

že to s ním myslí dobře, a že nejedná pouze ve finanční prospěch lékárny. To jde 

ruku v ruce s hodnotou majitelky společnosti, že peníze nejsou nikdy na prvním 

místě. Je však třeba to vždy a řádně se zákazníkem vykomunikovat, aby 

nedocházelo k nedorozumění. 

• Přijatelná cena – s výjimkou té starší generace začíná naštěstí většina zákazníků 

chápat, že léky a zdravotní materiál přeci jen něco stojí a ceny akceptují. Je však 

důležité, aby s nimi byla vždy případná změna ceny vykomunikována a oni tak 
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pochopili, proč mají například u Vigantolu, který měli 15 let zdarma najednou 

45kč doplatek.  

• Spojení povinností – v poslední době stále důležitější požadavek od zákazníků. 

Nechce se jim chodit na více míst řešit různé věci, pokud ví, že existuje možnost 

spojit vícero věcí dohromady. Například pokud potřebuje nakoupit v obchodě a 

zároveň vyzvednout léky v lékárně, je pro něj logické navštívit supermarket, ve 

kterém je lékárna. V případě naší lékárny je to tak, že většina zákazníků jde 

primárně k doktorovy a sekundárně k nám.  

 

Zákazníci B2B 

Druhou skupinou zákazníků jsou převážně ambulance, zdravotnické zařízení a firmy 

sídlící v Opavě a jejím okolí. Právě tato skupina v posledních letech roste a nabývá na 

významu.  

 

Graf 3: Fakturované částky B2B zákazníkům (Zdroj: IS lékárny) 

To je patrné z grafu 3, na kterém jde vidět, že za poslední čtyři roky se objem 

fakturovaných částek zvedl o téměř 90 %. V roce 2019 tedy podíl B2B zákazníků na 

celkovém obratu společnosti činil 13 %.  

Struktura B2B zákazníků – ukazuje, jak jsou zastoupeny jednotlivé skupiny zákazníků 

a jaký je pak jejich podíl na celkové fakturaci.  
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Graf 4 a 5: Složení B2B zákazníků a podíl na celkové fakturaci 

(Zdroj: IS lékárny) 

Na těchto grafech si můžeme všimnout, že největší část fakturovaných částek připadá na 

nejmenší množství B2B zákazníků. Jsou to především domovy důchodců a zdravotnické 

zařízení jako je například Záchranná služba Moravskoslezského kraje pro region Opava. 

Ještě do roku 2013 měla pod sebou lékárna celkem 6 domovů důchodců. Důvod 

přechodu nebyla nespokojenost, ale vazby rozhodujících pracovníků na jiné lékárny. 

Proti tomuto nešlo v té době nic dělat, ale mohla by to teď být příležitost k opětné 

spolupráci.  

Nejvíce je pak ambulancí lékařů, kteří však tvoří jen 25 % z celkových fakturovaných 

částek. Většina těchto ambulancí je přímo v prostorech polikliniky a je tak pro doktory 

pohodlné objednávat materiál v lékárně. Některé ambulance jsou však rozesety po 

městě. Tady zase doktoři kvitují rychlí rozvoz zdarma, který společnost nabízí jak pro 

ně, tak pro všechny ostatní obchodní partnery. 

Potřeby zákazníků – jelikož mám právě B2B zákazníky na starosti již 4 roky já, 

dovolil bych si zde vycházet i z vlastních zkušeností. Jelikož přímo řeším se zákazníky 

jejich objednávky, částečně i objednávky kompletuji a z 80 % se starám o jejich 

doručení mohu prohlásit, že hlavním potřebou zákazníků z B2B sektoru je stabilita. 
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• Stabilita – doktoři i sestřičky mají plné ruce práce s chodem své ambulance a 

poslední co chtějí řešit je, že část jejich objednávky nebude doručena nebo bude 

mít značné zpoždění. Pokud lékárna prokáže, že se na ni může zákazník 

spolehnout získat tím dlouhodobou spolupráci, ze které těží oba partneři. 

• Široký sortiment a pružnost v objednávkách – je cesta, jak si získá svého 

zákazníka. Tato potřeba navazuje na vyžadovanou stabilitu. Ta je zajištěna 

širokým sortimentem nabízeného zboží a rychlou reakcí na požadavky na jeho 

vyskladnění. Lékárna se momentálně snaží, aby byly objednávky expedovány a 

rozvezeny ještě ten den. To bohužel nejde u větších objednávek převážně 

z domovů důchodů, kde nelze zajistit, aby bylo veškeré zboží skladem 

v požadovaném množství. Díky dobré spolupráci s distributory se však daří 

vyřídit objednávku do druhého dne. Tato služba je tak velmi silnou zbraní pro 

další rozvoj lékárny. 

• Finanční úspora – ta je u všech zaručena díky trvalé snaze držet úroveň cen na 

velmi přijatelné úrovni. Udržení cen se daří držet díky většímu množství 

objednávaného zboží. Díky dovozu zdarma až ke dveřím dále šetří své provozní 

náklady a čas zaměstnanců.  

Pokud se najde řešení, které uspokojí tyto tři potřeby zákazníka, což lékárna ví jak 

udělat, značně tak omezí vyjednávací sílu a je schopna si zákazníka udržet po dlouhou 

dobu.  

2.5.2 Dodavatelé 

Lékárny se řadí mezi obchodní společnosti a potřebují tak mít své stále distributory zboží. 

Po potřeby této práce rozdělím distributory na několik skupin podle množství 

odebíraného zboží.  
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Dodavatelé 
Parner-

ství od 
Dodávané zboží 

Prům. 

roční 

objem 

odběru 

Závoz 

Hlavní dodavatelé         

   Pharmos a.s. 1999 Celkový sortiment 25 mil. Kč 3x denně 

   Phoenix s.r.o. 2004 Celkový sortiment 7 mil. Kč 2x denně 

   Alliance Healthcare 2007 Celkový sortiment 6 mil .kč 2x denně 

Ostatní dodavatelé         

  Dr. Kulich s.r.o 2010 Zdravotnický materiál 320 tis. kč 1x týdně 

  Lekis s.r.o 1999 Technologické řešení 250 tis. Kč dle potřeby 

  Walmark 2008 Doplňky stravy 440 tis. kč 1x měsíčně 

  Depend 2011 Zdravotnický materiál 380 tis. Kč 1x týdně 

Tabulka 5: Rozdělení dodavatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hlavní dodavatelé  

Od těchto dodavatelů odebírá lékárna 97 % objemu veškerého zboží. Jsou to tři největší 

distributorské sítě, které působí v české republice.  

 

 

Obrázek 16: Logo společnosti Pharmos (Zdroj: pharmos.cz, 2020) 

Pharmos a.s. – je historicky nejstarším partnerem lékárny a v jejich začátcích ji značně 

pomáhal. Délka partnerství však není jediným důvodem, proč je největším dodavatelem. 

Co se týče sortimentu je na tom tento dodavatel nejlépe. Nejširší záběr a velikost 

skladových položek lékárně umožňuje udržovat vlastní sklad na přijatelných hodnotách 

a pružně reagovat na požadavky zákazníků. Pokud se stane, že přijde zákazník do 

12hodin, a zboží není skladem může si ho vyzvednout ještě ten den po 16 hodině. Cenově 

je na tom zde lékárna také nejlépe. A to především díky snížení doby splatnosti faktur na 

45 dní a získání skonta, což bylo hlavní cíle společnosti v minulých letech.   

Phoenix s.r.o. – je druhým největším dodavatelem lékárny. Důvodem je nepatrně výší 

cena zboží, rozvoz pouze 2x denně a také poplatek 25kč za 1 ks vráceného zboží (u 

ostatních distributorů tento poplatek není). Pozitiva jsou pak velmi dobré zásobení méně 

frekventovanými léky, široký sortiment veterinárního léčiva a uživatelsky velmi příjemný 
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objednávkový systém. Vyšší cena je způsobena absencí skonta, na které společnost 

dosáhne snížením doby závazků na 45 dní (současná doba je 55 dní). Po dosažení tohoto 

cíle získá skonto ve výši 0,2 % což je v nakupovaných objemech hezké částka. 

Alliance Healthcare s.r.o. – je posledním velkým dodavatelem, který se specializuje 

nejen na léky, ale hlavně na zdravotnické vybavení, zdravotnický materiál, kosmetiku a 

lékárenské suroviny. U tohoto dodavatele je také průměrně vyšší cena, a to hlavně proto, 

že je doba splatnosti pořád na úrovni 85 dní. Dodavatel ještě nevyslovil přání ke snížení 

lhůt splatnosti a nepodal návrh na výši případného skonta, a proto se u něj snížení této 

doby odložilo. Je tady však potenciál pro budoucí rozvoj spolupráce. 

Název společnosti 

Součastná 

doba 

splatnosti 

Plánovaná 

doba 

splatnosti 

Součastné 

skonto 

Plánované 

skonto 

Pharmos a.s. 45 dní 45 dní 0.27% 0.27% 

Phoenix s.r.o. 55 dní 45 dní 0% 0.20% 

Alliance Healthcare 85 dní 45 dní 0% <0.1% 

Tabulka 6: Doba splatnosti a výše skonta u dodavatelé 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro společnost jsou tak všichni tito dodavatelé nepostradatelní, což do značné míry 

posiluje jejich vyjednávací sílu. Dodavatelé jsou si však vědomi, že je díky malému 

počtu konkurentů na trhu posílena vyjednávací síla lékáren, a tento efekt je tím do 

značné míry vyrušen. V tomto prostředí se snaží všechny strany vytvářet symbiózu, 

která jim pomáhá dále se rozvíjet. 

Ostatní dodavatelé  

Co do objemu objednaného zboží jsou tito dodavatelé jsou sice zanedbatelnou položkou, 

jsou však velmi důležití pro zajištění hladkého chodu lékárny. O to se stará hlavně 

lékárenský systém Lekis, o kterém již bylo psáno v kapitole Systémy analýzy 7S.  

Lekis – Tento systém je pro lékárnu doslova nepostradatelný. To do jisté míry dává 

slušnou vyjednávací sílu společnosti Lekis s.r.o. Ta je však dceřinou společnosti 

Pharmosu a.s., se kterým má lékárna nadstandartní vztahy. Navíc má lékárnu již 20 let na 

starosti úžasný zaměstnanec společnosti Lekis s.r.o. pan Ing. Petr Ficek, který je sice dnes 



73 

 

už provozním ředitelem této společnosti, ale pořád zvedne telefon i v neděli večer. 

Z pohledu lékárny je společnost Lékis s.r.o. silným partnerem, od kterého se neočekává 

nějaké nestandartní chování. 

Ze zbylých menších dodavatelů jsem jmenoval pouze 3, ale lékárna jich má celkově přes 

30. Jedná se většinou o specializované výrobce lékárenské a laboratorní techniky, 

zdravotnických pomůcek a vybavení či materiálů pro výrobu léků v laboratoři. 

Vytvořením těchto vazeb ušetřila lékárna jisté finanční prostředky vynecháním 

velkoskladu a zajistila si lepší pozici pro případy nedostatku zboží na trhu. Lékárna tyto 

dodavatele vitálně nepotřebuje, což do značné míry snižuje jejich vyjednávací schopnost. 

To samé však platí v opačném případě. 

 

2.5.3 Stávající konkurence 

Konkurenci jsem se v tomto případě rozhodl analyzovat jednak objektivními faktory, tak 

i subjektivními. Pro tento přístup jsme se rozhodl, protože jsem jej považoval za 

nejpřínosnější pro potřeby zjištění aktuálního stavu konkurence. Objektivní faktory 

vycházejí z podstaty této analýzy a jsou: 

Faktor Použité metody 

Produkty a služby Desk research, zkušenosti, recenze 

Ceny a cenotvorba Desk research, porovnání cen, rozhovory 

Marketingová strategie Desk research, zkušenosti 

Vývoj Desk research, zkušenosti, rozhovory 

Silné a slabé stránky Desk research, zkušenosti, vlastní zkušenosti 

Tabulka 7: Zkoumané faktory a použité metody (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 8: Zjištěné informace o konkurenci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

U objektivních faktorů jsem se rozhodl analyzovat řetězce jako celek a také seskupit 

soukromé lékárny. Důvodem byl velký počet lékáren a obrovské množství dat pro 

jednotlivé pobočky.  

Subjektivní faktory – jsem se rozhodl zkoumat pomocí potřeb zákazníků, které jsem 

zjistil v minulé podkapitole. Pro potřeby této částí práce budu uvažovat pouze o B2C 

zákaznících. B2B vztahy konkurentů nelze reálně zjistit, a proto by jejich analýza 

nedávala žádné konkrétní informace. Důvodem použití této metody byla velmi nízké 

množství recenzí opavských lékáren na internetu a jejich malá výpovědní hodnota. 

 

 

Konkurent 
Produkty a 

služby 

Ceny a cenová 

politika 

Marketingové 

strategie 
Vývoj Silné  stráky 

Slabé 

stránky 

Dr. Max 

Průměrný 

sortiment 

léků, velký 

podíl vlastní 

značky 

Slevové akce, 

úspora z 

rozsahu 

Masivní 

multimediální 

kampaň, online 

komunikace, e-

komerce 

Prudký růst 

Podpora 

nadnárodní 

korporace, 

týmy 

odborníku, 

strategické 

umístění, 

marketingové 

strategie 

Problémy s 

vlastní 

výrobou, 

absence 

účinných 

látek ve 

výrobcích, 

rostoucí 

špatná pověst 

Benu 

Velký 

sortiment 

hlavně volně 

prodejných 

léků 

Slevové akce, 

úspora z 

rozsahu 

Masivní 

multimediální 

kampaň, online 

komunikace, e-

komerce 

Stálý 

nárůst 

Moderní 

pobočky, růst 

e-komerce, 

strategické 

umístění 

Neshody s 

majiteli 

Kauflandu, 

nedostatek 

zaměstnanců 

Nemocniční 

lékárna 

Velký 

sortiment 

léků, vlastní 

laboratoř 

Příznivé ceny 

díky velkým 

objemům 

objednávek  

Příležitostné 

slevové akce 

propagované na 

Facebooku. 

Nestanoven 

Zázemí 

nemocnice, 

stabilní 

financování, 

velké množství 

zaměstnanců 

Zastaralé 

prostory 

lékárny a 

zařízení 

Soukromé 

lékárny 

Až na 

výjimky 

průměrný 

sortiment 

Různorodá, 

spíše 

orientovaná na 

zákazníka 

Velmi omezené, 

limitované na 

základní webové 

stránky a 

Facebook 

Snaha o 

přežití 

Svoboda při 

rozhodování o 

dění ve 

společnosti 

Nedostatek 

zaměstnanců, 

vysoké 

náklady, slabá 

marketingová 

činnost 
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Potřeby zákazníka Pokrytí požadavku ze strany lékárny 

Koupit si si zboží, pro které přišel Široká paleta sortimentu 

Odborná rada Poradenská činnost 

Důvěra  Důvěra v lékárnu 

Přijatelná cena Průměrná cena sortimentu 

Spojení povinností Návaznost na občanskou vybavenost 

Tabulka 9: Důvod použití jednotlivých kritérií pro porovnání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na základě těchto faktorů jsem vytvořil krátký dotazník (součástí příloh), na kterém je 

měl zákazník zhodnotit. Jelikož je v Opavě 17 lékáren, rozhodl jsem se oslovit moje 

známé a kamarády o pomoct. Podařilo se mi mezi nimi nalézt zákazníka každé lékárny. 

Každému jsem zaslal krátký dotazník s 5 ti otázkami, které by měli korespondovat se 

zjištěnými potřebami zákazníků.  

1. Jak hodnotíte paletu nabízeného sortimentu? 

2. Jste spokojený s poradenskou činností? 

3. Máte důvěru v lékárnu a její zaměstnance? 

4. Jaké je cenová úroveň lékárny? 

5. Jak je na tom lékárna s návazností občanské vybavenosti? 

Hodnotit jej měli na základě svého pocitu a zkušeností z navštěvování těchto lékáren. 

Pro hodnocení jsem vytvořil legendu, která měla vyplnění dotazníku pomoci. 

