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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části 

práce jsou popsány teoretické poznatky, na základě kterých je provedena analytická 

část, která posuzuje současný stav a vymezuje problémy, která odhalila analýza 

vnitřního a vnějšího prostředí. V poslední kapitole je navrženo řešení současné situace. 

Proces změny probíhá pomocí Lewinova modelu změny a je sestaven harmonogram 

implementace. 

Abstract 

The diploma thesis is focused on development strategy for family owned company. The 

first part of the thesis describes the theoretical knowledge, based on which analytical 

part is performed, which assesses the current situation and defines the problems that 

revealed the analysis of the internal and external environment. The last chapter proposes 

a solution to the current situation. The proces of change takes place using Lewin's 

change model and an implementation schedule is compiled. 

Klíčová slova 

Rodinný podnik, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, SWOT analýza, 

Porterův model pěti sil, SLEPT analýza, Lewinův model změny. 

Key words 

Family owned company, joint-stock company, limited lability company, SWOT 

analysis, Porter´s five forces analysis, SLEPT analysis, Lewin´s chase management 

model. 
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ÚVOD 

Rodinné podniky mají u nás i ve světě dlouholetou tradici. Vždyť známé zahraniční 

firmy existující mnoho generací jsou rodinnými podniky. Nejčastější obory podnikání 

mají zpravidla historické kořeny, a tím jsou vinařství, pivovarnictví, výroba 

nábytku, řeznictví a uzenářství. Právě k poslednímu oboru má posuzovaná firma 

nejblíže.  

Rodinné podniky mají spoustu výhod. Hlavní výhodou je tendence přežít nejen několik 

desetiletí, ale i celá staletí, vzájemná důvěra a soudržnost rodiny jako dobře pracujícího 

systému a finanční zajištění všech členů rodiny. Pokud tedy funguje rodina a další 

generace berou převzetí podniku jako čest a podnět k seberealizaci, může i podnik 

fungovat řadu desetiletí. Největším problémem jsou rozpory mezi členy rodiny 

v důsledku prolnutí systému rodiny a podniku dohromady. Zde bývají největší třecí 

plochy, které způsobují rozkol. Dalším důvodem vedoucím ke vzniku problémů jsou 

rozdílné náhledy jednotlivých generací. Zakladatelé, většinou mistři svého řemeslného 

oboru, se řídí svou intuicí, kdežto následníci, často studovaní inženýři, mají jiný pohled 

na věc. Směr, kterým se oba zúčastnění ubírají, je stejný, jen se mění úhel, pod kterým 

se na podnik dívají. Vždy je pak vhodné uspořádat „rodinnou radu“ a zvážit možnosti, 

které se naskýtají, tak aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího rozvoje. 

Všechny tyto podněty vedly ke zpracování této diplomové práce na téma rozvoje 

rodinných podniků. Na základě kritické analýzy je potřeba navrhnout strategii dalšího 

rozvoje. Mezi jednotlivé postupy jsou zařazeny analýzy vnějších faktorů ovlivňujících 

podnik, a to SLEPT analýza a Porterův model pěti sil. Tyto metody by měly odhalit, co 

pozitivně nebo negativně může ovlivňovat chování firmy. Jako další analytické nástroje 

jsou použity SWOT analýza a GE matice atraktivity oboru. GE matice by měla reálně 

zobrazit postavení firmy na trhu. SWOT analýza zhodnotí silné a slabé stránky firmy, 

příležitosti a hrozby. Skrze tento sumář je vybrána alternativní strategie, která by měla 

zapříčinit rozvoj a posun v GE matici směrem do zelených zón.  
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Ve čtvrté kapitole je vytvořen návrh strategie k dosažení vizí majitele firmy. Jak 

příležitosti využít, tak aby to přinášelo požadovaný zisk. Pro co nejsnadnější dosažení 

vytyčených cílů bude třeba navrhnout novou organizační strukturu a rozdělení 

kompetencí, které by měly přispívat k bezproblémovému chodu. Lehce nastíněno bude i 

následnictví, tzn. jak by mělo probíhat a proč je důležité si vychovávat následníka pro 

předání moci. V samém závěru bude sestaven harmonogram implementace, který bude 

vizualizovaný pomocí Ganttova diagramu. Všechny změny, které budou popsány 

v návrhové části, by měly být provedeny pomocí Lewinova modelu změny, kde fáze 

rozmrazení připraví „úrodnou“ půdu pro změny, ve fázi změny se provedou vlastní 

navržené změny a ve fázi zamrazení by se pomalu měly nové výrobní procesy 

zautomatizovat. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíle práce 

Diplomová práce je zaměřena na transformaci rodinné firmy (živnosti) na kapitálovou 

společnost, a to buď společnost s ručením omezeným, nebo akciovou společnost. Cílem 

práce je posoudit, jaká právní forma bude pro podnik nejlepší, a na základě provedené 

strategické analýzy navrhnout strategický rozvoj firmy. S těmito změnami úzce souvisí 

i změna systému řízení, kdy v práci bude navržena nová struktura firmy a styl řízení. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

V úvodu práce budou zmíněny rodinné podniky a jejich specifika. Dále budou 

definovány formy kapitálových společností. V následujícím oddílu bude popsána teorie 

managementu a strategické analýzy v podobě analýzy vnitřního a vnějšího okolí pomocí 

SLEPT analýzy a Porterova modelu pěti sil, SWOT analýzy a GE matice. 

V analytické části bude posouzena současná situace a budou odhaleny problémy, se 

kterými se firma potýká pomocí analýz popsaných v teoretické části. Formy 

kapitálových společností budou porovnány, a měla by být vybrána nejlepší varianta. 

Díky znalosti manažerských funkcí bude navržen nový styl řízení podniku. Teorie růstu 

firmy by měla rodinnému podniku pomoct vytvořit novou strukturu společnosti. 

V poslední fázi přijde na řadu Lewinův model změny a jeho implementace. Lewinův 

model změn by měl pomoct zajistit hladký průběh změn, které vyplynou z předchozích 

analýz. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Zahájení podnikání 

Při zahájení podnikání musí nový podnik překonat bariéry vstupu na trh, aby mohl 

realizovat svůj podnikatelský záměr. Některé bariéry můžou plynout z malých nebo 

nedostatečných zkušeností začínajících podnikatelů, jiné zase vznikají v důsledku 

konkurenčního prostředí. Záleží však na tom, jak nový je produkt, se kterým se vstupuje 

na trh. „Čím větší je konkurenční výhoda nového výrobku, se kterým na trh podnikatel 

vstupuje, oproti stávajícím výrobkům na trhu, tím je překonání bariér lehčí.“ 

(JUROVÁ A KOL., 2016, s. 22) 

2.2 Rodinné podniky 

V České republice je situace kolem rodinných podniků a rodinného podnikání docela 

aktuální. Vzhledem k éře komunistického režimu je u nás rodinné podnikání vcelku 

mladou a novou disciplínou. I přes strasti minulého režimu se dnes snaží spousta 

podnikatelských rodin navázat na tradici svých předků, jiní v rodinném podniku vidí 

snadné nabytí velkého jmění. Po roce 1989 se stalo podnikání velice oblíbenou činností 

a legislativní nedostatky či málo zkušeností s podnikáním zapříčinily, že jen málo 

podniků „přežilo“ a fungují do současnosti. Tato situace se ale pomalu začíná zlepšovat 

a počet rodinných firem stoupá. Dalo by se říci, že rodinné podniky mají více šancí na 

„přežití“ a dlouhodobé fungování než firmy s externě dosazenými manažery, protože 

jde o celkově lepší soudržnost a směřování ke svým cílům. 

2.3 Specifika rodinného podniku 

Specifika rodinného podnikání spočívají v tom, že se na jedné úrovni protínají dvě 

složky, a to rodinná a podniková. Obě složky jsou sice rozdílné, ale tvoří je stejní lidé. 

Rodinný systém je založen na emocionalitě, ale podnikový systém preferuje racionalitu 

a klade důraz na výsledky. Pro lepší představu jsou tyto systémy znázorněny na obrázku 

č. 1 Model tří kruhů. (JUROVÁ A KOL., 2016, s. 22-24) 
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Obr. č. 1: Model tří kruhů 

(Zpracování vlastní dle (JUROVÁ, 2016, s. 25)) 

 

2.4 Právní formy podnikání 

2.4.1 Živnost 

Na základě živnostenského oprávnění může podnikat jakákoliv fyzická nebo právnická 

osoba, která splní zákonné podmínky, a to plnoletost, trestní bezúhonnost a způsobilost 

k právním úkonům. Mezi dalšími podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo 

jiná způsobilost, pokud to zákon vyžaduje. Podnikatel ručí za závazky celým svým 

majetkem. Podnikatel provozuje živnost na své jméno a na svou zodpovědnost.  