Subjektivní pocit Symbol 

Velmi pozitivní ++ 

Pozitvní  + 

Neurčitý 0 

Negativní  - 

Velmi negativní  -- 

 

Tabulka 10: Legenda pro vyplnění dotazníku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tento přístup je do jisté míry nevědecký, potřeboval jsem si však ověřit mnou zjištěné 

informace a zkušenosti, které jsem v lékárně získal. Vzhledem k situaci ohledně 

pandemie coronaviru byl dotazník vyplněn pomocí videohovoru s vybraným 

zákazníkem. Po zpracování všech odpovědí jsem se rozhodl výsledky zanést do přehledné 

tabulky. Lékárny jsou zařazeny do tří skupin dle typu majitele. 
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Konkurence v Opavě 
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Řetězcové           

   Dr. Max – Masarykova + + + - + 

   Dr. Max – U Fortny 0 + 0 - ++ 

   Dr. Max – Hlučínská + - 0 - ++ 

   Dr. Max – Těšínská 0 - 0 - - 

   Dr. Max – Krnovská -- - - - + 

   Benu Lékárna – Těšínská 0 0 0 0 + 

   Benu Lékárna – Horní nám. + + + 0 + 

   Benu Lékárna – Pekařská I. 0 0 0 0 + 

   Benu Lékárna – Olomoucká + + ++ 0 ++ 

   Benu Lékárna – Hlavní - 0 + 0 + 

Soukromé lékárny           

   Lékárna POLIKLINIKA  ++ ++ ++ ++ ++ 

   Lékárna AGEL  - 0 0 0 ++ 

   Lékárna Veronica -- + + + -- 

   Alphagel -- -- - + ++ 

   Snh-pharma s.r.o. I. - 0 0 - + 

   MG Medical Center 0 + 0 - ++ 

   Lékárna AVE  - - 0 0 + 

Krajské zařízení           

   Nemocniční lékárna ++ + ++ + ++ 

Tabulka 11: Tabulkové zpracování hodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Získaná data mi tak dopomohla zaměřit se na konkurenty, kteří by měli být pro lékárnu 

důležití. Z dat lze vidět velké výkyvy mezi jednotlivými pobočkami velkých řetězců. 

Tento výkyv může být způsoben tím, že každou lékárnu hodnotil jen jeden zákazník. Po 

prokonzultování výsledků s majitelkou lékárny však mohu prohlásit, že se její zkušenost 

s nimi ztotožňuje. 

Při analýze vybraných konkurentů použiji především objektivní zjištěné faktory, které 

pak doplní ty subjektivní. Tento přístup jsem bral jako nejvhodnější vzhledem k velikosti 

a komplikovanosti celého trhu. 

Řetězcové lékárny  

Tento typ lékáren postupně nahrazuje tradiční soukromé lékárny. Tento trend započal 

v roce 2002, kde vznikla společnost Dr. Max 
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Obrázek 17: Logo Dr. Max (Zdroj: www.google.cz, 2020) 

Dr. Max – je největší síť lékáren v české republice s celkovým počtem poboček, který 

přesahuje hodnotu 450. Je vlastněn Českým lékárenským holdingem, který patří do 

investiční skupiny Penta Investment. Tržby Dr. Maxe v roce 2018 dosahovali 18 mld. Kč, 

což byl meziroční nárůst o 11 %. Růst obratu vlastní značky Dr. Max v Česku překročil 

u registrovaných přípravků 60 %, u ostatních 30 %. (www.drmax.cz, 2020)  

V Opavě se nachází celkem pět lékáren Dr. Max. Dvě z nich jsou v supermarketech, jedna 

v obchodním centru Breda & Weinstein a dvě jsou umístěny samostatně v centru města.  

Toto umístění jim hodně pomáhá při získávání zákazníků. Lékárny jsou moderně 

vybaveny a lákají zákazníky na tzv. open-space, který v zákaznících podporuje chuť 

zkoumat převážně volně prodejné přípravky a doplňky stravy. Horší je to v případě 

sortimentu zboží, který je diktovaný korporátním nařízením. V těchto řetězcích funguje 

tzv. systém semaforu. Ten jako semafor diktuje farmaceutovy, nebo laborantovy co může 

a co nemůže prodat. Červená znamená najdi záměnu z pozitivního listu (vybrané 

přípravky nakoupené ve velkém množství či přímo přípravky vyrobené pro Dr. Maxe), 

oranžová znamená zvaž záměnu a zelená umožňuje vydat co zákazník chtěl. Pokud to 

tedy je skladem. Speciálně z tohoto řetězce chodí velké množství zákazníků s tím, že 

přípravek neměli, nebo chtěli zaměnit za jiný. Výjimkou je pobočka na ulici Masarykova. 

Důvodem je fakt, že se jedná historicky o jednu z nejstarších lékáren v Opavě, která měla 

velmi dobrou pověst, ještě než ji Dr. Max v roce 2015 získal. Část cenové politiky Dr. 

Maxe byla již představena v podkapitole finanční analýzy. Pokud vezmeme v úvahu i 

volně prodejné přípravky a ostatní zboží, lze i tady říct, že Dr. Max jde cestou slevových 

kampaní. Vybraných 20 výrobků bude s minimální možnou obchodní přirážkou a ztráta 

se rozmělní do zbytku sortimentu. Tomuto napomáhá masivní multimediální kampaň a 

vlastní e-shop s velmi propracovaným systém objednávek. 

http://www.drmax.cz/
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Obrázek 18: Logo Benu (Zdroj: www.google.cz, 2020) 

Benu – je druhý největší řetězec s celkový počtem 251 lékáren. V roce 2018 obsloužily 

BENU lékárny asi 1,5 milionu zákazníků. Některé z lékáren BENU jsou provozované 

formou franšízy. Vlastníkem je lékárenská velkoobchod PHOENIX s.r.o., která je 

součásti nadnárodní skupiny PHOENIX Group se sídlem v Německu (www.benu.cz, 

2020). 

V Opavě se nachází stejně jako v případě Dr. Maxe pět poboček lékáren BENU a mají i 

velmi podobné situování v centru města a nákupních centrech. Také tento řetězec klade 

důraz na moderní design prostor a tzv. open-space řešení. Nejmodernější je prodejna 

Benu na ulici Olomoucká, která byla otevřena v loňském roce v prostorech Kauflandu. 

Tato prodejna také byla nejlépe hodnocena v dotazníkovém šetření. Ostatní prodejny měli 

celkově lepší hodnocení, než tomu bylo u předchozího řetězce. To podporuje také 

vnímání řetězce majitelkou lékárny. Dle ní nerazí řetězec tak agresivní strategii růstu a 

nepoužívá obchodní praktiky jako Dr. Max. 

Nemocniční lékárna – Slezské nemocnice v Opavě poskytuje specializovanou 

lékárenskou péči pro širokou veřejnost, jednotlivá oddělení nemocnice, částečně 

Psychiatrickou nemocnici a další zdravotnická zařízení v regionu. Jako jediná lékárna v 

okolí zajišťuje pohotovostní službu, a to každý den včetně víkendů a svátků do 21:00 

hodin.  

V této lékárně pracovala majitelka společnosti 21 let, a to zajisté přispělo dobrým 

vztahům obou lékáren. Výpomoc v oblasti chybějících léků je samozřejmostí, stejně tak 

jako vzájemná pomoc při výrobě v laboratořích. Lékárna je díky nutnosti zásobovat 

nemocnici a další zákazníky velmi dobře zásobena. Také cenová politika je zde 

směřována k zákazníkovi. Lékárna si to může dovolit díky velikosti objednávek a 

speciálních cen vyjednaných SUKLem. Například inzulinové přípravky jsou pro 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C5%A1%C3%ADza
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nemocnice bez doplatku, kdežto v každé jiné lékárně doplatek je. To vše nahrává celkové 

spokojenosti zákazníků s lékárnou. Dalším pozitivem je umístění při východu 

z nemocnice, což uspokojuje zákazníkovu potřebu spojit vícero povinností dohromady a 

léky si hned vyzvednout. Kde však lékárna pokulhává je poměrně starší vybavení a vzhled 

prostor.  

Soukromé lékárny – jsou v Opavě na ústupu. Za posledních 10 let jich skončilo 8. 

Některé zanikly úplně, ostatní odkoupily řetězce. Po rozhovorech s některými 

provozovateli a zaměstnanci lékáren jsem se je rozhodl dát do jedné skupiny, protože je 

všechny trápí stejné problémy. 

• Stagnace nebo pokles tržeb – speciálně lékárny, které mají horší návaznost na 

občanskou vybavenost pociťují pokles tržeb nejcitelněji. Dalším důvodem je často 

otevření pobočky jednoho z řetězců v jejich blízkosti. Jsou samozřejmě lékárny, 

které zaznamenali nepatrný nárůst tržeb, ale je to jev ojedinělí. Velkým důvodem 

poklesu tržeb je bezesporu tlak SUKLu na cenu léčiv. Ta je představena poklesem 

průměrné ceny receptu za posledních 5 let a více než 20 %. (IS lékárny) 

• Růst nákladů – část lékáren je v nájmu, který tak dělá velkou položku jejich 

nákladů. Další velkou položkou jsou náklady na zaměstnance, které díky 

konkurenčnímu tlaku neustále rostou. Roste také cena softwarového a 

hardwarového vybavení, které lékárny pro svůj provoz nutně potřebuje.  

• Nedostatek zaměstnanců – finanční nabídky soukromích lékáren zdaleka 

nedosahují těch řetězcových. Absolvent VŠ bez praxe v Dr. Max dostane 40 000 

kč + bonusy. Tomu nemohou soukromníci konkurovat. Lákají však zaměstnance 

na příznivou pracovní dobu a klidnější pracovní podmínky. Velkým problémem 

Opavy je odchod mladých lidí za studiem a s jejich velmi malou návratností. 

Například v Brně, kde je farmaceutická fakulta jsou platy na stejné úrovni jako 

v Opavě, i když to je podstatně větší město. 

• Administrativní zátěž – neustále rostoucí administrativa představuje nadměrnou 

zátěž zejména pro ty úplně nejmenší lékárny. Vlastní účetní v podniku je přepych, 

který si nemůže plno lékáren dovolit, a tak plno papírování připadá na vedoucího 
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případně samotného majitele. Nové regulace jako bylo například zavedení FMD 

kódů pak znamenalo další nárust v této oblasti. Zdravotnický systém se sice 

postupně digitalizuje, pokrok je však pomalí a výsledky nepřesvědčivé.  

• Regulace cenotvorby ze strany SUKL – je velmi palčivým problémem 

soukromích lékáren, které nemají tak rychlé obratové cykli jako řetězce, a proto 

je pro ně problematické tvořit skladové zásoby při neustálých zásazích ze strany 

SUKLu. Každý měsíc vychází číselník, který upravuje ceny na měsíc následující. 

Nárust cen nebyl zaznamenám už více než 5 let. Trendem je pokles. Takže pokud 

SUKL sníží úhradu určitého léku, lékárna buď musí lék prodat před snížením 

ceny, nebo ztrátu promítnout do doplatku pro zákazníka. Na to reagují firmy 

snížením cen, což pak činní dříve nakoupené zboží neprodejný. Tady však SUKL 

naráží na odpor farmaceutických společností jít na nižší ceny, jelikož se jim dovoz 

do ČR přestává finančně vyplácet. Jaký to bude mít dopad je zatím nejisté. 

Lékárna POLIKLINIKA s.r.o. se také řadí mezi soukromé lékárny a všechny víše 

zmíněné problémy se ji tedy také týkají. Pokud se nenajde vhodné řešení, může nastat 

situace jako ve Švédsku, kde funguje duopol dvou řetězců, který si diktuje podmínky na 

trhu. Pro soukromé lékárny by bylo nejlepší zavést řešení Rakouska, které dalo řetězcům 

5 let na odprodej lékáren přímo lékárníkům, s tím, že každý lékárník smí vlastnit pouze 

dvě lékárny.   

2.5.4  Bariery vstupu pro nové konkurenty 

Další silou, která působí na konkurenční prostředí je hrozba vstupu nových konkurentů. 

Podmínky pro vstup do tohoto odvětví jsou sice teoreticky pro všechny stejné, v praxi 

však narážíme na obrovský rozdíl potencionálů nových konkurentů ze stran řetězců a 

soukromníků. 
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Bariéra Řetězcové lékárny Soukromé lékárny 

Náklady pro založení nové lékárny Poměrně nízké Velmi vysoké 

Obsazení opavského trhu Velmi saturovaný Velmi saturovaný 

Preference zákazníků Jsou již známy Je potřeba analýzy 

Administrativní zátěž Nízká Velmi vysoká 

Nalezení zaměstnanců Zkušené HR Nutnost nalézt celý tým 

Tabulka 12: Rozdílná velikost bariér pro různé typy lékáren (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Založení nové lékárny 

Složitost založení nové lékárny se odvíjí od toho, kdo ji zakládá. Pokud se jedná o novou 

pobočku velkého řetězce můžeme očekávat daleko menší bariery než v případě založením 

soukromou osobou. Bariery uvedu na příkladu založení nové pobočky Dr. Max a 

farmaceutem, který se rozhodne otevřít si svoji lékárnu. Poznatky pro tuto část jsem získal 

nejen při rozhovorech s majitelkou, ale taky při spolupráci na otevření nové lékárny 

rodinného známého v Pardubicích. 

Náklady – velkou roly tady hraje, zda se farmaceut rozhodne pro nájem, nebo koupi 

nemovitosti. Nájem se může ze začátku zdát jako finančně optimální řešení, 

z dlouhodobého hlediska je to však pro lékárnu nevýhodné. Koupě však třeba v případě 

umístění v prostorech nákupního centra není možná a zbývá tedy jen nájem. Ten může 

dosahovat i částky 150 000 kč měsíčně (Tento nájem platila bývalá lékárna v obchodním 

domě Breda & Weinsten) což jsou ročně skoro 2 mil. Kč. Pokud se však rozhodne pro 

koupi prostor v centru Opavy, měl by si připravit zhruba 6–10 milionů kč což je obvyklá 

nabídka prodeje komerčních prostor vhodných k provozování lékárny.  

Dále je třeba počítat s vnitřním vybavením provozovny, technologickým řešením a 

zásobami. Existují sice tzv. jedno koňky, tedy lékárny obsluhované pouze jedním 

farmaceutem, jejich počet je však již minimální, a proto je třeba zaměstnat kvalifikované 

farmaceuty, laboranty a sanitáře, kteří budou v lékárně pracovat. Z mé zkušenosti je to 

pak právě mzdová položka, která nejvíce zatěžuje rozpočet lékárny. Náklady otevření 

průměrně velké lékárny, na kterém jsem měl možnost spolupracovat, vyšly přibližně na 

15 mil. kč v průběhu dvou let. Více než 10 % z této částky bylo vynaloženo na 
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financování ztráty v prvních 18 měsíců provozu.  Pokud se tedy farmaceut rozhodne 

lékárnu otevřít, měl by počítat s částkou v řádech milionů korun. Samozřejmě na to jsou 

tady banky, aby farmaceutovi pomohli s řešením jeho problému. Pokud však chybí 

jistina, je velmi malá pravděpodobnost na dosažení takto velkého úvěru. 

Nákladová situace při založení nové pobočky Dr. Max je podstatně odlišná. Otázka 

financí pro společnost Penta totiž není žádný problém a pro posílení svého postavení na 

trhu je známo, že je schopna dotovat své lékárny po neomezenou dobu a nahrazovat ztrátu 

ziskovými. Společnost má přímo svoje oddělení, které se zaměřuje jen na výstavbu 

nových lékáren a tím minimalizuje průměrné náklady. To stejné platí pro vnitřní 

vybavení, technologické řešení a zásobení. Náklady Dr. Maxe jsou tak neporovnatelně 

nižší než náklady farmaceuta. 

Obsazenost opavského trhu – bude asi největší bariérou pro vstup nové konkurence na 

trh. Jak již bylo zmíněno v Opavě se nachází 17 lékáren, čímž se stává městem 

s největším počtem lékáren v ČR. Z kapitoly o Vymezení trhu je patrné, že pro nové 

lékárny by se v Opavě jen velmi těžko hledalo vhodné místo. Pokud se zásadně nezmění 

rozhodnutí o územním plánu, tak v Opavě nevznikne jediné takové místo a pozornost by 

se musela soustředit na nalezení příležitosti v některých z okrajových částí. Tady je však 

nebezpečí malého zájmu zákazníků.  

V Opavě má problém se založením nových lékáren i Dr. Max. Za jeho působnost ve městě 

otevřel pouze jednu novou lékárnu. Ostatní skoupil od soukromníků. Opavské lékárenské 

prostředí se dá označit odborný termínem „red ocean“, který přirovnává situaci k moři 

plném žraloků. 