2.4.2 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným patří do kapitálových společností, kde základní kapitál 

je zákonem o obchodních korporacích stanoven ve výši 1 Kč, pokud společenská 

smlouva neurčí jinak a počet společníků není nijak omezen. Podíl na zisku se určuje 

podle podílu vkladu společníků. Společníci za své závazky ručí nerozdílně do výše, 

v jaké nesplnili vkladové povinnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada 

a statutárním orgánem je jednatel, nebo pokud je více jednatelů, tvoří tzv. kolektivní 

orgán. (ZOK, 2012, §132-194) 
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2.4.3 Akciová společnost 

Akciová společnost je společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet jmenovitých 

akcií. Pokud společnost bude veřejně upisovat akcie, její základní kapitál bude 

20 000 000 Kč, v opačném případě postačí 2 000 000 Kč. Akciová společnost je 

založena zakladatelskou listinou (jeden zakladatel) nebo smlouvou (více zakladatelů). 

Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, akcionáři za závazky neručí. 

Mezi řídící orgán patří valná hromada, představenstvo (statutární orgán) a dozorčí rada 

(kontrolní orgán). Zákonem stanovená povinnost je tvorba rezervního fondu 

v minimální výši 10 % základního kapitálu. (AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 2017) 

2.5 Růst firmy 

Firma za celou svou existenci prochází pěti stádii. Tato stádia mohou trvat různě 

dlouhou dobu. Jak ve své publikaci uvádí Koráb (2014, s. 56) přechod mezi stádii bývá 

doprovázen určitými krizemi. Níže je uveden model růstu firmy, kdy jeho znalost 

umožňuje problémy charakterizovat a připravit se na ně. To je důležité při plánování, co 

udělat při postupu do dalšího stádia. Každý přechod z jednoho stádia do druhého má své 

specifické krize a každá tato krize má svá řešení. 

 

Obr. č. 2: Model růstu podniku 

(Zpracování vlastní dle (KORÁB, 2014, s. 56)) 
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Pro představu jsou tyto skutečnosti shrnuty do níže uvedené tabulky č. 1. 

Tab. č. 1: Model růstu malé firmy 

(Zpracování vlastní dle (KORÁB, 2016, s. 90)) 
 

Stádium 1-

založení

Stádium 2-

přežití Stádium 3-růst

Stádium 4-

expanze Stádium 5-zralost

Stádium 

rozvoje prům. 

odvětví

Vznikající, 

roztříštěné

Vznikající, 

roztříštěné

Růst, několik 

velkých 

konkurentů, 

nové 

vstupující 

firmy

Růst, 

zefektivnění 

firmy

Růst/reorganizac

e nebo vyzrálý 

stav/pokles

Hlavní cíle

Získání zákazníků, 

hospodárná 

produkce

Příjmy a 

výdaje

Řízený růst, 

zajištění 

zdrojů

Finanční růst, 

udržování 

kontroly

Řízení výdajů 

produktivita, 

hledání skulin 

trhu, je-li odvětví 

v útlumu

Role 

vrcholového 

managementu

Přímý dohled
Vícestupňový 

dohled

Delegování 

pravomocí, 

koordinace

Decentralizace Decentralizace

Styl řízení

Podnikatelem 

prováděné 

individualistické 

řízení

Podnikatelem 

prováděné 

individualistic

ké řízení

Podnikatelem 

prováděné 

koordinované 

řízení

Odborníkem 

prováděné 

administrativn

í řízení

Kontrolní činnost 

prováděná 

podnikatelem

Organizační 

struktura
Nestrukturovaná Jednoduchá

Centralizovaní

, podle 

funkčního 

zařazení

Decentralizova

ná, podle 

funkčního 

zařezení

Decentralizovaná 

dle 

funkce/výrobku

Výzkum a vývoj 

výrobku
Žádný Malý

Jistý vývoj 

nových 

výrobků

Nové výrobky 

inovace na 

trhu-výzkum

Inovace výroby

Systémy řízení

Daňová 

evidence, 

provádí přímo 

podnikatel

Daňová 

evidence, 

osobní řízení

Účetní 

systémy, 

jednoduchá 

kontrolní 

hlášení

Rozpočtové 

řízení, měsíční 

hlášení o 

obratech a 

výrobě, 

delegované 

Formální řídící 

systémy (externí 

poradci), řízení 

podle 

vytyčených 

cílů/plánů

Hlavní zdroje 

financování

Majitelé, přátelé 

a příbuzní, 

dodavatelé, 

leasing

Majitelé, 

dodavatelé, 

banky

Banky, noví 

partneři, 

výnosy z 

podnikaní

Výnosy z 

podnikání, 

noví partneři, 

zajištěné 

dlouhodobé 

úvěry

Výnosy z 

podnikání 

dlouhodobé 

úvěry

Vytváření 

peněžních 

prostředků

Záporné
Záporné/vyro

vnané

Kladné, avšak 

reinvestované

Kladné s 

malou 

dividendou

Vytváření 

peněžních 

prostředků, vyšší 

dividenda

Hlavní 

investice
Budovy a zařízení

Pracovní 

kapitál

Pracovní 

kapitál, 

rozšiřování 

kapacity

Nová provozní 

jednotka

Udržování pozice 

v produkci a na 

trhu

Trh pro 

výrobek

Jediný výrobek, 

omezený počet 

odbytových 

kanálů a 

omezený trh

Jediný 

výrobek a trh, 

větší měřítko 

a větsí počet 

odbytových 

kanálů

Rozšíření 

výrobního 

programu na 

menší skupinu 

výrobků, 

jediný trh, vce 

odbytových 

kanálů

Rozšířený 

rozsah, větší 

počet trhů a 

odbytových 

kanálů

Rozsáhlý výrobní 

program, větší 

počet trhů a 

odbytových 

kanálů
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2.6 Lewinův model změny 

V průběhu životního cyklu firmy se mohou dít různé změny, ať už očekávané nebo 

řízené. Pro vybudování úspěšné firmy je třeba se primárně zabývat změnami řízenými, 

ale zajímat se i o reakce na neočekávané události. Společnost by ve svém cyklu měla 

sledovat interní a externí faktory a reagovat odpovídajícím způsobem. Lze tyto faktory 

identifikovat a konkrétní procesy měřit a v případě potřeby tyto procesy změnit. Před 

zahájením této změny je potřeba znát odpovědi na tyto otázky. 

 „JAKÝ je vliv těchto faktorů, JAK jsou intenzivní, CO způsobí? 

 JAK vypadá požadovaný stav, kterého chceme dosáhnout? 

 KDO jej bude podporovat, KDO jej bude bojkotovat? 

 KDE bude provedena takzvaná intervence? 

 JAK tuto intervenci provedeme? 

 JAK celý proces dopadl? 

 Na tuto otázku lze odpovědět vyhodnocením dosažených výsledků.“(RAIS et 

al., 2007, s. 29-31)  

2.7 Management 

Management lze chápat jako proces řízení, který probíhá mezi jednotlivcem a skupinou 

lidí, tj. mezi řídícími pracovníky a podřízenými pracovníky na různých řídících 

úrovních. (BLAŽEK, 2014, s. 12) Ačkoliv existuje mnoho definic managementu, ale 

nejlépe ji vystihuje Koontz (1993, s. 16): „Management je proces tvorby a udržování 

prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují 

vybraných cílů.“ Podle Weihrich et al. (2005, s. 6) jsou manažerské schopnosti 

vertikálně rozděleny do třech úrovní managementu, a to: 

 TOP management 
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 Střední management 

 Management první linie  

Dále se rozdělují horizontálně na čtyři manažerské role: 

 Rozhodování 

 Plánování 

 Vedení 

 Kontrola  

V této části práce budou manažerské role popsány podrobněji. 

2.7.1 Rozhodování 

„Rozhodování je klíčovým prvkem řízení.“ (BLAŽEK, 2014, s. 88) Jestliže chce 

organizace dosáhnout vytyčených cílů, je důležité, aby se manažeři rozhodovali 

správně. Pokud manažer udělá špatné rozhodnutí, způsobí tím, že závislé i nezávislé 

činnosti směřují špatným směrem. Rozhodování lze definovat jako výběr mezi 

variantami činností, které vedou k dosažení stanovených cílů, jde jen o to, jak správně 

rozhodnout. Rozhodovat je možno v těchto oblastech: 

 Osobní – rozhodování ve vlastním zájmu 

 Politické, velitelské a správní – tato kategorie spadá do rozhodování v zájmu 

jiných lidí, které je spjato s výkonem jisté funkce 

 Manažerské – rozhodovatel (manažer) rozhoduje v zájmu svého zaměstnavatele 

v rámci jeho kompetencí a jeho rozhodnutí provádí jeho podřízení (BLAŽEK, 

2014, s. 88-89) 
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2.7.2 Plánování 

Plánování je soubor činností, prostřednictvím kterých se budou naplňovat vytyčené cíle. 

Plány definují kapacitní zdroje, časové a logické vazby a vztahy mezi činnostmi. 

Manažer by měl mít schopnost předvídat budoucí vývoj a flexibilně reagovat na výkyvy 

v plánu. Měl by být schopen účelně a efektivně využívat různé metody plánování, aby 

byly úspěšně prováděny všechny aktivity organizace. 

Mohelská et al. (2012, s. 116) uvádí, že obecně lze plány rozdělit na: 

 Strategické plány 

 Jsou to dlouhodobé obecné plány, které určují směr firmy. Sledují 

dosažitelné externí příležitosti, které korespondují s hlavními cíly firmy. 

 Taktické plány 

 Jedná se o detailnější střednědobé plány. Lze říci, že rozpracovávají 

strategické plány pro jednotlivé oblasti organizace (výroba, zásobování, 

prodej) 

 Operativní plány 

 Jsou to krátkodobé plány, ve kterých jsou jednotlivé taktické plány pro 

jednotlivé oblasti podnikání podrobně popsány a roztříděny do cílů 

jednotlivých pracovišť, které jasně popisují jednotlivé činnosti a postupy 

práce, aby tyto pracovní úkoly byly včas splněny 

Bez vytvoření smysluplných strategických plánů nelze uplatnit metody strategického 

řízení ve střednědobém časovém horizontu. Bez taktických plánů není možné zajistit 

účelnost ani efektivitu podnikatelského chování organizace. (MOHELSKÁ et al., 2012, 

s. 116)  
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2.7.3 Vedení 

Vedení je schopnost manažerů na všech úrovních managementu, podle které je 

posuzován úspěch manažera vycházející z pracovní výkonnosti a výsledků týmu. 

Manažeři musí umět motivovat tým svých podřízených k dosažení vysoké produktivity 

při využití dostupných zdrojů, při zajištění vysoké kvality produktů a služeb současně 

při dlouhodobém snižování nákladů. „Nejlepším způsobem vedení pracovníků je pro 

každého manažera působení na chování spolupracovníků vlastním příkladem.“ 

(MOHELSKÁ et al., 2012, s. 181) V systému řízení – vedení – je nedílnou součástí 

i komunikace. 

Mezi používané metody komunikace zařazuje Management mania (2017) briefing 

a porady. 

Briefing 

Briefing je krátká neformální porada před akcí. V této metodě komunikace by měla být 

uvolněná atmosféra, která odbourá stres a pomůže pozvednout týmového ducha. 

Porada 

Porada je formální nástroj komunikace mezi manažerem a jeho podřízenými. Využívá 

se ke sdělení důležitých informací a jako metoda vzdělávání zaměstnanců.  

2.7.4 Kontrola 

Kontrola ve všech organizacích spočívá v tom, aby zadané pracovní úkoly byly 

zpracovány včas, efektivně a účelně. Jestliže má organizace dosáhnout svých cílů, musí 

se řídit předem stanoveným plánem. Podstatou kontroly je zjistit, jak se reálně 

vytvořené hodnoty liší od plánovaných. Očekávaným standardem jsou plánované 

výsledky, proto se plán považuje za nástroj kontroly. 

Jak uvádí MOHELSKÁ et al. (2012, s. 235) součástí kontroly je i řízení, které působí 

vhodným opravným způsobem na pracovní činnost tak, aby se co nejvíce přiblížila 

plánovanému. 
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Metody kontroly 

Jestliže kontrola sleduje stav mezi reálnými činnostmi a plánem, je potřeba provádět 

kontrolu vždy v určitém časovém okamžiku. Tento stav se vyjadřuje v ukazatelích 

vyjadřující parametry kvality, termínů a porovnání využití přidělených zdrojů. 

(MOHELSKÁ et al., 2012, s. 237) Mezi základní způsoby kontroly patří: 

 Preventivní kontrola – sleduje připravené podmínky před zahájením činnosti 

 Průběžná kontrola – sleduje průběh operace, zda se dosáhne předem 

vytyčených cílů 

 Následná kontrola – po ukončení činnosti porovnává stav skutečných výsledků 

s plánovanými a sleduje, do jaké míry bylo splněno zadání  

2.8 Strategická analýza 

Strategická analýza je chápána jako sběr a vyhodnocení dat a informací, která je 

potřebná pro formulaci strategií. Cílem této analýzy je identifikace významných 

dynamických jevů, které se sice v současné době nemusí jevit jako významné, ale 

v budoucnosti budou významně ovlivňovat situaci firmy. (KEŘKOVSKÝ, 2002, s. 162-

163) Tato analýza by měla obsahovat: 

 SLEPT analýzu 

 Porterův model pěti sil 

 GE matici 

 SWOT analýzu  

2.8.1 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT zahrnuje široké spektrum okolních vlivů na podnik. Přestože jsou tyto 

faktory identifikované a je znám jejich trend, nebývá jasné, jakým přínosem pro firmu 
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budou a naopak. V každém případě je dobré tyto vlivy identifikovat, což umožňuje 

podniku připravit se na případné změny. Mezi faktory SLEPT analýzy se řadí: 

Sociální faktory – nezaměstnanost, věková struktura, vzdělání 

Legislativní faktory – legislativa státu, nařízení EU 

Ekonomické faktory – překážky importu a exportu, vývoj vstupních surovin 

Politické faktory – stabilita vlády, podpora zahraničního obchodu 

Technologické faktory – modernizace technologie, zvyšování kapacity výroby 

(MALLYA, 2005, s. 8-10) 

2.8.2 Porterův model pěti sil 

Pokud chce firma pochopit podstatu konkurenčního prostředí v jakémkoli oboru, je 

třeba sestavit Porterův model pěti sil, který pomáhá při rozhodování o tvorbě 

konkurenční výhody. V tomto modelu Cimbálníková (2012, s. 41) identifikuje pět 

hlavních sil, které určují chování konkurentů, a to: 

 Síla dodavatelů 

 Síla odběratelů 

 Síla substitutů a komplementů 

 Síla konkurence v odvětví 

 Síla potencionální konkurence 

2.8.3 Matice atraktivity oboru – General Electric matice 

Matice atraktivity oboru neboli GE matice je dokonalejší verzí Boston Consulting 

Group (BCG matice) od známé marketingové firmy McKinsey. GE matice zachycuje na 

ose y Atraktivitu oboru a na ose x Konkurenční přednosti. (JAKUBÍKOVÁ, 2008, 

s. 111) 



23 

 

Do atraktivity oboru lze zařadit: 

 Tržní růst a velikost trhu 

 Kvalitu trhu 

 Ziskovost oboru 

 Stabilitu prodeje 

 Stabilitu cenovou 

 Náročnost a dostupnost vstupů (surovinových, energetických) 

 Situaci v okolí firmy (makrookolí – PEST, mikrookolí) (JAKUBÍKOVÁ, 2008, 

s. 111) 

Dílčími faktory konkurenční přednosti jsou: 

 Relativní pozice na trhu (relativní tržní podíl) 

 Relativní výrobní potenciál (kapacita) 

 Relativní výzkumný a vývojový potenciál 

 Pozice v distribuci, efektivnost marketingové komunikace 

 Postavení SBU v kvalitě, značce, technologii, marketingu, obchodní činnosti 

(JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 112) 

Podle konkrétního zaměření může být výčet bohatší nebo zkrácen. Každý tento faktor je 

rozdělen do tří pásem, a to: 

Atraktivita trhu: 

 Silné, střední slabé 
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Konkurenční přednosti: 

 Vysoké, střední, nízké 

Celá tato metoda je koncipována tak, že každý faktor je obodován a navíc je mu 

přidělena váha. Součin těchto hodnot je pak výsledkem faktoru. Tyto výsledky jsou 

následně sečteny a je spočítáno procento, které firma dosahuje v atraktivitě trhu nebo 

konkurenční přednosti. Takto vzniklé souřadnice jsou vyneseny na graf GE matice, kde 

se protnou v jednom z devíti polí. Každé pole má svůj význam. 

Zelená zóna: 

1, 2, 4 - zobrazuje výhodné postavení firmy a doporučuje stabilizaci a rozvoj 

Oranžová zóna: 

3, 5, 7 – situování v této zóně znamená do jisté míry nejistotu a zvažují se rizika 

Červená zóna: 

6, 8, 9 – firma nacházející se v této zóně zvažuje útlum či dokonce skončení a likvidaci 

(JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 112) 

2.8.4 SWOT analýza 

Obecně lze konstatovat, že SWOT analýza patří mezi jednu z nejčastěji využívaných 

analytických metod. „SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího 

stavu organizace nebo její části, kdy na základě vnitřní analýzy (silné a slabé stránky) 

a vnější analýzy (příležitosti a hrozby) jsou generovány alternativy strategií.“ 

(GRASSEOVÁ A KOL., 2012, s. 296) Pokud je třeba definovat další strategický 

rozvoj, musí se postavit silné a slabé stránky firmy oproti zjištěným příležitostem 

a hrozbám, které vyplývají z okolí. Než se začne SWOT analýza vytvářet, musí se 

stanovit účel využití. Její výsledky mohou sloužit k jednomu či více účelům. 