Preference zákazníků – si sice může farmaceut uvědomovat ze své praxe, ale při 

otevření nové lékárny je vždy třeba zjistit, jaké jsou preference a požadavky nových 

potencionálních zákazníků. Je tak třeba udělat složitý průzkum, který stojí čas a peníze. 

Tyto preference se navíc neustále mění a vyvíjejí. Je jim proto neustále věnovat pozornost 

a vyvíjet se s nimi. Je třeba si také uvědomit, že velké procento potencionálních zákazníků 

již svou lékárnu má. Musí se tedy nalézt způsob, jak je přesvědčit ke změně 
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Dr. Max se v této oblasti může spolehnout na masivní marketingové průzkumy. Ví, co 

zákazník chce a jak mu to nabídnout.  

Administrativní zátěž – je velkým problémem trápícím soukromé vlastníky lékáren. 

Proto i pro farmaceuta, který plánuje otevřít lékárnu představuje značnou barieru, jejíž 

překonání nese plno nákladů.  Více již bylo zmíněno při analýze konkurence. 

Pro velký řetězec je pak administrativa samozřejmě taky náročná, ale díky velký počtům 

zaměstnanců v tomto oddělení, mají vždy jistotu, že dostojí svým závazků. Lékárna 

POLIKLINIKA byla jednou 3 měsíce bez účetní a málem se rozpadla. Jsou na tom lépe 

také co se týká softwarové stránky, díky kterým mohli zásadně zefektivnit své procesy. 

Tyto investice jsou však pro soukromé podnikatele příliš vysoké. 

Nalezení zaměstnanců – vhodný pro výkon povolání farmaceuta není lehká záležitost. 

Pro lékárnu již 18 měsíců marně hledáme posilu. Farmaceutů je obecně málo, a ti nový 

se stahují do velkých měst, které jsou pro ně finančně zajímavější. Šance, jak nalézt nové 

zaměstnance je dlouhodobá spolupráce se školou v získávání jejich absolventů. To však 

u nově vzniklé lékárny není reálné.  

Personální oddělení Dr. Maxe však má již dlouho zavedené programy, mediální kampaň 

a strategii, jak nové zaměstnance získat. Nástupní bonus 250 000 kč si nemůže dovolit 

žádný ze soukromích vlastníků lékáren. Tedy ne z těch, které zná majitelka lékárny nebo 

já. Velký počet zaměstnanců také umožňuje přesunovat je mezi jednotlivými lékárnami 

a zajistit si tak zkušené zaměstnance, kteří třeba již start jedné z poboček absolvovali. 

Odkoupení stávající lékárny 

Jednou z variant, jak provozovat lékárnu, je koupit si jednu již zavedenou. Tady je však 

nemožné určit jaké náklady na odkup jsou potřeba. Dle informací získaných na grémiu 

České lékárenské komory (ČLnK) usuzuji, že se cena zavedené lékárny pohybuje od 3 

do 50 mil. kč. To znamená, že koupě stávající lékárny může být levnější než zavedení 

nové. Ale pozor. Dle slov vedoucí ČLnK, levné lékárny jsou jako levná auta. Je s nimi 

něco špatně.  

Akvizice lékáren je naopak pro Dr. Maxe denním chlebem. Má na to své oddělení a ví, 

jak získat lékárny za co nejlepší cenu. Proto je pro něj tato bariera spíše sníženým 



84 

 

obrubníkem. Soukromí majitelé lékáren často prodávají své společnosti právě řetězcům, 

jelikož o ně není jinak velký zájem. To posiluje neustále pozici Dr. Maxe a Benu na 

českém trhu a přináší tady do budoucna nebezpečí velmi silného duopolu stejně jako ve 

Švédsku. 

2.5.5  Hrozba substitutů 

Lékárenství je jako takové velmi specifická oblast podnikání, kterou nemůže jen tak něco 

nahradit. Je to vitální služba států pro občany, která patří mezi priority při jakékoliv 

krizové situaci. Vedle lékáren mohou vyhrazená léčiva prodávat i ostatní prodejci, kteří 

musí pouze vyškolit své zaměstnance (kteří ale nemohou poskytovat odborné rady). Počet 

prodejců vyhrazených léčiv přitom výrazně roste – zatímco v roce 2013 jich bylo 

registrováno 734, na konci roku 2019 jich bylo již 2 768. Tyto výdejny jsou umístěny 

především na benzinových stanicích, v trafikách či v drogeriích. Vzhledem k tomu, že 

prodávají jen velmi omezený sortiment zboží, je jejich nebezpečí minimální.  

V Opavě se ještě nachází Bylinková lékárna. Lékárna má sice kouzelnou atmosféru a je 

mezi lidmi velmi oblíbené, nabízeným sortimentem však nemůže konkurovat žádné 

normální lékárně. Má odlišný typ zákazníků, a proto nepředstavuje žádnou hrozbu. 
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Vyhodnocení analýzy 

Výsledkem této analýzy je pak následující tabulka, která zachycuje všechny podstatné 

faktory, které působí na konkurenční prostředí, ve které se lékárna nachází. Velikost a 

váha vlivu jsou stanoveny podle poznatků získaných při tvorbě této analýzy. Velikost 

vlivu je hodnocena na stupnici 1–10, přičemž 1 znamená nejmenší vliv a 10 vliv největší. 

Váha je pak hodnocena na stupnici 1–5, přičemž platí, že 1 je nejmenší váha a 5 je váha 

největší. 

Faktory působící na konkurenční prostředí 
Velikost 

vlivu  
Váha vlivu Celková hodnota 

Vyjednávací síla zákazníků       

  Citlivost na dostupnost zboží 9 5 

28.25 
  Citlivost na poradenství 7 4 

  Citlivost na cenu  7 4 

  Požadavky B2B sektoru 4 3 

Vyjednávací síla dodavatelů       

  Množství dodavatelů 6 2 

15.25 
  Vztahy s lékárnami 7 3 

  Splatnost pohledávek 4 3 

  Alternativy k dodávkám 8 2 

Působení stávající konkurence       

  Množství důležitých konkurentů 10 5 

36.5 
  Umístění poboček 7 4 

  Marketingové aktivity  8 4 

  Růst konkurence 9 4 

Hrozba vstupu nové konkurence       

  Vstupní náklady 3 2 

7.75 
  Preference zákazník  2 4 

  Saturace trhu 3 3 

  Situace na trhu práce 4 2 

Hrozba subtitutů       

  Množství substitutů 3 2 

5.75 
  Podíl na trhu 1 1 

  Zaměnitelnost 2 2 

  Trend 4 3 

Tabulka 13: Výpočet celkových hodnot jednotlivých vlivů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro lepší přehlednost a výpovědní hodnotu jsem se rozhodl vytvořit ještě grafické 

zpracování výsledků pomocí síťového grafu. Z něj lze poznat, že největší silou působí 

stávající konkurence. Vyjednávací síla zákazníka je taky na vysoké úrovni. Vyjednávací 

síla dodavatel, je průměrná a hrozba substitutů nebo nové konkurence je zanedbatelná. 
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Graf 6: Grafické znázornění výsledků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Analýza okolí společnosti metodou PEST 

Komplexní pohled na společenské prostředí, ve kterém se lékárna nachází popíše nejlépe 

analýza SLEPTE. Pro potřeby lékárny jsem se ji rozhodlo upravit pouze do podoby PEST. 

Legislativní požadavky jsou zahrnuty v politický faktorech a ekologické faktory lékáren 

příliš netýkají. Analýza mapuje jak současnou situaci, tak také trendy, které 

v jednotlivých oblastech převládají. Zaměřuje se především na politické, ekonomické, 

sociální a technologické faktory. Jejím cílem je tak průzkum podnikatelského prostředí 

České republiky, který je nezbytná pro tvorbu správné strategie  

2.6.1 Politické faktory  

Všechny podnikatelské subjekty v České republice musí dodržovat platné zákony a 

nařízení, které mají na starost námi zvolení zástupci. Politická situace je v posledních 

letech velmi nestálá což nepříznivě přispívá ke stabilitě podnikatelského prostředí. 

Zásahy do řízení podniku ze strany státu nebo Evropské unie rostou a omezují tak do jisté 

míry svobodu podnikání. Jestli to přispívá ke zkvalitnění zboží a služeb je pak námětem 

na samostatnou diplomovou práci.  
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Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Je hlavním kontrolním orgánem, pod kterého spadají i lékárny. Ústav se má postarat o 

dodržování všech platných předpisů a norem. Pro lékárnu jsou klíčové tyto nařízení: 

• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

veřejném zdravotním pojištění o vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu 

referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů o vyhláška č. 385/2007 Sb.  

• zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů   

• vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů   

• zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve 

znění pozdějších předpisů   

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů   

• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   

• zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů   

• cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU, o regulaci cen léčivých 

přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely   

• cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.5/2020/CAU, kterým se stanoví 

seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá 

cenové regulaci   

• cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 4/2020/CAU, o regulaci cen 

individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné 

použití (Zdroj: www.zakonyprolidi.cz, 2020). 
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Ústav dále vydává cenové vyhlášky pro aktuální měsíc a reguluje tak ceny léků. Tato 

regulace má pro lékárny velmi negativní dopad, jelikož se jedná většinou o regulaci 

směrem dolu. Představuje to také problém při tvorbě skladových zásob, jelikož si lékárna 

nemůže být jista, jakou cenu bude mít zboží příští měsíc (Zdroj: www.sukl.cz, 2020)  

 

Graf 7: Index růstu výdajů za léky v Česku 2014-2018 (Zdroj: www.czsu.cz, 2020) 

Léky na předpis hrazené z veřejného pojištění mají nejmenší nárust indexu ze všech 

zkoumaných oblastí výdeje léků v České republice. Tento nárůst nedosahuje ani růstu 

inflace, což pro lékárny, které jsou závislé převážně na prodeji velkých objemů léků 

hrazených z veřejného pojištění začíná činit problémy. Mezi lékárníky se naopak očekává 

další pokles cen. 

Krajská hygienická stanice  

Lékárny mají stejně jako ostatní zdravotnická zařízení speciální požadavky na dodržování 

hygienických norem. K tomu slouží důkladně zpracovaný hygienický řád, který se 

pravidelně upravuje o nejnovější nařízení. Tento řád musí být schválen místní 

hygienickou stanicí a každé tři roky. Změn však bylo v posledních letech velmi málo. 

Situace se změnila po vypuknutí pandemie Coronaviru. Za pět let, co mám na starosti 

právě veškeré provozní změny jich nebylo tolik, jako za poslední 2 měsíce. Mezi 

farmaceuty kolují informace, že se pracuje na zcela nových podmínkách pro provoz 
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lékárny po stránce hygienické. Ty však k datu odevzdání práce nebyly představeny. Lze 

však očekávat razantní zpřísnění norem a pracovních postupů. 

BOZP 

Je dle názoru mnoha podnikatelů další skrytou daňovou zátěží. Stát totiž požaduje 

pravidelné aktualizace těchto zásad, což samotný podnikatel nemá šanci sledovat. Musí 

tedy najít firmu, která mu tyto zásady zpracuje a bude pravidelně aktualizovat. Žádná 

z firem to ovšem nebude dělat zadarmo. Cena zpracování BOZP pro Lékárnu 

POLIKLINIKU s.r.o. byla 48 000 kč, s tím, že každoroční aktualizace stojí dalších 7 000 

kč bez DPH. 

2.6.2 Ekonomické faktory 

Vzhledem k bezprecedentní situaci, ve které se momentálně globální ekonomika nachází 

rozhodl použít i data z celého světa. Míra globalizace je natolik obrovská a ekonomika 

celého světa provázána jako nikdy dříve, a proto je dle mého brát v potaz i tyto data.  

Vývoj ekonomické situace 

Březen roku 2020 bude v učebnicích uveden jako měsíc, kdy se svět zastavil. Pandemie, 

která postihla prakticky celou planetu a zmrazila světovou ekonomiku, trvale změnila 

svět, ve kterém žijeme. Situace, ve které se světová ekonomika nachází by se dala popsat 

jako velmi turbulentní a predikovat její vývoj je momentálně nereálné. 

Schodek státního rozpočtu – je na tento rok naplánován ve výši 300 mld. Kč. To vše 

během 2 měsíců, kdy se ještě pořádně neví, jaké opravdové dopady bude mít tato recese 

na finální stav. Pokud se však podíváme na saldo státního rozpočtu za první čtvrtletí, moc 

optimizmu v něm nenajdeme. Očekává se sice zlepšení ekonomické situace po ukončení 

většiny restriktivních opatření, ale je tady jistá pravděpodobnost nutností tyto opatření 

znovu zavést, což by dle mého názoru mělo fatální důsledky. 
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Graf 8: Salda státního rozpočtu (2020 pouze 1. čtvrtletí) (Zdroj: www.mfcr.cz, 2020) 

Z toho pro lékárny vyplívá, že stát bude muset šetřit napříč všemi resorty a ani 

zdravotnictví se tomu nevyhne. Očekává se ještě větší tlak SUKLu na snížení cen léků 

hrazených z veřejného pojištění. Pojišťovny totiž očekávají výpadek až 8 mld. Kč jen za 

druhé čtvrtletí roku 2020 vzhledem k odsouhlasené možnosti pro podniky do 500 

zaměstnanců odložit platby sociálního a zdravotního pojištění (www.finance.cz, 2020). 

Další ztrátou je odpuštění plateb pro OSVČ. 

Hrubý domácí produkt – je velmi důležitým ukazatelem, který představuje růst nebo 

pokles ekonomické aktivity státu. Predikce mají dnes výpovědní hodnotu věštění 

z křišťálové koule, ale Česká národní banka by měla mít alespoň nějakou vizi. Dle její 

aktuální předpovědi pro rok 2020 počítá s poklesem HDP o 8 %. Z Grafu však vyplívá, 

že nejhorší odhady počítají až s 15% poklesem. Takto dramatický pokles bude mít 

samozřejmě negativní vliv na celý podnikatelský sektor.  
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Graf 9: Predikce vývoje HDP v ČR (Zdroj: www.cnb.cz, 2020) 

Nejhorší ztráta se očekává při tvorbě hrubého kapitálu. Je to bezprecedentní propad 

v historii České republiky. Utrpí taký čistý vývoz, což pro proexportně zaměřenou 

ekonomiku, jako je ta česká, není dobrá zpráva. 

 

       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Graf 10: Jednotlivé složky HDP (Zdroj: www.mfcr.cz, 2020) 

Spotřeba domácností – díky víše zmíněné situace taky zpomaluje. Predikce Ministerstva 

financí pro rok 2020 predikovalo růst spotřeby domácností o 2,4 % oproti roku 2019. 
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Momentálně však zveřejnilo predikci, kde je pro rok 2020 hodnota -1,5 % (www.mfcr.cz, 

2020). 

Ekonomové však očekávají, že tato spotřeba ještě poklesne, jelikož lidé začali více šetřit 

ze strachu z přicházející recese. Tento fakt však ještě více přispěje k intenzitě, jakou 

Českou republiku a také celý svět postihne.  

2.6.3  Sociální faktory 

Demografické faktory 

Jak pro Opavu, tak pro další menší okresní města platí trend úbytku občanů. Ten je již 

dlouhodobí a neočekává se v něm rychlá změna. Na podnikatelské prostředí to působí 

značně negativně. Odliv převážně mladých lidí do větších měst způsobuje růst 

průměrného věku zaměstnanců a znesnadňuje retenci mladých talentů. 

 

Obrázek 19: Tabulkové a grafické znázornění počtu a složení obyvatel Opavy 

(Zdroj: www.mistopisy.cz, 2020) 
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Zaměstnavatelé tak velmi obtížně hledají hlavně kvalifikované zaměstnance. Růst 

nezaměstnanosti by však mohl mít pozitivní vliv na jejich hledání. Vzhledem k poklesu 

globální ekonomiky se dá očekávat propouštění i v české republice, což potvrzují už první 

data Úřadu práce ČR. 

Nezaměstnanost v ČR 

 

Graf 11: Vývoj nezaměstnanosti v česku (Zdroj: www.novinky.cz, 2020) 

Tento trend však bude mít negativní vliv na kupní sílu domácností a může přinést další 

prohloubení krize. Nalezení nového zaměstnance sice bude lehčí, hledání finančních 

prostředků na jeho zaplacení však bude náročnější.  S růstem nezaměstnanosti se však 

očekává pokles nárustu mezd, což může podnikatelskému prostředí pomoci. 