(GRASSEOVÁ A KOL., 2012, s. 296) 
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Metodika tvorby SWOT analýzy 

Postup tvorby analýzy podle Grasseové a kol. se dá shrnout do 4 fází: 

1) Příprava na provedení 

2) Definice a hodnocení silných a slabých stránek firmy 

3) Definice a hodnocení příležitostí a hrozeb 

4) Tvorba SWOT matice 

Ad 1) Příprava na provedení 

V této fázi je potřeba jednoznačně stanovit účel, za jakým je SWOT analýza prováděna. 

Jestliže analyzujeme firmu jako celek, je lepší tento celek rozdělit do jednotlivých 

oblastí a tyto pak analyzovat samostatně. Pokud se analyzují jednotlivé oblasti firmy je 

potřeba provádět nejprve procesy hlavní, řídící a naposled podpůrné. 

Ad 2) Definice a hodnocení silných a slabých stránek firmy 

Při definování silných a slabých stránek se vychází z různých zdrojů, může jít o studie, 

výroční zprávy, výkazy zisků a ztrát nebo z tvůrčích metod jako porady, brainstorming, 

aj. Pokud jsou tyto stránky definovány, přechází se k hodnocení těchto stran. Každá 

silná nebo slabá stránka se hodnotí zvlášť. Může se pro hodnocení použít metoda 

párového srovnání. 

Ad 3) Definice a hodnocení hrozeb a příležitostí 

Pro definici hrozeb a příležitostí se vychází z tvůrčích metod, jako jsou brainstorming, 

porady či řízené diskuze pro identifikaci. Při řízené diskuzi diskutéři přicházejí 

s možnými hrozbami a zdůvodňují, proč je zjištěná hrozba považována za hrozbu a jaké 

jsou pravděpodobnosti, jestli zjištěné hrozby nastanou či nikoliv a jaký budou mít dopad 

na firmu. Stejný postup se provádí se zjišťováním příležitostí. 
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Ad 4) Tvorba SWOT matice 

Po dokončení všech předchozích kroků přichází na řadu tvorba SWOT matice. Prvním 

krokem je vynesení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb s vysokou hodnotou. 

Druhým krokem je pak generování alternativ strategií, které spočívá v kombinování 

silných a slabých stránek se zjištěnými příležitostmi a hrozbami. Z těchto kombinací se 

následně vytvářejí alternativy strategií. (GRASSEOVÁ A KOL., 2012, s. 300-320) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analytické části diplomové práce bude představena firma, která je podrobena 

strategické analýze, a její stručná historie. V další fázi kapitoly budou porovnány 

výhody a nevýhody výše popsaných kapitálových společností. Dále se pak provede 

analýza firmy podle teoretických poznatků popsaných v předchozí kapitole. Firma se 

analyzuje ze dvou pohledů, a to z pohledu vnějšího a vnitřního prostředí. Nejprve bude 

provedena SLEPT analýza a Porterův model pěti sil, následně SWOT analýza 

a GE matice by měla vykreslit pozici na trhu. Na závěr této kapitoly bude uvedeno 

zhodnocení kritické analýzy a v další kapitole budou popsány návrhy řešení vycházející 

právě z této analýzy. 

3.1 Představení firmy LIGURSKÝ 

Název:  Ivo Ligurský 

Sídlo:  Na Dílech 288/4, Kroměříž 767 01 

Provozovna:  Antonína Dvořáka 1344, Hulín 768 24 

Zakladatel:  Ivo Ligurský 

Majitel:  Ivo Ligurský 

Právní forma:  osoba samostatně výdělečně činná 

IČO:  63457679 

DIČ:  CZ6802201274 

Činnost:  Výroba a prodej škvařeného sádla a produktů z něj. 

Počet zaměstnanců:  14 

Firma Ivo Ligurský se zabývá výrobou škvařeného vepřového sádla, pomazánek ze 

sádla a škvarků. Nejprodávanějším výrobkem je Vepřové sádlo škvařené 500 g 
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a z pomazánek Pomazánka ze sádla se škvarky s příchutí pečeného masa, která v 2015 

získala ocenění PERLA ZLÍNSKA. Pro výrobu firma používá linku, která se skládá ze 

dvou duplikátorových kotlů, ustalovače, chladícího zařízení, plnícího zařízení, 

narážecího zařízení, automatického aplikátoru etiket. Podnik prodává své výrobky po 

celé republice a jde mu o výrobu kvalitních českých potravin a dobrou pověst značky. 

Mezi odběratele této firmy se řadí většinou velkoobchody s potravinami, ale i restaurace 

a školní či závodní jídelny. Za zmínku stojí, že firmě se podařilo prosadit se na trhu se 

sádlem určeným pro kosmetické účely, kde důležitým odběratelem je 

AROMATICA CZ s. r. o. 

Historie firmy 

Historie firmy sahá až do roku 2000, kdy si Ivo Ligurský nechával škvařit sádlo 

v Masně Zlín a prodával již hotové výrobky. V roce 2006 Masna Zlín ukončila svou 

podnikatelskou činnost, a tak skončila i možnost škvaření. Podnikavost Iva Ligurského 

na sebe nenechala dlouho čekat a po stavebních úpravách si otevřel svou vlastní 

škvařírnu v areálu bývalé Masny Zlín. V té době zde pracovali 3 zaměstnanci. 

V průběhu let se počet odběratelů zvětšoval a s ním i objem výroby. Během této doby 

Ivo Ligurský dokupoval potřebné stroje a zaměstnával více lidí. Od samého začátku 

firma drží status chráněné dílny, což znamená, že zaměstnává více jak 50 % lidí se 

zdravotním postižením. V roce 2015 se naskytla příležitost koupit nemovitost v Hulíně 

a přestěhovat tam svou provozovnu. V současné době firma zaměstnává 14 pracovníků, 

úzce spolupracuje s MP Krásno, a. s. (dále jen Krásno), mezi odběratele kosmetického 

sádla se zařadila i firma Dr. POPOV s. r. o. a podařilo se zrealizovat vánoční akci 

výrobku Sádlo v keramice, která sklidila úspěch. 

3.2 Stávající organizační struktura 

Organizační struktura je nyní jednoduchá centralizovaná. Hlavní hybnou silou je 

majitel. Za obchodní činnost zodpovídá externí manažerka obchodu a účetnictví vede 

firemní účetní. Za správný provoz výroby je zodpovědný vedoucí výroby, který řídí dva 

vedoucí směn a každá směna má své pracovníky (viz obrázek č. 3). Jelikož je to rodinná 

firma, majitel má pocit, že řídit musí úplně každou činnost ve firmě. Tato aktivita se mu 
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nemůže odepřít, ale občas dochází ke komunikačním neshodám, které kazí výsledný 

efekt. 

Obr. č. 3: Stávající organizační struktura 

(Zpracování vlastní dle (LIGURSKÝ, 2017))  
 

 

3.3 Srovnání kapitálových společností 

Firma pro svou transformaci zvažovala dvě varianty, a to akciovou společnost 

a společnost s ručením omezeným. Náležitosti těchto společností jsou popsány 

v teoretické části práce. V této podkapitole jsou definovány potencionální výhody 

a nevýhody těchto právních forem, které by měly být vodítkem pří rozhodování, kterou 

variantu zvolit. 
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Tab. č. 2: Srovnání kapitálových společností 

(Zpracování vlastní dle (MORÁVEK, 2017))  

 

Akciová společnost Společnost s ručením omezeným

Základní kapitál 2 000 000 Kč 1 Kč

Počet společníků 2 a více 1 a více

Vhodnější pro větší podnikatelské plány Vhodnější pro malé a střední firmy

Stabilní základna pro zaměstnance Stabilní základna pro zaměstnance

Rozšiřování podnikání Rozšiřování podnikání

Možnost čerpání dotací Možnost čerpání dotací

Monistické či dualistické řízení společnosti Nižší výdaje na založení

Povinnost zveřejňovat zákonem stanovené 

skutečnosti
Možnost samostatného řízení firmy

V
ýh

o
d

y 
a 

n
e

vý
h

o
d

y

 

3.4 SLEPT analýza 

S – sociální prostředí 

Firma má od svého vzniku sídlo i provozovnu ve Zlínském kraji. Tento kraj patřil mezi 

průmyslovou špičku zásluhou Tomáše Bati, který zde založil obuvnické impérium. 

Nelze opomenout, že v současnosti mají ve Zlínském kraji také své provozovny firmy 

Barum Continental s. r. o., Mitas a. s., Rubena a. s., v Kroměříži je to PAL Magneton 

a. s., apod. Lze konstatovat, že v tomto kraji nebyla nouze o pracovní místa 

a nezaměstnanost tak byla nízká. Tuto skutečnost dokládá graf č. 1, kde je uvedena 

obecná míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji mezi lety 2013 – 1. Q 2017.  
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Graf č. 1: Obecná míra nezaměstnanosti 

(Zpracování vlastní dle (ČZSO, 2017))  

 

 

Z grafu je patrný klesající trend nezaměstnanosti a dle Českého statistického úřadu 

(2017) je to nejnižší hodnota za posledních 10 let. 

Vzhledem k tomu, že firma je chráněnou dílnou, přispívá i fakt, že v roce 2016 klesla 

míra nezaměstnaných lidí se zdravotním postižením na 16,6 % z celkového počtu 

nezaměstnaných. Ze zkušenosti autora vychází i trend, že v průměru na jednoho 

pracovníka ZTP do výroby je potřeba jednoho zdravého pracovníka. 

Z časových řad uveřejněných na stránkách Českého statistického úřadu (2016, s. 5) je 

patrný pokles studentů středních a vysokých škol. Ze statistiky je zřejmé, že průměrná 

věková míra vzrůstá o několik desetin procenta za posledních pět let. (ČZSO, 2016, 

s. 12) 

Pro firmu Ligurský je důležitý druhý údaj o uchazečích se zdravotním postižením. Úřad 

práce poskytuje dotace na mzdy pracovníku s vymezeným pracovním místem, kde je 

nutné splňovat určité podmínky 
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L – legislativní prostředí 

Firma Ivo Ligurský se specializuje na potravinářský průmysl, který velice dbá na 

bezpečnost potravin a politiku nezávadnosti, a proto si firma musí udržovat přehled 

o tom, jaké změny nastávají, aby se neocitla mimo zákon. Firmu přímo ovlivňují jak 

české zákony, tak i nařízení EU. Některá nařízení EU ještě upravují české vyhlášky, 

které většinou bývají přísnější, ale evropská legislativa je nadřazená té české. Mezi 

nejdůležitější legislativu dle konzultací s externistou MVDr. Šiškou (2017) patří: 

 zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb., který bude 

upraven na vyšší verzi s účinností od 1. 1. 2018 

 hygiena potravin živočišného původu – Nařízení 853/2004 ES 

 označování potravin a informace o potravinách – Nařízení 1169/2011 EU 

Dále se firma řídí „běžnými“ zákony, které upravují podnikání, obchod a zaměstnávání 

lidí. Hlavními zákony jsou: 

 zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 

 zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích 

 zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

Výše zmíněná legislativa určuje zákonné meze, ve kterých se firma může beztrestně 

pohybovat. V důsledku svého jména na etiketách výrobku si firma hledí toho, aby toto 

jméno nebylo pošpiněné činnostmi mimo zákon. 

E – ekonomické prostředí 

Průměrná mzda ve Zlínském kraji činí 24 342 Kč, což znamená růst o 4,5 %. (ČESKÝ 

STATISTICKÝ ÚŘAD, 2017) Od Nového roku se zvedla minimální výše mzdy na 

11 000 Kč za měsíc nebo 66 Kč za hodinu. Tato skutečnost ovlivnila mzdové náklady 

firmy. Přestože firma zaměstnává větší podíl pracovníku ZTP, kteří mají snížený fond 
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pracovní doby, legislativní změny zrušily minimální mzdu pro tyto pracovníky, a tak 

firma tento rozdíl musí vyrovnat. (MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 

2017)  

Do značné míry firma sleduje i vývoj ceny elektřiny, protože veškeré stroje a vybavení 

spotřebovává elektrickou energii, je tento náklad zásadní pro tvorbu ceny výrobků. Za 

první čtvrtletí roku 2017 se pohybuje průměrná cena 811,04 Kč za MWh. Analytici 

předpokládají, že cena bude kolem této hodnoty kolísat po zbytek roku. 

(kurzy.cz/komodity)  

V neposlední řadě tvorbu ceny ovlivňuje cena suroviny. Český svaz zpracovatelů masa 

pravidelně informuje firmu, jakožto člena tohoto svazu, o vývoji JUT (jatečně 

upravených těl) v Německu, což ovlivňuje český trh s masem, potažmo se syrovým 

sádlem. Z posledních informací vyplývá, že ceny masa a sádla během roku porostou 

nahoru, možná i o několik korun. (PILČÍK, 2017) V současné době firma nakupuje 

plstní sádlo v průměru za 12,5 Kč/kg a hřbetní sádlo v průměru za 16,36 Kč/kg. 

(LIGURSKÝ, 2017) 

P – politické prostředí 

Získání dotací bylo vždy pro firmu zajímavou výzvou, ale zpracování živočišných tuků 

nepatří do žádné skupiny vypsaných dotačních titulů. V úvahu tedy připadaly jen tituly 

v rámci rozvoje venkova. Poněvadž Zlín, kde byla provozovna 7 let situována, je 

krajské město s téměř 80 000 obyvatel, nebylo možné o dotace zažádat. Změna nastala 

po přesunu provozovny do Hulína u Kroměříže, kde už se v dotačním titulu rozvoje 

venkova bylo možné ztotožnit s několika z vypsaných výzev. Na základě dotací firma 

doplnila provoz o novou technologii pro zlepšení pracovních podmínek pro 

zaměstnance. 

Ivo Ligurský zatím podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, a tak se ho týká 

15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Jestliže ale se uvažuje přechod z OSVČ na 

kapitálovou společnost, bude mít firma za povinnost odvádět 19% daň z příjmu 

právnických osob, jejíž sazba je již několik let stále stejná. 
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Firmu do jisté míry postihly i intervence ČNB v roce 2013, kdy Česká koruna náhle 

oslabila z hodnoty kolem 25 CZK/EUR až k hranici téměř 28,5 CZK/EUR během této 

doby. Tímto se firmě zdražila surovina z dovozu. V dubnu letošního roku ČNB uvolnila 

kurz a během krátké doby to vypadalo jako na houpačce. V této době se kurz zatím 

ustálil na necelých 27 CZK/EUR. 

Politická situace v ČR se po posledních volbách zdála být celkem stabilní. V květnu 

tohoto roku se však rozhořela vládní krize, zapříčinila kolísání kurzu České koruny. 

Zatím není jasné, jak celá situace dopadne. 

T – technologické prostředí 

Firma pro svou výrobu potřebuje výrobní linku, která je popsaná v kapitole Představení 

firmy. Pro rozmělnění syrového sádla používá zastaralou řezačku, sice fungující, ale je 

otázka času, kdy fungovat přestane. Pro plnění sádlo do obalů používá firma plnicí 

zařízení, které sice bylo vyrobené na míru, ale v dnešní době už existuje vyšší řada 

tohoto stroje. Z výše napsaného vyplývá, že základní zázemí firmy tvoří zastaralé stroje, 

které bude potřeba v nedaleké budoucnosti obnovit. Pro zchlazování vyškvařeného 

sádla firma používá průtokový výměník tepla, který jako chladicí médium používá 

vodu, která je chlazena chillerem (výměník tepla). Co se týká chladicího zařízení, zatím 

neexistuje lepší nebo rychlejší způsob zchlazování, ale pro lepší výkon je možné 

vyměnit chladicí médium místo vody za etylenglykol.  

Firma zatím nemá zaveden žádný informační systém, kde by byly podchyceny 

objednávky, množství výrobků na skladě, stav zásob pomocného materiálu, aj. Proto 

dochází k různým dezinformacím ve výrobním procesu nebo nedostatečnému množství 

potřebného obalového materiálu. Veškeré tyto údaje jsou vedené v ruční podobě, kde 

má vše na starost majitel firmy. S růstem firmy se tyto nároky zvyšují a majitel už nemá 

čas vše pečlivě zapisovat a v dostatečném předstihu objednávat pomocný materiál. 
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3.5 Porterův model pěti sil 

Síla dodavatelů 

Firma Ivo Ligurský má dva hlavní dodavatele surovin, a to Jatky Bučovice, s. r. o. (dále 

jen Bučovice) a MP-Soft, a. s. – Jatka Ivančice (dále jen Ivančice). Dále se mezi 

dodavatele řadí Přerovské jatky, M. H., s. r. o. (dále jen Přerov), Maso Planá – 

Kostelecké uzeniny a. s. (dále jen Planá) a ze zahraničních dodavatelů je to Tönnies 

Lebensmittel GmbH & Co. KG (dále jen Tönnies). Co se týká kvality, nejlépe si stojí 

Bučovice, Planá a Tönnies, z tohoto hlediska by se dalo konstatovat, že mají největší 

vyjednávací sílu. Jako další kritérium by se dalo označit odebrané množství suroviny. 