2.6.4  Technologické faktory 

Technologická revoluce 4.0 

Termín revoluce 4.0 označuje současnou dobu, která je charakterizována trendem 

digitalizace, průnikem internetu do všech sfér života, včetně toho domácího a pracovního. 

Lékárenství jako profese by se mělo připravit na možné nastávající změny, naučit se těžit 

z jejich pozitivních dopadů a zároveň tak zamezit svému zániku v důsledku transformace 

trhu práce. V lékárnách po celém světě, včetně naší země, se již místy využívá různých 

stupňů automatizace. Tento trend bude nadále sílit a v nepříliš vzdálené budoucnosti se 

může stát, že budeme pracovat se stroji na bázi tzv. umělé inteligence bok po boku. Úvah 



94 

 

a názorů na budoucnost naší profese je v této souvislosti spousta – některé z pozitivních 

i negativní postřehů k zamyšlení uvádíme níže. 

Potenciální benefity 

Příchod revoluce 4.0 může pomoci řešit některé problémy, které lékárny v současnosti 

mají. Obrovskou příležitost představují především v těchto oblastech: 

• Umělá inteligence zlepší efektivitu a produktivitu práce – což zásadně změní 

potřeby na lidské zdroje a přinese dlouhodobou finanční úsporu. Současní 

zaměstnanci se tak budou moci lépe rozhodovat a budou mít více času na důležité 

aspekty své profese. 

• Snazší přístup k technologickému pokroku po celém světě – slibuje nižší 

nároky na vlastní vývoj technologií a procesních řešení. Zásadně také urychluje 

možnost jejich implementace do stávajících firemních struktur. 

• Zlepšení krizového plánování – tak díky využití moderních technologií, jako 

jsou například neuronové sítě, umožní dosud nepředstavitelných možností 

analýzy obrovských množství dat. 

Možné budoucí výzvy 

• Ochrana dat bude čím dál náročnější – a dražší. Zavedení GDPR do svých 

systémů vyšlo české společnosti na miliardy korun. Riziko úniku citlivých dat 

neustále roste. Vzhledem k rostoucímu trendu se na tuto problematiku musí 

zaměřit veškeré společnosti, které pracují s citlivými údaji, jako jsou například 

lékárny. 

• Segregace trhu práce a zvyšování finanční nerovnosti – bude velkou výzvou 

hlavně pro starší zaměstnance lékáren. Pokud se nepřizpůsobí, mohou o svou 

práci přijít. Poroste také finanční nerovnost mezi konkurenty, a to z důvodů 

nepoměrných možností investic do nových technologií mezi soukromníky a 

řetězci. 
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• Některé úkony se díky automatizaci stanou obsoletními – a tím i zanikne 

potřeba pro některé pracovní pozice. Dle výzkumu Massachusettského 

technologického institutu (MIT) mezi ně patří i řada profesí ve zdravotnictví, jako 

je například laborant nebo sanitář (www.prolekarnika.cz, 2019). 

 

Digitalizace zdravotnictví 

Ministerstvo si novým zákonem o elektronickém zdravotnictví dává závazek k vytvoření 

digitálního prostředí, kde bude možné sdílet zdravotní záznamy. Veškerá interakce mezi 

pacienty, lékaři, pojišťovnami a dalšími subjekty pak bude probíhat efektivněji a rychleji, 

přičemž důraz bude kladen na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat (www.dreport.cz, 

2019). 

Co bude obsahovat zákon o eHealth? 

Autoritativní registry poskytovatelů zdravotnických služeb, zdravotnických pracovníků a   

pacientů 

Doplňkový registr k autoritativnímu registru pacientů 

Index zdravotnické dokumentace 

Registr práv a mandátů 

Emergentní záznamy 

Výměnný systém s dočasným ukládáním zdravotnické dokumentace 

Identifikace zdravotnických pracovníků a pacientů 

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví 

Pacientský souhrn  

Tabulka 14: Obsah zákona o eHealth (Zdroj: www.dreport.cz, 2019) 

Pro lékárny z těchto návrhů bude nejdůležitější pacientský souhrn, které umožní nahlížet 

do je preskripční historie a zamezit tak případným kontraindikacím. Částečně už tento 

návrh funguje v podobě e-receptu.  

eRecept – je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem 

vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů  

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte 

identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v centrálním registru nalezen, vydá předepsaný 

léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do 

centrálního registru. 
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Lékař bude moci eRecept pacientovi předat v několika různých podobách, a to na 

papírové průvodce, v e-mailu, v SMS či do mobilní aplikace. 

Předpokladem bylo, že primárně bude lékaře používat papírové průvodky pro usnadnění 

výdeje v lékárně. Elektronické odeslání bylo vždy provedeno až po domluvě s pacientem. 

(www.epreskripce.cz, 2019) 

Používání eReceptu rapidně vzrostlo s příchodem pandemie coronaviru a umožnilo 

bezkontaktnímu předání mezi doktorem a pacientem. Díky spolupráce lékařů, farmaceutů 

a rozvážkové službě bylo možno zajisti dodání léků pacientovi bez toho, aby opustil svůj 

domov. Lékárny však čelí problému s lidmi, kteří si nechali zaslat kód pomocí SMS 

zprávy a nemůžou ji najít. Mnoho seniorů používá tlačítkové telefony, na kterých se 

zprávy obtížně vyhledávají a čtou. To pak zdržuje při výdeji a občas znemožní 

zákazníkovy lék vydat.   

 Analýza současného marketingového mixu 4P v porovnání 

s vybranou konkurencí 

Jelikož bude součástí návrhové části návrh na nový marketingový mix, je potřeba zjistit 

současný stav a porovnat jej s vybranou konkurencí. Konkurenci jsem vybral na základě 

analýzy konkurence Porterova modelu pěti sil. Při výběru jsem bral v potaz zastoupení 

trhu jednotlivými konkurenty, výsledky dotazníku. Informace jsou získány pomocí desk 

research, rozhovorů s majitelkou a zkušení z vlastního zaměstnání. Vybranými 

konkurenty k porovnání jsou tedy řetězec Dr. Max a Benu. Nemocniční lékárnu jsem 

vynechal z důvodů nízké dostupnosti údajů. 

2.7.1 Produkt (Product) 

Ve své podstatě všechny lékárny nabízí velmi stejný produkt. Je to lékárenská péče. Liší 

se pouze ve velikosti nabízeného sortimentu, rozsahem poskytovaných služeb a nabídkou 

vlastních produktů. Velké množství informací již bylo zahrnuto v podkapitole 

konkurence Porterova modelu pěti sil, a proto zahrnu jen ty nejdůležitější poznatky. 

V případě nabízeného zboží se budeme uvažovat kamennou prodejnu a ne e-shop. 
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Dr. Max 

Při rozhovoru s bývalým zaměstnancem společnosti Dr. Max jsem zjistil, že jejich 

průměrná lékárna měla v roce 2018 asi 3700 skladových položek, z čeho zhruba 30 % 

tvoří volně prodejná léčiva a ostatní sortiment. Samozřejmě, že se od sebe jednotlivé 

pobočky budou lišit. Neočekávám však, že by byl rozdíl markantní. To odpovídá i 

průměrnému hodnocení nabízeného sortimentu v jejich lékárnách.  

V oblasti nabízených služeb nabízí Dr. Max klasickou lékárenskou péči. Nabídka 

zahrnuje léky na předpis, volně prodejné léky, doplňky stravy, dentální hygienu, 

kosmetiku (www.drmax.cz, 2020).  

Z vlastních produktů pak Dr. Max nabízí 510 různých léků a volně dostupných přípravků. 

Výrobky jsou označeny přímo názvem a logem Dr. Max. O jejich výrobu se stará 

farmaceutická společnost, která je členem skupiny Penta (www.drmax.cz, 2020). 

Benu  

Pro zjištění průměrných skladových položek jsem zavolal do jedné z lékáren Benu 

(záměrně neuvádím do které, abych nevystavil zaměstnance nepříjemnostem). Po 

vysvětlení, že účelem není konkurenční boj, ale akademická činnost jsem dostal odpověď, 

že momentálně mají skladem 4870 položek, z čehož přibližně 35 % volně prodejná léčiva 

a ostatní sortiment. I tady hodnocení zákazníků potvrzuje širší sortiment nabízeného 

zboží. 

Oblast služeb je obdobná službám nabízených Dr. Maxem s rozdílem, že v lékárnách 

Benu vám mohou poskytnout komplexní dietologickou péči, na kterou jsou jejich 

zaměstnanci proškoleni (www.benu.cz, 2020) 

V roce 2017 se rozhodla společnost Benu vytvořit svoji vlastní značku Livsane. Pod 

vlastní značkou teď Benu prodává přes 150 různých léků, doplňků stravy či hygienických 

pomůcek. Tyto produkty prodává Benu napříč 20 různými zeměmi, kde lékárenská síť 

působí (www.e15.cz, 2017). 
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Lékárna POLIKLINIKA s.r.o.  

Z informačního systému jsem zjistil, že má lékárna 9 362 skladových položek z čehož 

zhruba 45 % připadá na volně prodejné přípravky, zdravotnické pomůcky a další. Velké 

množství z těchto skladových položek zujímají právě zdravotnické pomůcky potřebné pro 

chod prodejny zdravotnických potřeb, které jsou součástí lékárny. 

Sortiment nabízených služeb je oproti konkurenci doplněn o vlastní laboratoř a prodejnu 

zdravotnických potřeb. Vlastní laboratoř umožňuje výrobu léků a léčivých přípravků 

zákazníkovi přímo na míru a uspokojuje potřebu místní ambulancí, které si v ní 

objednávají například roztoky, masti nebo tinktury.  

Přesto že jsou tyto výrobky vyráběny přímo v lékárně, nedá se hovořit o produktové řadě, 

která by měla svůj marketing atd. Jde převážně o věci na objednávku nebo na lékařský 

předpis. 

Společnost 
Velikost 

sortimentu 
Nabídka služeb Vlastní produkty 

Dr. Max 3700 + Standartní lékárenská Ano - značka Dr. Max 

Benu  
4800 +  

Navíc dietologické 

poradenství Ano - značka Livsane 

Lékárna 

POLIKLINIKA s.r.o. 
9362 

Navíc zdrav. potřeby a 

laboratoř 

Ne - pouze výrobky 

laboratoře 

Tabulka 15: Zjištěné informace o produktu lékáren (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.7.2  Cena (Price) 

Vzhledem k počtu skladových položek průměrné lékárny nelze jasně říct, jak si na tom, 

která stojí. Mysteri shoping by zde měl jen velmi malou výpovědní hodnotu, jelikož každá 

lékárna má jinou strategii při cenotvorbě a cena léků se neustále mění. Proto jsem se 

rozhodl porovnat pomocí marže. 

Marže. 

Marže je hlavním nástrojem každého obchodního podniku. Pokud bude v porovnání 

s konkurencí moc velká, zákazník už nepřijde. Pokud však bude moc malá, může se stát, 

že se společnost může dostat do finančních potíží. Pro potřeby této analýzy budeme brát 

pouze marže pro léky na předpis, které mají zákonem stanovené maximální hodnoty. 
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Jelikož nebylo možné provést porovnání se všemi konkurenty, kvůli jejich velkému počtu 

a nemožnosti přesně stanovit jejich marže, byl vybrán pouze řetězec Dr. Maxe. u kterého 

se podařilo získat návod na cenotvorbu od jednoho z jejich bývalých zaměstnanců. Jedná 

se o velmi zjednodušené schéma, která však ukáže cenovou strategii obou společností. 

Porovnání marží 

Získání tohoto návodu pro cenotvorbu byla čirá náhoda, která vzešla ze setkání s bývalým 

spolužákem, který pracoval pro Dr. Max. Byl platný v roce 2018, ale dá se usuzovat, že 

se cenotvorba zásadně nezměnila. Zákon stanovuje různou výši maximální marže pro 

různé cenové kategorie léků. O tuto marži se musí ještě lékárna podělit s distributorem. 

Každý distributor má podmínky nastavené jinak, ale pro zjednodušení lze říct, že 

průměrně si distributor vezme 2,5 %. Tato sazba je již započítána do celkové marže 

společnosti. Dále je potřeba zmínit, že se jedná o průměrné marže. 

Nejvyšší hodnota obchodní přirážky 37 % je u levnějších léků, kdy ceny výrobce dosahují 

hodnoty maximální 150 Kč. Tyto léky tvoří i naprostou většinu (cca 75 %) 

distribuovaných balení v ČR. (sukl.cz) 

Pásmo 
Základ 

od (v Kč) 

Základ 

do (v Kč) 

Maximální 

sazba  

Průměrná 

sazba Dr. 

Max 

Průměrná 

sazba 

Lékárna 

POL. 

1 0,00 150,00 37 % 34 % 26 % 

2 150,01 300,00 33 % 30 % 23 % 

3 300,01 500,00 24 % 21 % 16 % 

4 500,01 1 000,00 20 % 18 % 14 % 

5 1 000,01 2 500,00 17 % 15 % 11 % 

6 2 500,01 5 000,00 14 % 13 % 9 % 

7 5 000,01 10 000,00 6 % 6 % 4 % 

8 10 000,01 a více 4 % 4 % 2 % 

Tabulka 16: porovnání marží obou společností pro jednotlivé cenových pásmech 

(Zdroj: Vlastní zpracování, www.sukl.cz, 2019) 

Jak je z výše uvedené tabulky vidět, má Dr. Max ve všech kategoriích vyšší průměrnou 

marži než analyzovaná lékárna. A přeci láká ve své marketingové kampani na nejnižší 

cenu léků ve svých lékárnách. Umožnuje mu to zaměření na zboží s velmi vysokou 

poptávkovou citlivostí a možnost nákupu vybraných léků přímo od výrobců v enormním 

http://www.sukl.cz/
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množství. Může si tak dovolit prodávat určité, předem vybrané zboží s minimální marží. 

Ta je mnohdy sražena až na zákonné minimum a od dumpingových cen jej dělí několik 

setin procenta. Ostatní zboží je pak přizpůsobeno cenově tak, aby pokrylo výpadek zisku 

z těchto několika desítek druhů zboží.  

Narozdíl od Dr. Maxe, se snaží společnost držet ceny všeho zboží na minimálních 

ekonomicky přijatelných hodnotách. Dosahuje tím pouze těsného překonání bodu zvratu, 

což neumožňuje tvorbu prostoru pro investice, navyšování rezerv či zvýšení rentability 

kapitálu. Pro další rozvoj společnosti bude nutné přehodnotit přístup k cenotvorbě a 

odrazit v ní měnící se ekonomickou situaci. 

2.7.3  Distribuce (Place) 

Hlavní distribuční sítí pro všechny lékárny jsou jejich kamenné pobočky. V poslední 

době, a zvláště v posledních měsících však roste podíl e-komerce, tedy prodeje přes e-

shop.  

Kamenné pobočky  

Z informací zjištěných z Porterovy analýzy pěti sil víme, že Dr. Max má 450 prodejen a 

Benu 251. Přímo v Opavě má pak každý řetězec 5 poboček což pro ně představuje více 

než 25% podíl na jejím trhu.  

 

Obrázek 20: Pobočka Dr. Max (Zdroj: www.google.cz, 2020) 
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Na obrázku na předchozí stránce vidíme příklad jedné z poboček Dr. Maxe. Jejich 

řešení odpovídá novodobím trendům a dá se označit jako moderní. Volně prodejné léky, 

doplňky stravy a kosmetika je volně přístupná zákazníkům a podporuje v nich tak chuť 

zkoumat.  

Pokud jsem označil design Dr. Maxe jako moderní, musí o designovém řešení poboček 

lékáren Benu říct, že jej výrazně předčilo. Samozřejmě se liší lékárna od lékárny, ale 

z mého subjektivního dojmu mi přijdou lékárny Benu povedenější.  