Bučovice dovážejí surovinu v pravidelných závozech a v přijatelném množství. Ivančice 

dovážejí surovinu také v pravidelných závozech, ale množství se liší od jejich výroby, 

tzn., pokud je malá, dovezou malé množství a naopak. Pro případ velké poptávky po 

škvařeném sádle, dokupuje surovinu nahodile u zbývajících, výše zmíněných, firem. 

Síla odběratelů 

Mezi největší odběratele firmy se bezesporu řadí Krásno, které odebírá v pravidelném 

množství i dodávkových cyklech už od samého vzniku firmy. Vzhledem k tomu, že 

firmy od roku 2015 velmi úzce spolupracují, se Krásno snaží proniknout se škvařeným 

sádlem do řetězců, ve kterých už má zalistované své výrobky. Novou příležitostí jsou 

pekárny United Bakeries a. s. (dále jen UB), kde je vyjednávací síla odběratele velká, 

protože firma Ivo Ligurský může díky UB zdvojnásobit objem výroby, aniž by se 

musela přijímat dodatečná pracovní síla nebo nové stroje. V jednání je pouze cena. 

Síla substitutů 

V pozici přímého substitutu je rostlinný olej (řepkový, slunečnicový). Spotřeba oleje je 

závislá na ročním období a na úrodě. Za léta praxe majitel vypozoroval snížení cen před 

další sklizní a před důležitými svátky, a to Velikonocemi a Vánocemi, kdy každá rodina 

peče cukroví. Mimo tyto tři roční události se cena oleje nijak zvlášť nemění. Dalším 

faktorem ovlivňujícím sílů substitutu je pozitivní respektive negativní reklama na 

zdravou výživu, kde se podporují rostlinné tuky namísto „škodlivých“ živočišných tuků. 
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Nepřímým substitutem je tzv. pekařský tuk, který je určen výhradně pro pekaře. Jedná 

se o směs oleje a sádla v určitém poměru, kde se dosahuje určitého kompromisu 

v kvalitě a ceně. Sami pekaří tvrdí, že rohlíky jsou mnohem vláčnější a chutnější při 

použití pekařského tuku než samotného oleje. Zde je velký důraz kladen na cenu. 

Síla konkurence v odvětví 

V České republice se prakticky nenachází firma, která by se pouze zaměřovala na 

škvaření sádla. Ve většině případů se jedná o vedlejší výrobu k výrobě uzenin nebo 

hlavní výrobu s vedlejší produkcí různých pochutin a obchodní činnosti. V objemu 

výroby se firma Ivo Ligurský zatím nevyrovnává žádné z konkurenčních firem, ale 

kvalitativně si stojí mnohem lépe než mnohé větší škvařírny (reference spokojených 

zákazníků). Největším konkurentem tuzemských škvaříren je firma Piller, s. r. o., ze 

zahraničních konkurentů je to firma Comperio s. r. o. se značkou Brick. 

Síla potencionální konkurence 

Vstup nového konkurenta na trh se nejeví jako velká hrozba. Bariéry vstupu na trh jsou 

poměrně velké z důvodu drahé technologie. Proto se mnohdy stává, že velké firmy, než 

aby vybudovali novou provozovnu pro škvaření sádla, si raději nechávají surovinu 

škvařit tzv. ve mzdě (platí pouze za službu – vyškvaření). Potencionální hrozbou se 

můžou stát regionální řezníci-uzenáři, kteří si surovinu (sádlo) vyškvaří sami. Vzhledem 

k tomu, že neškvaří ve velkých objemech, nemusí mít žádnou drahou technologii, ale 

stačí obyčejná tavící pánev. V tomto případě není tato situace nijak alarmující, protože 

to, co vyškvaří, si prodají ve svých obchodech a nesnaží se zalistovat v obchodních 

řetězcích. 

3.6 GE matice 

V této analýze jsou nejprve určeny faktory ovlivňující atraktivitu oboru a faktory 

ovlivňující konkurenční přednosti. K jednotlivým faktorům jsou kvantitativně přiděleny 

váhy metodou párového srovnání. Dále je sestavena tabulka pro výpočet souřadnice, na 

které se firma nachází. Bodování jednotlivých kritérií vychází z předpokladu 

subjektivního zhodnocení na škále od 1 do 5 (1-neatraktivní, 5- vysoce atraktivní). 
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Kritéria atraktivity oboru: 

 Velikost trhu - A 

 Konkurence - B 

 Cenové trendy - C 

 Náročnost a dostupnost vstupů - D 

Kritéria konkurenční přednosti: 

 Výrobní kapacita - A 

 Inovační potenciál - B 

 Ziskovost v porovnání s konkurencí - C 

 Zkušenost a schopnosti vedení – D 

Tab. č. 3: Atraktivita oboru 

(Zpracování vlastní)  
 

A B C D Body Podíl Váha

A 0 1 0 1 2 2/8 0,25

B 1 1 0 1 3 2/8 0,375

C 1 1 0 0 2 3/8 0,25

D 1 0 0 0 1 1/8 0,125

8 Suma: 1Suma:  

Největší váhu mezi kritérii atraktivity oboru má konkurence. 
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Tab. č. 4: Konkurenční přednosti 

(Zpracování vlastní)  
 

A B C D Body Podíl Váha

A 0 1 0 0 1 2/8 0,125

B 1 0 1 0 2 2/8 0,25

C 1 1 0 1 3 3/8 0,375

D 1 1 0 0 2 1/8 0,25

8 Suma: 1Suma:  

Největší váhu v kritériích konkurenčních předností má ziskovost v porovnání 

s konkurencí. 

Při hodnocení kritérií v oblasti atraktivitu trhu a konkurenčních předností se vycházelo 

ze znalosti oboru a subjektivním přiřazením bodů ke kritériím. Souhrn je zobrazen 

v tabulce č. 5, ze které je patrná vypočtená souřadnice. 

Tab. č. 5: Výpočet souřadnice GE matice 

(Zpracování vlastní)  
 

Váha Hodnocení Souhrn Váha Hodnocení Souhrn

Velikost trhu 0,25 2 0,5 Výrobní kapacita 0,125 2 0,25

Konkurence 0,375 4 1,5
Inovační 

potenciál
0,25 2 0,5

Cenové trendy 0,25 3 0,75

Ziskovost v 

porovnání s 

konkurencí

0,375 2 0,75

Náročnost a 

dostupnost 

vstupů

0,125 3 0,375

Zkušenost a 

schopnosti 

vedení

0,25 3 0,75

3,125 2,25

5 5

63% 45%

Atraktivita oboru Konkurenční přednosti

Souhrnný výsledek

Potenciální maximum

% hodnocení výsledku 

Souhrnný výsledek

Potenciální maximum

% hodnocení výsledku 

 

Z tabulky č. 5 je zřejmé, že v oblasti atraktivity trhu získala firma 63 % a v oblasti 

konkurenčních předností pouze 45 %. Tyto hodnoty jsou základem pro souřadnici, která 

bude vynesena na GE matici. 
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Graf č. 2 zobrazuje vypočtenou souřadnici GE matici. Na ose X je zanesena oblast 

konkurenční přednosti a na ose Y oblast atraktivitu oboru. 

Graf č. 2: GE matice 

(Zpracování vlastní)  
 

 

Z grafu je patrné, že firma se pohybuje na pomezí dvou zón, a to zelené a oranžové. 

Vzhledem k tomu, že firma začínala své podnikání v době ekonomické krize v roce 

2008 a navíc figurovala i v současnosti, figuruje jako malý podnik, nezdá se být 

výsledek analýzy špatný. 

3.7 SWOT analýza 

V této podkapitole je provedena SWOT analýza, za účelem zhodnocení firmy jako 

celku. Jsou zde popsány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Následně je 

vytvořena SWOT matice a vyvozen závěr této analýzy. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky může firma zařadit tradici bezmála již deseti let na trhu se 

škvařeným sádlem. Dále by se dal konstatovat i fakt, že obrat firmy má stále stoupající 

trend stejně jako objem výroby. Společnost umožňuje najít práci i lidem s handicapem, 
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kteří v důsledku toho mají zhoršené společenské uplatnění. Většinou se s rostoucím 

objemem výroby zhoršuje i kvalita výrobků, ale firma Ivo Ligurský si po celou dobu 

působení na trhu udržuje stále stejnou kvalitu díky malé kontrolní laboratoři. Po 

přestěhování provozovny ze Zlína by se dalo říct, že firma přišla o výhodu krajského 

města, ale sídlo v Hulíně na Kroměřížsku je mnohem lépe dostupné, neboť se 

v blízkosti nachází „moravská křižovatka“ D1 a D55. Mezi silné stránky by se dala 

zařadit i spolupráce s Krásnem. Poslední silnou stránkou je ocenění TOP výrobku, 

Pomazánka ze sádla se škvarky, s příchutí pečeného masa jako PERLOU ZLÍNSKA. 

Jako rodinná firma má silnou stránku v soudržnosti než velké podniky a k srdečnému 

přístupu k zákazníkům. Tyto silné stránky jsou odvozeny z podstaty rodinných firem. 

Slabé stránky 

Za slabou stránku by se dalo považovat to, že firma doposud nemá žádný informační 

systém a nevede žádné skladové hospodářství v elektronické podobě. Veškeré zakázky 

jsou vedeny v ruční papírové podobě, která dlouhodobě nevyhovuje. Navíc špatně 

definovaná organizační struktura firmy má za následek nedostatečnou komunikaci 

a celkově se za slabý dá považovat i styl řízení. S přihlédnutím na to, že firma 

zaměstnává lidi s tělesným postižením, nemají žádné nebo špatné povědomí o hygieně 

potravin a vedoucí výroby a směn stráví spoustu času školením svých podřízených 

v této problematice. Další slabou stránkou je certifikace provozu. Firma vlastní pouze 

certifikované HACCP (Hard Analysis Critical Control Points), které je takřka základní. 

Navíc firma funguje na živnostenský list Iva Ligurského. Větší prestiž by možná 

dosáhla jako akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným. 

Příležitosti 

Hlavní příležitostí by mělo být uzavření kontraktu s UB na dodávkách pekařského tuku 

pro pekárny na Moravě, o kterém se v této době jedná. Jestliže chce firma dodávat do 

řetězců jako je AHOLD Czech republic a. s. nebo právě UB, měla by být nositelem 

certifikátu IFS (International Food Standard), podle něhož se musí upravit stávající 

dispoziční řešení provozu. Tyto úpravy by neměly být náročné z hlediska financí. 

V neposlední řadě by měla firma zajistit odpovídající informační systém a zvážit 

přechod živnosti na nějakou z kapitálových společností. Za zmínku stojí propagace 
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v rámci stále oblíbenějších farmářských trhů a také plnění sádla do keramických nádob, 

připomínající časy minulé nebo označení Česká potravina. 

V poslední době firma zaznamenala trend úpravy pokrmů metodou Sous-vide, což 

znamená tepelné opracování pokrmu, který je zabalený ve vakuu, při nízké teplotě po 

dobu několika hodin. Tato metoda začíná být velice oblíbená v restauracích, školních 

a závodních jídelnách. Během prvního čtvrtletí se zvedla poptávka po škvarcích, a to 

nejen jako výrobku, ale i jako vstupní surovině pro pekaře či lahůdkáře. (LIGURSKÝ, 

2017) 

Hrozby 

Hrozbou pro podnik může být pravděpodobně jeho příležitost označit své výrobky jako 

Česká potravina. Jestliže firma bude chtít mít značení Česká potravina, musí splnit 

podmínku, že 100 % složek výrobku pochází z ČR nebo alespoň součet hmotnosti 

složek výrobku tvořící min 75 % pochází z ČR. (eAGRI, 2017) V poslední době totiž 

hrozí zdražení vstupních surovin od dodavatelů z ČR, tím pádem na to firma bude 

muset reagovat zvýšením cen svých výrobků. Tohle může způsobit příliv zahraničních 

konkurentů na český trh, kteří dokážou vyprodukovat škvařené sádlo levněji. Neméně 

závažné hrozby jsou ze strany legislativy (nových nařízení EU, českých zákonů 

o potravinách, aj.), kde je sice benevolentnější evropská legislativa nadřazená té české, 

ale jděte proti proudu, když chcete být v podnikání úspěšní. Další hrozbou může být 

právě růst objemu výroby. Pracovníci ZTP nebudou muset stíhat vyššímu pracovnímu 

tempu a bude se muset najímat zdravá dražší pracovní síla. V důsledku toho firma 

přestane mít statut chráněné dílny a nemusí být pro některé odběratele zajímavá 

z důvodu uplatnění náhradního plnění. 
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Tab. č. 6: SWOT matice 

(Zpracování vlastní )  
 

Silné stránky Slabé stránky

zvyšující se obrat i objem výroby žádný informační systém

zaměstnávání pracovníků ZTP nedostatečné vzdělání pracovníků

dobrá a udržitelná kvalita výrobků certifikace provozu

poloha provozovny organizační struktura a styl řízení

Spolupráce s MP Krásno, a. s. firma není s. r. o. ani a. s. 

ocenění PERLA ZLÍNSKA špatná komunikace

soudržnost

orientace na zákazníka

Příležitosti Hrozby

kontrakt na pekařský tuk označení česká potravina

certifikace IFS legislativa

farmářské trhy růst objemu výroby

označení česká potravina

sádlo v keramice

zvýšená poptávka po škvarcích

metoda Sous-vide

V
n

ěj
ší

V
n

it
řn

í
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3.8 Shrnutí výsledků analýz 

V analytické části diplomové práce byla provedena SLEPT analýza vnějšího okolí a byl 

vytvořen Porterův model pěti sil. V další fázi byla vytvořena GE matice a na základě 

zjištěných poznatků byla provedena SWOT analýza. 

Za důležité poznatky vyplývající ze SLEPT analýzy se dá chápat vývoj nezaměstnanosti 

v kraji, která má klesající trend, dlouhodobě vzrůstá i průměrný věk obyvatelstva, na 

kterém je přímo závislá i klesající vzdělanost obyvatel. Po prozkoumání legislativních 

faktorů lze konstatovat, že nařízení EU a vyhlášky, které upravují tyto nařízení pro ČR, 

se zpřísňují a jejich počet se neustále zvyšuje. Tyto legislativní změny mají negativní 

finanční dopad na firmu. Znepokojující je rostoucí cena vstupní suroviny, kde se 

očekává výrazné zdražení. Za kladné lze považovat uvolnění kurzu České koruny. Pro 

firmu to znamená zlevnění suroviny z dovozu. Jestliže chce firma zvyšovat své objemy 

produkce, bylo by třeba zainventovat do obnovy zastaralé technologie. V případě, že tak 

učiní, je pravděpodobné, že za stávajících pracovních sil dokáže vyprodukovat jednou 

takový objem výroby než v současnosti.  

Z Porterova modelu pěti sil je zřejmé, že si firma v konkurenčním prostředí vede 

obstojně. Je možné tak usuzovat z toho, že s firmou jednají velké podniky, jako Krásno 

nebo UB. Je to dáno tím, že firma si udržuje dlouhodobě vysokou kvalitu a váží si 

svých zákazníků. Pozitivní je i to, že s firmou spolupracuje kosmetický průmysl, který 

sádlo používá jako základní surovinu pro výrobu bylinných mastí. 

Přínosem může být i hrozba substitutů. Jestliže zlevní olej jakožto substitut k sádlu, 

může spadnout objem výroby sádla, ale pravděpodobně tím zlevní i pekařský tuk 

(kombinace sádla a oleje), kde odběratelé kladou důraz na cenu výrobku, a tak se 

celkový objem výroby může zvýšit. 

Ze strany potencionální tuzemské konkurence firma necítí hrozbu. Avšak musí sledovat 

dění i v EU z důvodu možného přílivu zahraničních konkurentů. 

Po dokončení analýzy vnějších faktorů se práce zaměřila na analýzu vnitřních faktorů 

a první z nich byla GE matice. Z analýzy vyplývá, že se při vstupu do odvětví sice 
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žádná taková analýza neprováděla, ale je téměř jasné, že se firma musela probojovat 

z červených zón až na pomezí zelené a oranžové zóny. Na základě tohoto grafu lze 

usoudit, že firma má ještě potenciál se rozvíjet, ale v této fázi vývoje by bylo dobré 

stabilizovat stávající situace, ale také pomalu vyhledávat příležitosti k dalšímu 

potencionálnímu rozvoji.  

Poslední v řadě analýz byla provedena SWOT analýza, ze které je patrné, že firma má 

převahu silných stránek a dost příležitostí než slabých stránek a hrozeb, ale slabé 

stránky jsou v tomto ohledu limitující. 

V oblasti silných stránek jsou nejdůležitější udržení dlouhodobé kvality produktů, kdy 

během dvou let od přestěhování provozovny do Hulína si pro sádlo přijíždějí lidé 

z blízkého i dalekého okolí. Mimo to je firma v bezprostřední blízkosti k dálnicím D1 

a D55. Důležitou silnou stránkou je soudržnost firmy jako celku a orientace na 

zákazníky. Slabé stránky podniku spočívají v nedostatečném vzdělání pracovníků. 