 

Obrázek 21: Pobočka Benu (Zdroj: www.google.cz, 2020)  

Prostory Lékárny POLIKLINIKY prošly poslední rekonstrukcí v roce 2007 a na obrázku 

na vedlejší stránce můžeme vidět jejich současnou podobu. Řešení bylo omezeno 

poměrně malým prostorem ve výdejní části, což umožňuje vstupu maximálně třem 

zákazníkům najednou (momentálně jednomu, duben 2020).  To může před lékárnou 

vytvořit frontu, a odradit tak některé potencionální zákazníky. Majitelka nad rekonstrukcí 

již uvažovala, ale nebyly k ní finanční prostředky. Další výdejní místo se nachází 

v suterénu společnosti, kde je prodejna zdravotnických potřeb. Ta bohužel postrádá 

bezbariérový přístup. 
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Obrázek 22: Fotografie výdejních prostor lékárny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Prodej na internetu 

Oba velké řetězce přijali výzvu rostoucího podílu e-komerce velmi pružně a již dlouhou 

dobu provozují své e-shopy. V tomto ohledu je však s Lékárnou POLIKLINIKOU s.r.o. 

porovnat nelze, jelikož ta e-shop neprovozuje. Je však třeba tyto distribuční kanály uvézt, 

jelikož se stávají hlavně v poslední době velmi účinnými. 

Dr. Max – začal svůj e-shop provozovat již v roce 2012 a od té doby si získal dominantní 

postavení na trhu. Tržby e-shopu vzrostly v roce 2018 asi o 60 %, přičemž počet 

objednávek překročil vloni hranici 1 milionu (www.drmax.cz, 2020). Na e-shopu je 

možno zakoupit vše krom léků na předpis a obsahuje také podstatně širší nabídku tohoto 

zboží než průměrná lékárna. Přes e-shop je si však možné léky objednat a vyzvednout 

v příslušné lékárně. Tato služba je mezi zákazníky značně populární.  

Benu – se krom vlastního e-shopu domluvilo na spolupráci s rohlik.cz, který pro ně 

zajišťuje rozvoz. Toto strategické partnerství pomáhá společnostem v jejich rozvoji a 

dává zákazníkovy něco navíc (www.rohlik.cz, 2020) 
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Obrázek 23: e-shop Dr. Maxe (Zdroj: www.drmax.cz, 2020) 

Pod značkou BENU provozuje společnost také internetovou lékárnu Benu.cz, fungující 

jako e-shop. V roce 2017 využilo služby e-shopu asi 1 500 zákazníků měsíčně, v roce 

2018 to bylo 2 000 zákazníků. Tržby z online prodeje činily v roce 2017 asi 200 

milionů korun. V roce 2018 vzrostly tržby o 62 % a sice na 315 250 000 Kč. Z celkového 

ročního výdělku společnosti BENU Česká republika a.s. to bylo asi 6,5 % 

(www.zdravezpravy.cz, 2020). 

 

Obrázek 24: e-shop Benu.cz (Zdroj: www.benu.cz, 2020) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/E-shop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1
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2.7.4  Propagace (Promotion) 

Vzhledem k tomu, že oba vybraní konkurenti jsou velké řetězce, mají svou propagaci 

velmi dobře propracovanou. Svou činností působí ve všech oblastech a lze o nich říct, že 

velmi úspěšné. Jelikož je propagace obou vybraných konkurentů téměř shodná, rozhodl 

jsem se je popsat společně. 

Dr. Max i Benu – jsou vidět všude. Marketingové týmy se stará o to, aby dosáhl na co 

největší možnou cílovou skupinu zákazníků, což je pro lékárny celá populace. Tomu tedy 

odpovídá i masivní záběr marketingové kampaně. Ta obsahuje: 

• Reklama – šoty v televizním a radiovém vysílání, Facebook, banery na 

internetových stránkách, inzerce v tisku a další. 

• Podpora prodeje – ve formě cenových akcí, předváděcích akcí firemních 

reprezentantů nebo formou slevy z doplatku. 

• Public relations – řeší pomocí podpory vybraných charitativních organizací nebo 

formou podpory dětských skupin a lesních školek. 

• Prodejní personál – je různorodý a odvíjí se od individuálních poboček. Klade se 

zde však důraz na dodržování firemních směrnic a nařízení (www.drmax.cz, 

www.benu.cz, 2020) 

Lékárna POLIKLINIKA s.r.o. – jako soukromá lékárna bohužel moc marketingových 

aktivit nevyvíjí. Je to z důvodu časového vytížení majitelky a absence pracovníka 

zodpovědného za podobné aktivity. Její propagace momentálně vypadá asi takto: 

• Reklama – pouze ve formě vývěsního štítu vedle vchodu do polikliniky 

• Podpora prodeje – příležitostné slevové akce na procházející zboží, akční nabídka 

Mojí lékárny, příležitostná návštěva firemní zástupců a prezentace zboží 

zákazníkům 
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• Public relations – má lékárna na dobré úrovni. Podporuje řadu místních 

neziskových organizací jako třeba Charitas, Dětský klaun nebo Joy Run. Finančně 

také podporuje jeden z místních kostelů. 

• Prodejní Personál – je dle mého názoru na vysoké úrovni. Majitelka trvá na 

kontinuálním vzdělávání. Plně jej pak podporuje jak finančně, tak například 

udělením osobního volna pro studium.  

Pokud tedy porovnáme propagaci řetězců a Lékárny POLIKLINIKY s.r.o. je vidět, že má 

lékárna co dohánět. Hlavně v oblastech reklamy a podpory prodeje je prostor ke zlepšení. 

Závěr analýzy 

Porovnáním marketingového mixu vybraných konkurentů a Lékárny POLIKLINIKY 

s.r.o. jsem zjistil, že v porovnání s konkurencí má: 

• Širší nabídku sortimentu (neplatí pro e-shop) 

• Širší nabídku služeb (laboratoř a zdravotnické potřeby) 

• Nižší průměrné marže léků (srovnání pouze s Dr. Max) 

• Omezené distribuční kanály (absence e-shopu) 

• Propagaci na horší úrovni (především reklama a podpora prodeje) 

Tyto poznatky tak představují příležitosti pro zlepšení této společnosti a jejich řešení by 

mělo být návrhem nove strategie.  

 Identifikace rizik  

Vzhledem k současné situaci jsem se rozhodl přidat do této analýzy i rizika spojená se 

současnou a budoucí situací tykající se nejen pandemie coronaviru, ale také rychle měnící 

se situace ve zdravotnictví.  
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2.8.1  Identifikace rizika 

Rizika jsou stanovena jak na základě již provedených analýz, tak díky velmi úzkému 

kontaktu s majitelkou a možností každý den se podílet na chodu lékárny.  

Nedostatek finančních prostředků – propad tržeb společnosti v dubnu dosáhnul 40 % 

a negativně tak působí na její chash flow. Společnost také zaznamenala růst nákladů na 

provoz spojených s novými hygienickými opatřeními 

Omezené ordinační hodiny lékařů – způsobují pokles v počtu zákazníků lékárny, která 

je právě na příchodu pacientů od místních lékařů závislá. 

Znovuzavedení karanténních opatření – chtěl bych se vyhnout spekulacím, ale dle 

mého osobního názoru je zde velká pravděpodobnost další vlny či vln virové nákazy. 

Onemocnění zaměstnance coronavirem – by mělo pro lékárnu nedozírné důsledky jak 

po stránce finanční, tak co se pověsti a důvěry zákazníků týká.  

Rostoucí nedostatek léčiv – způsobený jak dlouhodobými problémy, tak globálními 

výpadky ve výrobě a distribuci. 

Potencionální nedostatek zaměstnanců – v situaci, kdy je velmi problematické najít 

kvalifikované pracovníky, muže být dlouhodobá nemoc či výpověď ze strany 

zaměstnance citelná rána. 

Neočekávaný vývoj ekonomické situace ve světě – propad koruny proti euru přinese 

částečné zdržení léků, které nebude moc lékárna ovlivnit. 

Intervence do cenotvorby ze strany SUKLu – současný trend snižování ceny léků 

snižuje schopnost tvorby optimálních skladových zásob a způsobuje výpadky příjmů 

Rostoucí podíl řetězců na trhu – díky úspoře z rozsahu a své velikosti představují 

řetězce pro soukromé lékárny zásadní riziko.  
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2.8.2  Ohodnocení rizik  

Do následující tabulky jsem uvedl veškerá identifikovaná rizika, které mají aktuální vliv 

na tvorbu strategie společnosti. Pro hodnocení rizik je použita stupnice 1-5, kde 1 značí 

nejmenší pravděpodobnost výskytu rizik a 5 značí pravděpodobnost největší. Dopad rizik 

byl pak hodnocen podobně, s tím, že 1 značí nejmenší dopad a 5 značí dopad největší. 

Označení Rizikový faktor Pravděpodnost Dopad 
Celková 

váha  

1 Nedostatek finančních prostředků  2 4 8 

2 Omezené ordinační hodiny lékařů  4 4 16 

3 
Znovuzavedení karanténních 

opatření  
5 5 25 

4 
Onemocnění zaměstnance 

coronavirem  
1 5 5 

5 Rostoucí nedostatek léčiv  4 3 12 

6 
Potencionální nedostatek 

zaměstnanců  
2 5 10 

7 
Neočekávaný vývoj ekonomické 

situace ve světě  
5 5 25 

8 
Intervence do cenotvorby ze strany 

SUKLu  
4 3 12 

9 Další růst podíl řetězců na trhu  5 4 20 

Tabulka 17: Ohodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vyhodnocením rizik jsem vyhodnotil, že největší rizika pro lékárnu momentálně 

představuje znovuzavedení karanténních opatření a neočekávaný vývoj ekonomické 

situace ve světě. Lékárna však ani jedno z těchto rizik nemůže ovlivnit. Může však omezit 

dopad některých těchto rizik. Návrh na jejich minimalizaci bude součástí návrhové části. 

Pro lepší grafickou přehlednost jsem zpracoval mapu rizik. Z té je viditelné, že většina 

rizik se umístila v kvadrantu kritických hodnot rizika s tím, že zbytek připadl na kvadrant 

hodnot kritických. Je tak třeba s těmito riziky počítat v tvorbě budoucí strategie. 
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Obrázek 25: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 SWOT analýza  

Na základě již provedených analýz společnosti jsem vypracoval závěrečnou souhrnnou 

analýzu SWOT. Pří výběru jednotlivých faktorů jsem vycházel jak ze jištěných informací, 

tak ze svého úsudku a zkušeností nabraných při výkonu mé práce. 

Silné stránky 

Hlavní silnou stránkou společnosti je její majitelka. Její obchodní talent, podnikavý duch, 

odborné znalosti a laskavý přístup k zaměstnancům. Ti jsou pak další silnou stránkou, 

která pozitivně ovlivňuje chod společnosti a čelení novým výzvám. Také strategické 

umístění v prostorech polikliniky zajišťuje lékárně stálí přísun zákazníků. Další dvě 

stránky, které se komplementárně doplňují jsou výborné vztahy s dodavateli a 

nadstandartní služby pro B2B zákazníky. 

Silné stránky 

Majitelka podniku 

Zaměstnanci jsou odborníci 

Strategické umístění 

Výborné vztahy s dodavateli 

Nadstandartní služby pro B2B 

Tabulka 18: Silné stránky společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Slabé stránky  

Nejpalčivějším problémem je vysoký průměrný věk, který ve společnosti přesahuje 50 

let. Ten má negativní vliv na technologické řešení, flexibilitu a stabilitu společnosti. 

Slabou stránkou společnosti jsou také vysoké skaldové zásoby, které tak zadržují velké 

množství finančního kapitálu. Neexistující propagace společnosti, a to hlavně na 

internetu, neumožňuje efektivně získávat nové zákazníky, případně vykomunikovat nové 

nabídky s těmi stávajícími. Společnost by se také měla zamyslet nad renovací svých 

prodejních míst, s ohledem na měnící se požadavky doby. Závislost na místních 

doktorech může lékárna ovlivnit jen do jisté míry, je proto se třeba najít i jiné zdroje 

zákazníků. 

 

Slabé stránky 

Vysoký průměrný věk zaměstnanců 

Vysoké skladové zásoby 

Neexistující propagace 

Starší design provozovny 

Závislost na místních doktorech 

Tabulka 19: Slabé stránky společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Příležitosti  

Velkou příležitost, jak pomoct společnosti ke zlepšení finanční situace a zajištění 

prostředků pro její další rozvoj vidím v jistém prostoru pro nepatrné zvýšení cen. Další 

příležitostí pro společnost je rozvoj spolupráce s B2B sektorem, která pro ni představuje 

neustále rostoucí podíl na tržbách. Největší příležitost však vidím v revizi 

marketingového mixu, který by měl společnosti pomoci lépe se prezentovat a udržovat 

vztah se zákazníky. Potenciál je také pro vstup do e-komerce v podobě založení vlastního 

e-shopu. Tady je však třeba zvážit technické možnosti řešení IS, který lékárny používá. 

Nalezení nových zaměstnanců se zaměřením na absolventy by pak pro společnost 

představovalo příležitost omladit pracovní kolektiv. 
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Příležitosti 

Prostor ke zvýšení marže 

Rozvoj spolupráce s B2B sektorem 

Revize marketingového mixu 

Vstup do e-komerce  

Nalezení nových zaměstnanců 

Tabulka 20: Příležitosti společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hrozby  

Podstatnou hrozbou pro další fungování společnosti je neustálí růst konkurence, a to 

hlavně tzv. řetězcových lékáren. Společnost tak musí reagovat na nové trendy a 

přizpůsobit se měnícímu se stylu prodeje. Růst těchto řetězců posiluje také hrozbu 

nedostatku finančních prostředků potřebných k zajištění bezproblémového chodu 

společnosti. Znovuzavedení restriktivních opatření z důvodů probíhající pandemie 

coronaviru pak mohou pro společnost znamenat fatální následky, pokud by došlo k jejímu 

uzavření, či uzavření ordinací místních doktorů. Je tak třeba nalézt cestu pro minimalizaci 

tohoto rizika. Výpadky v dodávkách léčiv nepředvídatelný vývoj ekonomické situace 

nemůže lékárna v podstatě nijak ovlivnit. Je však třeba vytvořit krizové plány a sledovat 

aktuální informace. 

 

Hrozby 

Rostoucí podíl řetězců 

Nedostatek financí 

Karanténní opatření 

Výpadky v dodávkách léků 

Vývoj ekonomické situace 

Tabulka 21: Příležitosti společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.9.1  SWOT matice 

Pro zhodnocení vzájemných vztahů mezi jednotlivými oblastmi jsem se rozhodl použít 

SWOT matici. Vztahy byly hodnoceny na stupnici 1–5, kde 1 označovala vztah 

neexistující a 5 vyjadřovala vztah velmi úzký nebo důležitý. Pokud byl vztah negativní, 

použil jsem před hodnotu znaménko mínus. Tabulky vyjadřující jednotlivé vztahy jsou 

součástí příloh.  

Výsledkem je pak tato tabulka: 

  Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Příležitosti (O) 64 21 

Hrozby (T) 5 -36 

Tabulka 22: SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky vyplývá, ze největší závislost je mezi silnými stránkami a příležitostmi (S-O), 

a proto je vhodné věnovat se právě této části matice. Je zde tak příležitost využít silné 

stránky společnosti k využití příležitostí. Je zde také určitá závislost mezi slabými 

stránkami společnosti a příležitostmi (W-O). V tomto případě se jedná o příležitost tyto 

slabé stránky posílit. Negativní vazba je pak mezi slabými stránkami společnosti a 

hrozbami (W-T). Je proto potřeba se zaměřit i na snížení dopadů těchto vlivů. 

Zanedbatelná je pak vazba mezi silnými stránkami společnosti a hrozbami (S-T). 

 Shrnutí analytické části  

V úvodu analytické části této práce je představena společnost, její historie a představa 

majitelky na její další pokračování. Tyto informace jsou základním kamenem pro tvorbu 

budoucí strategie společnosti.  

Analýza McKinseyho 7 S pak nabídla interní pohled na společnost a její nejdůležitější 

části. Ukázala tak na slabé a silné stránky společnosti. Mezi nejsilnější stránky společnosti 

patří její majitelka a zaměstnanci. Ti dohromady tvoří tým odborníků, kteří svou prací 

posilují konkurenceschopnost podniku. Mezi slabé stránky pak patří vysoký věk těchto 
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zaměstnanců, což hlavně do budoucna může přinést problémy. Silné a slabé stránky ještě 

doplnila obecná finanční analýza, která poukázala na stagnaci tržeb a velmi nízkých 

hodnot rentability kapitálu.  

Vymezení trhu, některém se lékárna pohybuje ukázalo, jaký je potencionál v možnost 

získávání zákazníků. To ukázalo, že je v Opavě velký potencionál hlavně pro získání 

nových zákazníků hlavně z řad B2B sektoru.  

V Porterovu modelu pěti konkurenčních pak byly představeny veškeré sílí působící na 

podnikatelské prostředí ve spojitosti s Lékárnou POLIKLINIKA s.r.o. Vyjednávací síla 

zákazníků je nižší, než se očekávalo, a je to způsobeno především potřebou opravdu získat 

ten lék, pro který si zákazník přišel. Vyjednávací síla dodavatelů je na poměrně nízké 

úrovni, vzhledem k symbiotickému stylu spolupráce. Hrozba stávající konkurence je pak 

nejsilnějším faktorem, ovlivňujícím konkurenční prostředí. Hrozba substitutů pak byla na 

minimální úrovni. Výsledkem tomto modelu byl pavučinový graf, který přehledně ukázal 

působení všech těchto sil.  

Pro zjištění obecného okolí společnosti jsem použil analýzu PEST, která poukázala na 

nové trendy v oblasti politických faktorů. Nastínila možná vývoj ekonomické situace a 

zhodnotila sociální a technologické faktory. V oblasti politické pak přestavuje největší 

hrozbu intervence státních orgánů do cenotvorby lékáren a nárůst byrokracie. V oblasti 

ekonomické situace pak vyplynulo, že lékárnu čeká nelehké období, na které je třeba se 

připravit. V oblasti sociální bylo zjištěno, že na Opavu působí trend odlivu hlavně 

mladých lidí, což může do budoucna představovat problém v nalezení nových 

zaměstnanců. Otázka revoluce 4.0 byla popsána v technologické oblasti a představila tak 

jisté příležitosti a hrozby pro současné lékárny. Hrozbou je hlavně rozevření pomyslných 

nůžek v oblasti financí, mezi nejsilnějšími a nejslabšími hráči na trhu. 

Pro doplnění analýzy současného stavu jsem považoval za nutné zahrnout veškerá rizika, 

které vyplynula jak z předchozích analýz, tak ze současného dění ve světě. Tyto rizika 

jsem ohodnotil dle jejich pravděpodobnosti a dopadu na společnost s tím, že jejich 

grafické zpracování bylo provedeno pomocí mapy rizik. Největší rizika pro společnost 

vyplívají momentálně právě z probíhající výjimečné situace. Ta se však podle mého jen 

tak nezmění. 
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Nejdůležitější informace vyplívající z předchozích částí jsem se rozhodl interpretovat 

pomocí SWOT analýzy, jejímž závěrem je SWOT matice. Ta poukázala hlavně na silný 

vztah mezi silnými stránkami a příležitostmi (S-O). Podstatný vliv byl také mezi slabými 

stránkami a příležitostmi společnosti (W-O). Právě tyto poznatky jsou klíčové pro tvorbu 

návrhové části. Negativní vliv byl pozorován mezi slabými stránkami a hrozbami (W-T), 

a proto by i řešení této problematiky mělo být v návrhové části zahrnuto.  
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Kombinace teoretických poznatků a zjištění analýz nyní umožňuje vytvořit návrh nové 

strategie rozvoje společnosti. Nejprve je k tomu potřeba vytvořit firemní strategii. 

 Vize, mise a hodnoty 

Pro mnohé se stalo vlastnění firmy pouze prostředek pro generaci zisku. Pro jiné se 

podnikání stalo uspokojením samého vršku Maslowovy pyramidy potřeb, kterou je 

seberealizace. Pokud člověk věnuje 20 let lásky a péče své společnosti, stává se z ní 

neodmyslitelná součást jeho života. Proto je potřeba pozorně pochopit představy 

majitelky o tom, jak by se měla společnost do budoucna fungovat. 

Vize společnosti 

Pro naplnění mise je potřeba vize, jak ji splnit. Pro majitelku je vize o společnosti 

následující.  

„Chtěla bych aby lékárna zůstala v naší rodině a aby její tradice pokračovala i potom co 

tady nebudu. Myslím, že jsme vytvořili něco, co zákazníci oceňují a oplácejí nám to svojí 

dlouholetou věrností. Má vize je udržet si jejich přízeň a vylepšovat to, co jim nabízíme.“ 

Mise společnosti 

Pro formulaci mise společnosti použiji přímá slova majitelky. 

„Nejsme tady jen proto, abychom vydělávali na neštěstí ostatních. Naše mise v tomto 

světě je pomoct nemocný na těle i duchu, najít řešení jejich problémů a poskytnout jim 

pomocnou ruku v nelehkých časech.“  

Společnost a její vedení by se tedy nemělo zaměřovat na maximalizaci ekonomického 

zisku, ale měla by vždy upřednostňovat zákazníka a snažit se mu vyhovět, pokud možno 

ve všem.  

Další misí společnosti je tvořit příjemné a žádané pracovní prostředí, kde bude vzkvétat 

chuť tvořit společné hodnoty a posouvat se neustále dál. 
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Hodnoty společnosti 

Čestnost – společnost považuje čestnost, fair play a transparentnost za stěžejní hodnoty, 

které jsou pro ni stavebním kamenem pro její další rozvoj. 

Profesionalita – odbornost personálu hraje nezaměnitelnou roly při kontaktu se 

zákazníkem. Být vždy profesionální však není vždy jednoduché. Právě proto na tuto 

hodnotu klade společnost velký důraz. 

Svědomitost – při prodeji léčiv je tato hodnota esenciální. Minimalizace pochybení při 

výdeji je nutnost a snahou je chyb se úplně vyvarovat. 

Spolehlivost – bezpodmínečné dodržení slova a vysoká spolehlivost je to, co pro 

obchodní partnery činní společnost velice přitažlivou. 

Solidarita – v začátcích byla pro společnost důležitá pomoc okolí, kterou se teď lékárna 

snaží vracet zpět do komunity. Podpora sociálně orientovaných projektů je pro lékárnu 

velmi důležitá. 

Cíle společnosti 

I když pro společnost není ekonomický zisk prioritou, je potřebný pro zajištění 

financování ostatních dílčích cílů. Proto lze tento cíl identifikovat jako hlavní, jelikož by 

ostatní bez něj nebyly proveditelné. 

Dílčími cíli pro společnost pak jsou: 

• Zajištění kvalitní a profesionální zdravotní péče 

• Zajištění dostupnosti této péče okolnímu obyvatelstvu 

• Zlepšování jména společnosti v očích veřejnosti 

• Posilování vztahů s obchodními partnery 
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 Vymezení cílů business strategie  

Pro vymezení základních cílů společnosti, které chce dosáhnout během 1-3 let je použitý 

3D přístup k jejich stanovení. Tento přístup je tvořen třemi dimenzemi, které jsou 

navzájem úzce spjaty a ovlivňují vývoj společnosti. Důraz je zde kladen na kvalitativní 

formulaci cílů. 

Ekonomická dimenze 

Cílem této dimenze je zabezpečit dostatečný přísun finančních prostředků pro zajištění 

bezproblémového chodu společnosti. To obsahuje zajištění prostředků pro pokrytí svých 

nákladů, tvorbu finančních rezerv a investic do budoucího rozvoje.  

Externí dimenze  

Představuje cíle směřující k vnějším zainteresovaným skupinám, jako jsou zákazníci, 

dodavatelé případně státní orgány. Hlavním cílem je najít způsob oslovení zákazníků i 

mimo prostory polikliniky a zároveň nabídnout něco nového stávajícím zákazníkům. 

Posilování spolupráce s dodavateli je pro lékárnu vitální záležitost, vzhledem ke 

světovým trendů. 

Interní dimenze  

Zaměstnanci jsou srdcem společnosti, a proto velká pozornost by měla být zaměřena 

právě na ně. Jak hledání nových, tak podpora vzdělávání a osobního růstu stávajících 

zaměstnanců je klíčový faktor pro zajištění stabilního provozu. Cílem by také mělo být 

to, aby se majitelka mohla věnovat svým osobním koníčkům a v práci nemusela trávit 

tolik času.  

Pokud se podaří propojit všechny tři dimenze dohromady a nelézt mezi nimi rovnováhu, 

může to společnosti dopomoc k stabilnímu rozvoji při zachování stávajících hodnot 

majitelky.  
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3.2.1 Postup stanovení konkurenčního charakteru strategie dle Portra 

Absence jasného strategického plánu brzdí rozvoj společnosti. I přes snahu sledovat vývoj 

trhu se v podniku nachází mezery, které je potřeba řešit. K tomu je nutno nalézt 

strategickou výhodu na které je možno  

Porter uvádí, že konkurenční charakter strategie lze získat třemi způsoby: 

• Prvenství v celkových nákladech 

• Diferenciace 

• Soustředění pozornosti 

Prvenství v celkových nákladech 

Tato strategie je pro společnost nepřijatelná, jelikož její konkurenti dosahují v této oblasti 

daleko lepších výsledku. Touto strategií se vydávají velké řetězce, od kterých se 

společnost právě snaží odlišit. 

Soustředění pozornosti 

I když je uváděn tento charakter strategické výhody jako jeden z přístupů, je potřeba 

rozlišit směr soustředění pozornosti. Společnost se buď může snažit soustředit svou 

pozornost na náklady, nebo na určitý segment trhu případně zkombinovat tyto dva 

přístupy. Pro společnost bude optimální využít zaměření pozornosti na jeden segment 

trhu, kterým je B2B. Nárůst poptávky a nutnost některých organizací odebírat své 

vybavení z lékárny činí tento segment trhu velmi lákavým.  

Diferenciace  

Cesta diferenciace přináší společnosti možnost odlišit se od svých konkurentů a přinést 

zákazníkovy něco navíc. Výstavba nových lékáren na netradičních místech posiluje 

zájem zákazníků o tradiční přístup k lékárenství s tradičními a osvědčenými metodami. 

Společnost díky své dlouholeté praxi nepotřebuje své zákazníky přesvědčovat, že je pro 

ně nejlepší (ač z jakéhokoliv pro ně podstatného důvodu). Její zákazníci to již ví. Právě 

na tomto základu se může stavět při novém návrhu strategie. 
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Proto jako optimální varianty pro získání konkurenčního charakteru byla zvolena 

kombinace diferenciace a soustředění pozornosti na vybraný segment. Tato strategická 

cesta by v sobě mela nést prvky vytváření užitné hodnoty pro zákazníka dle Druckera. 

 Návrh strategie pomocí nového marketingového mixu 4P  

Vzhledem k tomu, že marketingový mix v sobě zahrnuje veškeré aktivity, která 

společnost potřebuje vyvíjet, aby získala svého zákazníka jsem se návrh nové strategie 

rozhodl prezentovat pomocí návrhu přepracovaného marketingového mixu, který 

společnost doposud používala. Tento mix tvoří tzv. 4P, které tvoří základ pro business 

strategii podniku. Pro potřeby této práce, a také samozřejmě díky vývoji stávající situace, 

jsem se rozhodl některé návrhy rovnou zrealizovat. 

3.3.1 Propagace (Promotion) 

Standartně se propagace v marketingovém mixu uvádí jako poslední, v tomto případě 

jsem se však na základě výsledků analýzy současného stavu společnosti rozhodl uvést ji 

na prvním místě. Vzhledem k absenci jakékoliv propagace společnosti jsem to považoval 

jak nejdůležitější krok, na který postupně budou navazovat kroky další. 

Komunikace – Založení Facebooku společnosti 

Vzhledem k omezeným finančním možnostem společnosti a vysokou nejistotou výsledků 

jsem se rozhodl zvolit nejlevnější cestu prezentace a zároveň komunikace se zákazníkem, 

kterou je momentálně Facebook.  

Se svolením majitelky jsem tedy vytvořil novou stránku společnosti právě na této 

platformě. Cílem bylo umožnit prezentovat společnost na sociální síti, najít nový kanál 

pro možnost předání hodnotové nabídky a příležitost, jak najít potencionální zákazníky. 
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Pří návrhu nové stránky jsem se inspiroval podobnýma stránkami na Facebooku, které se 

zaměřují na lékárny, zdravotnictví a zdravý životní styl. 

 

Obrázek 26: Nové stránky společnosti na Facebooku (Zdroj: www.facebook.cz. 2020) 

Založení stránky i s veškerým nastavením zabralo zhruba 2 hodiny a nevyžadovalo žádné 

další investice. Stránka však neměla žádné sledující, a neplnila by tedy svůj účel. Pro 

získání prvních 20 sledujících jsem se rozhodl oslovit můj okruh přátel na Facebooku. 

Další rychlí nárůst sledujících nebo lidí kteří označili stránku, jak líbí se mi, byl pak 

akcelerován situací, která v české republice začala panovat v polovině března tohoto 

roku. Díky sdílení příspěvků lékárny do tzv. Opavské skupiny, které se v ní stali oblíbené, 

získala stránka rychle další sledující.  
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Obrázek 27: Komunita stránky (Zdroj: www.facebook.cz, 2020) 

Reklama na Facebooku 

Možnost placené propagace stránky na Facebooku považuji za ideální nástroj pro start 

její reklamní kampaně. Díky tomu, že má společnost stránku již založenou, může se 

věnovat nyní její tvorbě. Bohužel v době vypracovávání této práce byla situace natolik 

nevhodná začít s reklamní kampaní, že jsem se rozhodl ji odložit. Vyzkoušel jsem si ji 

však na jednom příspěvku, který jsem za lékárnu vytvořil a považoval jsem jej v té době 

za důležitý. 

Obsahem příspěvku byla aktuální nabídka v té době nedostatkové desinfekce pro občany 

města Opavy. Vzhledem k tomu, za jaké ceny nabízela dezinfekci jak konkurence, tak 

nejrůznější prodejci, jsem považoval za vhodné, aby měli všichni možnost koupit 

dezinfekci za normání ceny. 

 

Obrázek 28: První placena reklama (Zdroj:www.facebook.cz. 2020) 
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Vzhledem k velkému organickému dosahu asi nebylo úplně nezbytné reklamu platit, 

rozhodl jsem se však tuto funkci vyzkoušet a mít tak informace pro příští použití. Reklama 

byla naplánovaná na 5 dní s rozpočtem 40 kč na den. Dohromady ty stála 200 kč s tím, 

že výsledná cena zájmu o jeden příspěvek je 0,42 kč.  

 

Obrázek 29: Vyhodnocení reklamy (Zdroj: www.facebook.cz, 2020) 

Díky nástrojům, které Facebook nabízí, je možno sledovat jednotlivé faktory a lépe tak 

do budoucna cílit reklamu. Okruh uživatelů nebo kanál příspěvků poskytují cenné 

informace pro vyhodnocování reklamních činností.  

Jedná se zatím o testování možností platformy, ale vidím v ní velký potenciál jako pro 

výborná komunikační nástroj mezi zákazníky. Specificky tento příspěvek přinesl 

společnosti velké množství zákazníků nejen z řad občanů, ale taky firem. Zde pak vidím 

prostor pro prohloubení vzájemné spolupráce například v dodávkách vitamínů a 

výživových doplňků pro zaměstnance těchto firem. 

Komunikace se studenty farmacie a zdravotnických škol 

Jedním z nejpalčivějších problémů je neschopnost lékárny nalézt nové zaměstnance, což 

způsobuje nárůst průměrného věku. Jedním z řešení tak může být spolupráce s odbornými 

školami, které tyto potenciální zaměstnance vzdělává.  
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Prezentace na vysokých školách 

Vzděláváním farmaceutů se starají v české a slovenské republice tři vysoké školy. V Brně 

je to Veterinární a farmaceutická univerzita, v Hradci Králové sídlící Fakulta farmacie 

Univerzity Karlovy a Bratislavská Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského. Pouze 

z těchto tří škol si mohou lékárny vybírat nové zaměstnance na pozice farmaceutů.  

Pro prezentaci je nejprve třeba kontaktovat jednotlivé školy a domluvit se na možnostech 

obou stran. Jako ideální formu prezentace považuji vytvoření přednášky pro studenty o 

řízení soukromé lékárny. Tento přístup bude nejoptimálnějším řešení jak pro školu, která 

pro své žáky získá přednášku zdarma, tak pro žáky, kteří budou mít další možnost pohledu 

na řízení lékárny tak pro společnost, která tím získá prostor pro svou prezentaci.  

Vytvoření této přednášky bude mít na starosti syn majitelky, který z prezentováním má 

již bohaté zkušenosti a je věkově ještě pořád studentům blízký. Právě věková blízkost 

pomůže k vytvoření polo formální atmosféry, která je pro společnost typická a může tak 

studenty zaujmout a motivovat je k podání žádosti o praxi právě v této lékárně. 

Jedná se sice o časově náročnou aktivitu, při které je nutné cestovat, věřím však že tento 

přístup společnosti přinese minimálně více zájemců o praxi.  

Prezentace na středních a vyšších odborných školách 

V Opavě sídlí Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, která se 

stará o vzdělávání budoucích farmaceutických laborantů, které společnost potřebuje pro 

prodej volně dostupných přípravků a zdravotnického materiálu vypsaného na poukaz. 

Tito laboranti také pracují na výrobě jednodušších léčiv v laboratoři a pomáhají 

s doplňováním zboží. Tím se stávají pro lékárnu nepostradatelní. 

Forma prezentace společnosti pro tyto studenty bude nejvhodnější formou komentované 

prohlídky a ukázky práce laboranta přímo v lékárně. Tuto formu již lékárna mnohokrát 

použila, když syn majitelky studoval na místním gymnáziu ve spolupráci s kantorkou 

chemie. Bohužel jejím odchodem se spolupráce přerušila již nikdy nebyla znovu 

navázána. Prohlídka by byla koncipována maximálně na hodinu, s tím, že by bylo žákům 

názorně ukázáno, co vše obnáší práce laboranta, vyzkoušeli by si výrobu cukrovích tablet 
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a na konci exkurze by byly otestování rychlím kvízem a výherci odměněni věcnou cenou. 

Kontakt s budoucím pracovním prostředím tak bude mít kladný vliv na množství na počet 

podaných žádostí o praxi.  

Upravení podmínek praxe 

Pro splnění podmínek studia jsou studenti všech škol splnit povinnou praxi v oboru. Cíle 

společnosti by mělo být zachycení co největšího počtu žádostí a zajistit si tak větší počet 

praktikantů a tím i svých potencionálních zaměstnanců. 

Běžnou praxí v oboru je že praktikantům se nedává plat, ale jsou například pouze 

proplaceny obědy či dostanou zákaznickou slevu. Navrhuji je proto motivovat finanční 

odměnou. Pro středoškoláky by se jednalo o 500 kč a vysokoškoláky 1 000 kč týdně. Pro 

společnost se nejedná o nijak vysoký náklad, který však může značně ovlivnit 

rozhodování studentů o místě výkonu praxe. Jednalo by se však o minimální částku, která 

by byla studentovi vyplacena. Při prokázání chuť zapojit si do práce, vlastní iniciativy či 

dochvilnosti by se vypláceli na základě těchto faktorů dodatečné bonusy například ve 

formě kosmetických balíčků, doplňků stravy a podobně. Společnost tak ukáže svým 

potencionálním zaměstnancům, že se o ně umí dobře postarat a je spolehlivým partnerem 

pro jejich budoucí kariéru. 

Po ukončení praxe by měla následovat evaluace jednotlivých praktikantů a závěrečný 

osobní pohovor a jejich představách. Vše je důležité dobře zdokumentovat a založit do 

IS.  

Podpora prodeje  

Jako nástroj podpory prodeje navrhuji pravidelné vytvoření letáku, který bude obsahovat 

akční zboží na příští týden nebo měsíc. Tento leták bude přidán jednak na sociální sítě, 

ale také vytištěn a rozmístěn po prostorech polikliniky (zvláště v jednotlivých čekárnách). 

Vzhledem k aktuální situaci nejsou momentálně žádné akční nabídky k dispozici a 

grafický designer, který tyto návrhy pro společnost řeší je dlouhodobě nemocný. Cena by 

neměla přesáhnou 1000 kč měsíčně (zpracování, tisk, cena reklamy na Facebooku). 
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Jednotná forma prezentace společnosti 

Absence jednoty prezentační formy společnosti je nutné vyřešit co nejdříve. Proto byly 

rámcově vytvořeny návrhy jednotlivých částí prezentace. Při tvorbě byl brán zřetel na 

přání majitelky o zachování tradičního rázu lékárny, ale zároveň na splnění požadavků 

moderního designu. 

Návrh loga společnosti 

Pro tvorbu loga byla oslovena společnost Tiskař Honza. Po vzájemném ujasnění 

podmínek vzájemné spolupráce a představ společnosti bylo vytvořeno následující logo. 

 

Obrázek 30: Logo společnosti (Zdroj: Tiskař Honza, 2019) 

  

Klasický lékárenský kříž byl doplněn o symbol farmacie, kterým je had vinoucí se po 

holi. Písmena L a P jsou pak iniciály názvu společnosti. Olivová barva nejvíce zaujala 

majitelku společnosti a stane se dominantní barvou celého barevného schéma. Logo bude 

použito na všech firemních dokumentech a propagačních materiálech. 

Návrh vizitek 

Současné vizitky, které lékárna používá byli vytvořeny v roce 1999 a jsou pro dnešní 

použití nevhodné. Potřebu nových vizitek podtrhuje fakt, že jsou pouze pro majitelku 

firmy. Ostatní zaměstnanci tak obchodním zástupcům museli psát své kontaktní 

informace ručně. 
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Proto byl vytvořen tento návrh, který v sobě obsahuje už i nové logo společnosti. 

 

Obrázek 31: Návrh vizitky (Zdroj: Tiskař Honza, 2019) 

Velmi jednoduchý a čistý design použitý při tvorbě vizitky by se měl stát základem pro 

pokračování tvorby barevného schématu společnosti a použitý fond bude používán pro 

budoucí práci.  

Tyto vizitky budou vytvořeny pro každého zaměstnance, který přichází do kontaktu se 

zákazníky, či s obchodními zástupci. Napomůže to rozdělit lépe komunikaci mezi 

zaměstnance, kteří budou přebírat části zodpovědností majitelky firmy. 

Návrh dárkových poukazů  

Velmi oblíbená forma dárku pro své blízké či jako benefit pro své zaměstnance je poukaz 

na odběr volně prodejného zboží. Stávající poukaz byl vytvořen v roce 2013 a není špatně 

graficky řešen, ale neodpovídá koncepčnosti použití jednoho barevného stylu a 

neobsahuje nové logo. 

 

Obrázek 32: Návrh dárkového poukazu (Zdroj: Tiskař Honza, 2019) 
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V návrhu se pokračuje s již zvoleným fontem a barevným spektrem stejným jako u 

vizitek. Logo je samozřejmě součástí.  Hodnota poukazu může být individuálně upravena 

podle přání zákazníka. Doporučuje se však vyrobit větší množství 200 kč, 500 kč a 1000 

kč poukázek kvůli jejich oblibě. 

Celková cena těchto návrhu by neměla překročit 850 kč. 

3.3.2  Produkt (Product) 

Produktem zde bude myšlena nová služba pro zákazníky. Tuto službu jsem chtěl 

v lékárně realizovat již dlouho, ale nebylo to legislativně možné. To se změnilo 

příchodem pandemie coronaviru, který odblokoval tyto legislativní bariery. Jedná se o 

rozvoz léků pacientovy. 

Rozvoz léků 

Velké množství, převážně starých lidí, má problém si do lékárny dojít i za normální 

situace. To bylo v jisté době ještě umocněno strachem z možného nakažení, a proto se 

v řadě případů nemohli zákazníci ke svým lékům dostat. 

Proto jsme se na to rozhodli s majitelkou lékárny reagovat následující nabídkou: 

 

Obrázek 33: Nabídka rozvozu zdarma (Zdroj: www.facebook.cz, 2020) 
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Bohužel jsem omylem prvně nabídku napsal a sdílel přes svůj soukromý profil. Tento 

příspěvek zaznamenal 780 reakcí, 105 komentářů a 397 sdílení. Bohužel po týdnu jej 

administrátoři stránky Opavské skupiny omylem smazali.  

Zájem projevily nejen zákazníci, ale také lékaři, kteří už počítali, že léky pacientům 

povezou sami. Spolupráce s doktory probíhala tak, že zaslaly průvodku k receptu 

společně s adresou a telefonním číslem na pacienta na nově vytvořená email 

rozvoz.leku@gmail.com, ke kterému měli přístup všichni farmaceuti a mohli tak 

objednávky vychystávat. Rozvoz léků jsem pak měl na starosti já. Celkově se za první 

dva měsíce po zavedení služby podařilo pomoct více než třem stovkám různých pacientů. 

Ti si tuto službu velmi oblíbili a byly za ni strašně vděčni. Nejvíce objednávek bylo ve 

středu 24. března, kdy lékárna vychystala 64 objednávek. Vzhledem k nízkému počtu 

zákazníků v tomto datu pak rozvoz činil zhruba 10 % celkové tržby lékárny což ji 

finančně pomohlo. 

Služba byla původně plánována jen po dobu vyhlášení výjimečného stavu, ale po 

vyhodnocení prvních dvou měsíců, se majitelka tuto službo rozhodla zachovat na stálo. 

Pozmění se pouze parametry služby, a to tak, že rozvoz bude probíhat v úterý a ve čtvrtek. 

Akutní případy však vždy budou řešeny ještě ten den. Z reakcí zákazníků jsem 

přesvědčen, že je tato služba je dobrý nápad, a že lékárně přinese nejen nové zákazníky, 

ale tak přispěje k dobré pověsti.  

Benefitní balíčky pro firmy 

Benefity jsou pro firmy velké téma a je viditelný trend v jejich zkvalitňování a 

navyšování. Proto by bylo vhodné nabídnout spolupráci na tvorbě těchto benefitů. 

V minulém roce společnost dodávala balíčky s vitamíny a doplňky stravy pro 

zaměstnance tří poměrně velkých společností. Má tedy zkušenosti jak s požadavky 

zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Letos již společnost získala další dvě velké firmy, kde 

dodávala v období pandemie přípravky na podporu imunity. Dle spokojenosti obou firem 

očekávám další prohloubení spolupráce. 
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Výhoda pro zaměstnavatele Výhoda pro zaměstnance Výhoda pro lékárnu 

rozšíření systému benefitů možnost další formy benefitu navýšení objemu tržeb 

podpora prevence nemocnosti možnost personifikace balíčku diverzifikace příjmů 

úspora finančních prostředků zlepšení zdravotního stavu množstevní slevy 

Tabulka 23: Nabídka rozvozu zdarma (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro oslovení místních firem navrhuji vytvořit nabídku s různými variantami balíčků a 

zaslat všem menším firmám elektronicky. Pro kontakt s většími firmami jako je Ostroj 

nebo Model doporučuje kontaktovat ředitele a domluvit se na osobní schůzce. Při setkání 

pak jasně ukázat jaké výhody produkt společnosti přinese a proč mají spolupracovat 

zrovna s touto lékárnou. 

V datu 24.4.2020 probíhá jednání mezi lékárnou s společností Hansen Electric spol. s.r.o, 

která o tuto službu projevila zájem. Firma zaměstnává v Opavě 274 zaměstnanců a 

získání tohoto partnera by společnosti značně pomohlo. Firma však projevila zájem o 

formu benefitů ve formě poukazů na odběr volně dostupných léčivých přípravků a 

doplňků stravy, jelikož personifikace každého zaměstnance by byla velmi časově 

náročná. 

3.3.3  Cena (Price) 

Úprava cenotvorby 

Jak již bylo zmíněno, průměrná marže ve společnosti dosahuje zhruba 21 %. Tato marže 

je nastavena, aby reflektovala nynější strategii, kde se společnost snaží mít co nejnižší 

průměrné marže. Tato strategie je však již zastaralá a neumožňuje společnost rozvíjet se.  

Proto navrhuji zvýšení marže o 10 %. Tím by se dostala marže na zhruba 23 %, což je 

pořád jedna z nejnižších marží v oboru a navýšil by se zisk, který je potřeba pro 

financování ostatních cílů společnosti. Zvyšování marží je sice nepopulární krok v očích 

zákazníků, avšak pokud budou prostředky investovány do zkvalitnění služeb, bude to pro 

ně mít pozitivní efekt.  
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Pásmo 

Základ 

od (v 

Kč) 

Základ 

do (v 

Kč) 

Maximální 

sazba  

Stávající 

průměrná 

sazba 

Navrhovaná 

nová sazba 

1 0,00 150,00 37 % 26 % 30 % 

2 150,01 300,00 33 % 23 % 26 % 

3 300,01 500,00 24 % 16 % 18 % 

4 500,01 
1 

000,00 
20 % 14 % 16 % 

5 
1 

000,01 

2 

500,00 
17 % 11 % 13 % 

6 
2 

500,01 

5 

000,00 
14 % 9 % 10 % 

7 
5 

000,01 

10 

000,00 
6 % 4 % 4 % 

8 
10 

000,01 
a více 4 % 2 % 2 % 

Tabulka 24: Návrh nových sazeb marží (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro zvyšování marže je nutno zohlednit jednotlivá cenová pásma, do kterých jsou 

jednotlivé léky rozděleny. U nejlevnějších léků navrhuje zvýšení průměrné marže o 3 %, 

jelikož při nákupu v řádu stokorun, si zákazník tohoto navýšení skoro nepovšimne a 

nehraje pro něj tak velkou roly. Při výších cenových pásmech pak navrhuji jen mírný 

nárůst v rámci 1 %. U nejdražších léků pak navrhuji ponechání stávajících cen. Léky 

z těchto pásem jsou primárně pro těžce nemocné pacienty často vitální, přičemž majitelka 

společnosti si přeje, aby tyto ceny zůstaly nadále nízké.  

Nejednalo by se však o skokové navýšení všeho zboží. Je nutné zachovat ceny u produktů, 

které mají velkou cenovou elasticitu. Proto navrhuji navýšení provádět každodenně. 

Veškeré nové zboží, které ten den přijde projde analýzou ceny a stanoví se její nová cena. 

Tento úkol má na starosti převážně manažer lékárny, tedy já. Ve spolupráci s majitelkou 

věřím, že se tento úkol podaří zvládnout.  

Tento proces již byl zahájen v lednu letošního roku. Nezabere více než hodinu denně a 

lze ho vykonávat přes vzdálený přístup, a tak není potřeba být fyzicky v lékárně každý 

den. Je to však běh na dlouhou trať a výsledek bude patrný až v horizontu delší doby. 

Celkový přínos by se podle odhadů pro další rok měl pohybovat v rozmezí   900 000 – 1 

100 000 kč. 
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Oslovení nových zákazníků z B2B sektoru 

Z analýzy B2B trhu bylo zjištěno, že je v Opavě 142 ambulancí. Z toho pouze do 31 

společnost dodává zboží. Prostor na akvizici nových partnerů ze stran místních doktorů 

je tak velký. 

Dále bylo zjištěno, že stávající obchodní partneři jsou se službami lékárny velmi 

spokojeni a pro by bylo vhodné využít jejich zkušeností se získáváním těch nových.  

Hlavním návrhem pro tuto strategickou oblast bude zintenzivnění osobního kontaktu 

s místními doktory, a to jak na profesní úrovni, tak na společenské. V příloze je uveden 

seznam všech doktorů, které je potřeba oslovit a nabídnout jim naše služby. V nabídce je 

třeba zdůraznit veškeré přednosti jako jsou dodání do druhého dne přímo do ordinace, 

nízké ceny a ochotu řešit každý problém. Celé řešení by také mělo obsahovat zkušenosti 

ostatních klientu. Po stránce společenské je pak velmi důležité účastnit se co největšího 

počtu společenských událostí pořádaných ČLK, ČLnK či některým z distributorů a 

výrobců. Při těchto událostech je často možno lépe popsat hodnoty společnosti než při 

oficiálním jednání. Zodpovědnost za implementaci této strategie ponese syn majitelky. 

Pro oslovení doporučuji neposílat e-mail, ani netelefonovat dopředu, ale zjisti si, kdy má 

doktor volnější den a přijít za ním přímo osobně. Právě tomto přístupu využívá majitelka 

nyní a dočkává se pozitivních výsledků. 

3.3.4  Distribuce (Place) 

Omezené distribuční kanály společnosti mohou mít negativní vliv na její další rozvoj. 

Přidání dalších by mohlo pomoct získat nové zákazníky, případně nabídnout zákazníkům 

stávajícím novou platformu a zajistit si tak efektivní cestu prodeje zboží v případě 

znovuzavedení restriktivních karanténních opatření.  

Založení e-shopu 

Hlavně okolnosti posledních měsíců nutí stále více podnikatelů prodávat své produkty 

nebo služby na internetu. Lékárna o svůj e-shop sice ve své době zájem projevila, projekt 

však nebyl nikdy dokončen.  
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Pro tvorbu e-shopu jsem vybral společnost Lékis s.r.o., která poskytuje technologické 

řešení lékárny. Při kontaktu s provozním ředitelem společnosti jsme se domluvili na 

dalším postupu, který je následující. 

Krok Datum Provedeno 

Upřesnění požadavků 30.2.2020 Ano 

Grafický návrh 15.4.2020 Ne 

Technické řešení implementace 15.4.2020 Ne 

Implementace do IS 1.5.2020 Ne 

Testovací provoz 7.5.2020 Ne 

Předání e-shopu 8.5.2020 Ne 

Tabulka 25: Kroky potřebné pro zavedení e-shopu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

I tady však současná situace způsobila komplikace a zavedení e-shopu bylo odloženo na 

podzim roku 2020. Dřívější spuštění nedovoluje pracovní vytížení zaměstnanců lékárny 

a zaměstnanců společnosti Lekis s.r.o.  

Cílem po roce provozu je alespoň 2% podíl na celkových tržbách společnosti.  

Celková cena včetně implementace by neměla překročit 60 000 kč. Přesná částka bude 

známa po předání e-shopu. Za e-shop bude zodpovídat manažer společnosti, ale na jeho 

chodu se budou podílet i ostatní zaměstnanci. V tomto ohledu bude potřeba školení, které 

však bude moct provézt sám manažer, a nebude tak představovat další náklady.  

Rekonstrukce lékárny 

Tento návrh je zatím jen v čistě teoretické rovině. Společnost musí nejprve nalézt finanční 

prostředky pro jeho realizaci a až poté, je možné začít rekonstrukci plánovat. Přikládám 

však základní požadavky, které by měla rekonstrukce obsahovat.  

Návrh rekonstrukce výdejních prostor 

Pro sjednocení výdejních míst do jednoho patra, je potřeba přestěhovat prodejnu 

zdravotnických potřeb ze suterénu do přízemí, kde se nachází výdej na recepty a volný 

prodej. Jelikož je však k prodejně vázán poměrně objemný sklad, musí se pro něj vytvořit 

místo. Jako optimální se jeví prostory laboratoře, která je čím dál tím méně využívána. 

Majitelka však bere laboratoř jako jednu z předností své lékárny a požaduje její 
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zachování. Bylo tedy navrženo přestěhování laboratoře do suterénu, kde se momentálně 

nachází prostor využívaný pro příjem zboží. Více však v části Návrh rekonstrukce 

suterénu.  

Mezi výdejními místy a laboratoří byl dříve umístěn rozváděč. Ten byl před 6 lety 

odstraněn a vznikl po něm prostor velikosti zhruba 2 m2. Jelikož není ohraničen nosnými 

stěnami může být přičleněn ke zbytku lékárny. O této možnosti bylo již zahájeno jednání 

se správcem budovy a bude projednáno 26.6.2020 na schůzi vlastníků jednotlivých částí 

budovy. Jelikož se jedná o společný prostor vlastněný všemi, který nemá jiné praktické 

využití, je více než pravděpodobné, že bude prodej odsouhlasen. Tím se vytvoří 

dodatečné místo pro čtvrté výdejní místo což umožní obsluhovat zákazníky větší 

rychlostí.  

Rekonstrukcí musí projít také vstup do lékárny, kde jsou momentálně klasické pantové 

dveře. Ty značně snižují prostor pro čekání zákazníků. Optimální řešení by spočívalo 

v elektricky otvíratelných zásuvných dveří. S tím je spojená i úprava prostor kolem dveří, 

kde se momentálně nacházejí skřínky s vystaveným zbožím. Ty však blokují pohled do 

lékárny z hlavního atria a staví tak optickou barieru.  

Součástí také bude obměna světel, která musí reflektovat novodobé ekologické 

požadavky a vytvořit příjemné světelné spektrum, které při práci neunavuje a je příjemné 

i pro zákazníka.  

Návrh rekonstrukce suterénu 

Do prostor stávajícího příjmu je navrženo přestěhovat laboratoř a samotný příjem umístit 

na místo prodejny zdravotnických potřeb. Bude tak splněno přání majitelky o její 

zachování, a zároveň se optimalizuje prostor pro příjem, který s ohledem na narůstající 

objem přijímaného zboží, začínal být nedostatečný. Nebude tak potřeba provést příjem 

okamžitě pro zprůchodnění vstupu do lékárny a jeho zpracování může být rozloženo 

v průběhu dne podle potřeb a možností personálu. 

Součástí rekonstrukce musí být i úprava stávajících sociálních prostor. Ty jsou sice ještě 

v uspokojivém stavy, ale jsou nezměněny od roku 2007 a nenapomáhají tvořit příjemné 

pracovní prostředí. Tvorba příjemného pracovního prostředí bude mít jednak kladný efekt 
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na harmonii na pracovišti a tím efektivitu práce, tak napomůže při prezentaci společnosti 

potencionálním zaměstnancům. Lékárna je momentálně vymalována celá na bílo, což 

působí velmi sterilním dojmem. Při nedávném polití stěny kávou byla část sociálních 

prostor vymalována oranžovou pastelovou barvou, což bylo velmi pozitivně 

komentováno všemi zaměstnanci. Proto přinesení barev do prostor lékárny je další 

doporučení směřující k rekonstrukci.  

 Value Proposition Canvas 

Součástí mého návrhu strategie řízení lékárny je také Value Proposition Canvas, který 

popisuje vztah mezi společností a jejím zákazníkem. V pravé části jsou zákazníkovy 

Job(s), Pains a Gains, na kterou reaguje společnost v levé části reaguje pomocí Product 

& Services, Pain Relivers a Gain Creators.  

 

Obrázek 34: Návrh Value Proposition Canvas (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Business model Canvas 

Tento model představuje základní principy, jak má firma získávat, vytvářet a následně 

prodávat svým zákazníkům. Skládá se celkem z 9 základních „stavebních“ prvků, které 

by měli být součástí každého funkčního business modelu. Veškeré „svatební prvky“ jsou 

uloženy přehledně na jeden list papíru, což dává společnosti krásný pohled na to, co je 

pro ni důležité. 

3.5.1  Zákazníci  

Hlavní zdroj příjmů lékárny. Primární je pro lékárnu B2C sektor trhu, ale význam B2B 

trhu stále roste. Je třeba nalézt cestu, jak vykomunikovat se zákazníkem hodnotovou 

nabídku, kterou společnost vytváří. 

B2C 

Pro tento segment trhu je nejdůležitější, aby se lékárna neustále snažila porozumět 

potřebám a přáním zákazníků. Provádění průzkumů, vyhodnocování spokojenosti 

zákazníků a sběr dat společnosti zaručí, že bude moct svému zákazníkovi nabídnout vždy 

to co si právě on žádá.  

B2B 

Využití stávajících zkušeností a ohlasu stávajících zákazníků by se mělo stát odrazovým 

můstkem pro hlubšího proniknutí do B2B sektoru, kde má lékárna spousty příležitostí. 

Možnost úzké komunikace, nadstandartních způsobů doručení a velmi příznivých cen by 

měla společnosti zaručit konkurenční výhodu, které je potřeba zužitkovat především za 

probíhající situace. 

3.5.2  Nabízená hodnota 

Profesionalita, široké zázemí, stabilní spolupráce, příjemná cena nebo nezištná pomoc. 

To jsou jen některé z hodnot, které lékárna nabízí nejen pro své zákazníky, ale i pro svoje 

obchodní partnery a všechny zúčastni strany. Tvorba těchto hodnot by měla bát pořád na 

prvním místě co se dalších plánu týče.  
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3.5.3  Kanály 

Hlavním prodejním kanálem pro společnost budou pořád jejich dvě prodejny. Ve světle 

posledních měsíců se však ukazuje, že spoléhání se pouze na jeden prodejní kanál nemusí 

být úplně vhodné. Založení a řádný provoz e-shopu spojený s efektivním a cíleným 

marketingem dokáže přinést další zdroj příjmů, s podstatně nižšími náklady. Neočekává 

však, že by to pro společnost byl přelomový bod. Je však třeba nestále se vyvíjet a 

přizpůsobovat se potřebám moderní doby. 

3.5.4  Vztahy se zákazníky 

Neustálá snaha o zlepšování kvality vztahů se zákazníky je hlavním úkolem lékárny. To 

platí pro oba sektory, na které se momentálně zaměřuje. Chuť hledat nové zákazníky kde 

se jen bude dát dovolí společnosti rozvíjet se a vylepšovat tak neustále své postavení. 

3.5.5  Zdroje příjmů 

Pro financování svých aktivit se společnost bude muset spolehnout výhradně na své 

příjmy. Ty může posílit nepatrným navyšováním marže v řádech nízkých jednotek 

procent, což ji při jejich objemech prodejů umožní získat další prostředky pro svůj provoz 

a rozvoj a zároveň to nepřinese výrazné finanční zatížení pro zákazníka. Navržená 

opatření by se také měla postarat o to, aby se lékárně postupně zvedal počet zákazníků, 

což přinese další růst objemů tržeb. 

3.5.6  Klíčové zdroje  

Klíčovým zdrojem jsou pro společnost její zaměstnanci a jejich schopnosti. Posilování a 

prohlubování chuti posouvat se neustále dál je v této oblasti jasným směrem, kterým by 

se lékárna měla ubírá.  Schopnost zaměstnanců tvořit vhodné skladové zásoby je pak 

dalším cenným zdrojem, který umožní lékárně šetřit peníze, ale poskytnout zároveň 

potřebné zboží zákazníkům. Posledním klíčovým zdrojem je perfektní znalost zákazníka. 

Ta by měla být zajištěna jednak dlouholetou zkušeností všech zaměstnanců, tak pomocí 

neustálého průzkum trhu. 
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3.5.7  Klíčové aktivity 

První klíčovou aktivitou je zajištění dostatečného množství léků potřebného pro 

zákazníky společnosti. Na ty pak navazuje jejich vhodná styl prodeje a poskytnutí 

odborné rady. Zajištění financování pro bezproblémový chod společnosti je pak klíčovou 

aktivitou pro jejího manažera. 

3.5.8  Klíčové partnerství 

Neustálé posilování už tak nadstandartních vztahů společnosti především se svými 

dodavateli by měla být zachováno i nadále. Strategické partnerství se společností 

Pharmos a.s. a její dceřinou společností Lekis s.r.o pomůže dalšímu rozvoji. 

3.5.9  Struktura nákladů 

Strukturu nákladů se bohužel ovlivnit nepodaří. Největší nákladem zůstávají mzdy pro 

zaměstnance, které následuje spotřeba lékárny a informační systém.  
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Obrázek 35: Business model Canvas pro Lékárnu POLIKLINIKU s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Harmonogram návrhů a jejich zhodnocení 

Návrh Termín Stav Hodnocení Cena 

Založení profilu na Facebooku 1.3.2020 Hotovo Pozitivní 0 

Reklama na Facebooku 29.3.2020 Hotovo Pozitivní 200 kč 

Komunikace se studenty  16.3.2020 Hotovo Pozitivní 0 

Podpora prodeje 30.6.2020  V přípravě - 0 

Jednotná forma prezentace 20.1.2020 Hotovo Pozitivní 850 kč 

Rozvoz léků 15.3.2020 Funkční Velmi pozitivní nedefinovaná 

Benefit balíčky pro firmy 24.4.2020 Rozpracováno Pozitivní 0 

Úprava cenotvorby 1.1.2020 Rozpracováno - nedefinovaná 

Oslovení nových zákazníků B2B 1.6.2020 V přípravě - 0 

Založení e-shopu 30.2.20 Rozpracováno - do 60 000 kč 

Rekonstrukce lékárny 2022 Zakonzervováno - v řádech statisíců 

Tabulka 26: Jednotlivé atributy návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jelikož jsem měl možnost již některé návrhy uvést do praxe, dovolil jsem si poprosit 

majitelku společnosti o její hodnocení. Velmi pozitivně hodnotila návrh na rozvoz léků. 

Ten se stal mezi zákazníky velmi populární a oceněn byl i místními doktory. Jako 

pozitivní hodnotí propagaci na Facebooku a komunikaci se studenty. Tu ocenila při 

zajištění 2 studentek farmacie pro pomoc v lékárně v nouzovém stavu. Líbila se ji i 

jednotná forma prezentace (hlavně nové dárkové poukazy) a pozitivně taky bere návrh na 

tvorbu balíčků jako firemních benefitů. Ostatní návrhy jsou podle ní přínosem, je však 

třeba vidět, jak budou vypadat v reálném světě, a nejen na papíře.  

 

 

 

 

 

 



139 

 

ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se věnoval návrhu strategického rozvoje společnosti Lékárna 

POLIKLINIKA s.r.o., která provozuje lékárnu v Opavě a věnuje se prodeji léčivých 

přípravků a poskytování zdravotnických služeb. 

V první časti práce byla popsána teoretická východiska, které se věnují problematice 

formulaci strategií pro malý podnik se zaměřením na business strategii. Vymezil jsem, 

které části podniku a jeho okolí je potřeba analyzovat pro návrh strategie a vybral analýzy, 

které jsem považoval za nejvhodnější. 

Analytická část nejprve definoval, o jaký podnik se jedná a na jakém trhu se pohybuje. 

Analýza 7 S poukázala na silné a slabé stránky společnosti, přičemž se zjistilo že mezi ty 

silné patří její majitelka, zaměstnanci a nadstandartní vztahy s klienty. Mezi ty slabé 

potom patřil vysoký průměrný věk zaměstnanců a absence jakékoliv strategie. Ze 

základní finanční vyplynulo, že společnosti stagnují tržby, což snižuje tvorbu rentability 

kapitálu. Portrův model pěti konkurenčních sil byla nejdůležitější část analýzy, jelikož 

zde byly analyzování konkurenti, možné substituty, dodavatele a zákazníci dohromady. 

Výsledkem byl pavučinový graf, který poukázal na poměrně velkou vyjednávací sílu 

zákazníků a značnou hrozbu ze strany stávající konkurence. Vyjednávací síla dodavatelů 

je spíše na nižší úrovni. Hrozba nových konkurentů a substitut je spíše minimální. 

V marketingovém mixu jsem porovnal společnost s dvěma konkurenty, kteří vzešli 

z výběru v Portrově modelu pěti konkurenčních sil. Výsledek byl pro lékárnu do značné 

míry negativní, a proto jsem se rozhodl, že návrh nového marketingového mixu 4P bude 

součástí návrhové stránky. Analytickou část jsem ještě doplnil o zhodnocení rizik, které 

tak se všemi již získanými poznatky vytvořili data pro souhrnnou SWOT analýzu. V ní 

jsou porovnal silné a slabé stránky společnosti s příležitostmi nebo hrozbami, které 

momentálně má. Velmi vysoký vliv měli mezi sebou silné stránky a příležitosti. Mezi 

nimi a slabými stránkami byl také poměrně značný vliv, a proto jsem se rozhodl 

v návrhové části zaměřit právě na řešení příležitostí pomocí silných a slabých stránek. 
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V návrhové části jsem se nejprve zabýval mísí, vizí a hodnot, které chce majitelka ve 

společnosti zachovat. Na jejich základě jsem vymezil cíle business strategie do tří 

dimenzi. Ty se pak staly základem pro tvorbu nového marketingové mixu, kde jsem 

navrhl nové možnosti řešení a některé z nich také aplikoval do praxe. Rozvoz léků a 

založení stránky společnosti na Facebooku byly hodnoceny velmi pozitivně majitelkou. 

Ostatní návrhy byly také hodnoceny pozitivně, ale až čas ukáže, jestli měli tížený 

výsledek. Business strategii jsem poté doplnil pomocí Value proposition Canvas a 

Business model Canvas, které přehledně znázorňují jednotlivé aspekty podnikání a nabízí 

jasné odpovědi na celou řadu otázek. 

Při vypracování této diplomové práce jsem měl možnost nahlédnout na stránky 

společnosti, nad kterými jsem předtím nepřemýšlel. To mi dovolilo daleko lépe pochopit 

provázanost jednotlivých částí podnikání a poznat tak jak do sebe tyto části zapadají. Jsem 

za tyto informace velmi vděčný, a doufám, že je budu moct použít k dalšímu rozvoji a 

růstu společnosti. 
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