Špatně definovaná struktura firmy a nevyhovující styl řízení mají za následek 

nedostatečnou komunikaci mezi vedením a pracovníky výroby, vzniká zmatek při 

vyřizování a expedování objednávek. Tyto problémy vytváří špatný vnější i vnitřní 

obraz podniku. 

Příležitosti, které se firmě nabízí, je potřeba v nejvyšší míře proměnit. Hlavními 

příležitostmi, kterými by se firma měla zabývat, jsou poptávka po pekařském tuku, 

zvýšená poptávka po škvarcích a také pokrmy upravené metodou sous-vide. První dvě 

příležitosti jsou spolu provázané a v rovnováze. Jestliže firma vyrobí velké množství 

sádla, bude vyrobeno i velké množství škvarků, které půjde také na odbyt. Jestliže by 

tato rovnováha nefungovala, zůstávalo by na skladě velké množství škvarků. 

V opačném případě sádla. V přípravě pokrmů metodou sous-vide vidí firma velkou 

příležitost pro využití stávající technologie, která zatím není využita. Metoda sous-vide 

je určena malým i větším restauracím i jídelnám, které potřebují rychle uspokojit velkou 

poptávku, pro kterou nemají zrovna kapacitu, ale taky může být celá kuchyň založena 

na této metodě, a tak provozovatel ušetří náklady na přípravu pokrmů. Hrozbou pro 

firmu je zdražení suroviny. Předpoklad je, že ceny vepřového masa v ČR i v EU, 
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porostou z důvodu vysoké poptávky po vepřovém. Již v této době začínají jatky v ČR 

porážet mnohem více prasat než ve stejném období loňského roku.  

Ze shrnutí SWOT analýzy lze vyvodit alternativní strategie, které jsou zobrazeny na 

obrázku č. 4. 

Obr. č. 4: Alternativní strategie SWOT analýzy 

(Zpracování vlastní dle (LIGURSKÝ, 2017))  
 

 

Z uvedeného obrázku je patrné, že se firma pohybuje v kvartálu W-O, což znamená, že 

by měla eliminovat slabé stránky a využít příležitostí plynoucích z výsledků analýz. 

Touto strategií by měla upevnit svou pozici na trhu a konkurovat větším škvařírnám 

v ČR potažmo i zahraničním konkurentům. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Návrh strategie rozvoje 

Při návrhu strategie rozvoje se v této části vychází z poznatků provedených analýz, vizí 

a cílů majitele, podle kterých chce firmu posunout nebo směřovat. Celá koncepce 

strategie je rozdělena do jednotlivých strategických cílů, a to: 

 Vize, které by chtěl realizovat majitel 

 Změna právní subjektivity z živnosti na společnost s ručením omezeným 

 Inovace produktových řad 

 Využití příležitostí vycházející ze SWOT analýzy 

 Sestavení nové organizační struktury již jako s. r. o. 

 Rozdělení kompetencí pomocí manažerských rolí 

 Následnictví 

Každý tento bod je podrobně rozepsán do samostatných podkapitol. U krátkodobých 

taktických cílů je sestaven harmonogram implementace s Ganttovým diagramem. Celá 

tato změna probíhá v duchu Lewinova modelu změn. 

4.1.1 Vize majitele 

Na základě osobní komunikace s majitelem firmy, byly poodhaleny majitelovy 

myšlenky, kam firmu směřovat a kde by ji chtěl v budoucnu vidět. Tyto cíle by se daly 

rozdělit na krátkodobé taktické a dlouhodobé strategické. 

Strategické cíle realizované do pěti let: 

 Zařadit se mezi silné lídry na trhu 
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 Dlouhodobě generovat kladný zisk 

 Zajistit kompletní sortiment, co se týká hmotnosti a obalu 

 Modernizace balírny a expedice 

 Vlastní divize dopravy 

Taktické cíle realizované do konce roku 2017: 

 Transformace živnosti na s. r. o. 

 Spuštění nového informačního systému 

 Spuštění nové balící linky 

 Spuštění projektu úpravy pokrmů metodou sous-vide  

Nový informační systém 

Z provedené analýzy bylo zjištěné, že firma nepoužívá žádný informační systém pro 

lepší řízení objednávek a expedici zboží. Dále jsou popsány technické parametry 

a nabídky jednotlivých firem. 

Technické parametry technologie 

Po prozkoumání trhu s informačními a prodejními systémy bylo zjištěno, že pro 

správnou požadovanou funkci bude potřeba zakoupit min 2 nové počítače, 2 čtečky 

čárových kódů, terminál pro správnou funkci čteček, software, 4 licence pro uživatele 

systému, síťové disky pro zálohu dat, 2 routery pro přenos wi-fi signálu a 2 kilometry 

UTP kabelu o celkové ceně přibližně 40 000,- Kč.  

Vzhledem k tomu, že některé aplikační stroje a váhy má firma od společnosti NOVUM, 

první poptávka po systému bude u této společnosti. Další poptávka bude směřována na 

firmu Cígler software. A poslední poptávka bude u firmy Pavlasoft.  
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Cígler software – Money S4 

Sumarizace nabídky 

Základní licence Money S4  57 950,- Kč 

Volitelné licence Money S4  11 980,- Kč 

Mobile S4 včetně služeb spojených s nasazením  44 700,- Kč 

Služby spojené s nasazením Money S4  47 600,- Kč 

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH. 

NABÍDKA CELKEM  162 231,- Kč 

Požadavky na hardwarové vybavení 

Tab. č. 7: Hardwarové vybavení Cígler software, a. s. 

(Zpracování: vlastní, dle Cígler software, 2017) 

Nároky na server Klientská stanice Samostatné PC

Procesor
Intel XEON (Quad 

core) 3 GHz
2 GHz a vyšší

Intel Dual Core 2,5 

GHz

Operační paměť 8 GB RAM a více 2 GB RAM a více 3 GB RAM a více

Pevný disk
SATA 7.2 nebo SAS 

10.000 ot./min.
1 GB volného místa

SATA/SAS 7200 

ot./min

Operační systém

Windows server 

2008 R2 Standard a 

vyšší

Windows Vista a 

vyšší

Windows Vista a 

vyšší

Databáze
MS SQL Server 2008 

R2 Standard a vyšší

MS SQL Server 2008 

R2 Standard a vyšší
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NOVUM GLOBAL, a. s.  

Sumarizace nabídky 

Základní licence Software pro řezníky 29 000,- Kč 

Volitelné licence   10 890,- Kč 

Digitální přenosné terminály    143 580,- Kč 

Služby spojené s implementací  10 390,- Kč 

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH. 

NABÍDKA CELKEM  193 860,- Kč 

Požadavky na hardwarové vybavení 

Tab. č. 8: Hardwarové vybavení NOVUM GLOBAL, a. s. 

(Zpracování: vlastní, dle Novum Global, 2017) 

Nároky na server Klientská stanice Samostatné PC

Procesor
Intel XEON (Quad 

core) 3 GHz
2 GHz a vyšší

Intel Dual Core 4 

GHz

Operační paměť 16 GB RAM a více 2 GB RAM a více 4 GB RAM a více

Pevný disk
SATA 7.2 nebo SAS 

12 000 ot./min.
12 GB volného místa

SATA/SAS 8 000 

ot./min

Operační systém

Windows server 

2008 R2 Standard a 

vyšší

Windows Vista a 

vyšší

Windows Vista a 

vyšší

Databáze
MS SQL Server 2008 

R2 Standard a vyšší

MS SQL Server 2008 

R2 Standard a vyšší
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Pavlasoft  

Sumarizace nabídky 

Oborové řešení na míru 15 560,- Kč 

Software pro komunikaci se čtečkami    5 490,- Kč 

Služby spojené s implementací  9 340,- Kč 

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH. 

NABÍDKA CELKEM  30 390,- Kč 

Požadavky na hardwarové vybavení 

Tab. č. 9: Hardwarové vybavení Pavlasoft 

(Zpracování: vlastní, dle Pavlasoft, 2017) 

Nároky na server Klientská stanice Samostatné PC

Procesor Intel CORE i3 4 GHz a vyšší
Intel Dual Core 2,5 

GHz

Operační paměť 8 GB RAM a více 2 GB RAM a více 4 GB RAM a více

Pevný disk
SATA 7.2 nebo SAS 

8 000 ot./min.

10 GB volného 

místa

SATA/SAS 6 200 

ot./min

Operační systém

Windows server 

2008 R2 Standard a 

vyšší

Windows Vista a 

vyšší

Windows Vista a 

vyšší

Databáze
MS SQL Server 2008 

R2 Standard a vyšší

MS SQL Server 2008 

R2 Standard a vyšší
 



51 

 

Vzhledem k finanční náročnosti daných systémů a vzhledem k tomu, že firma poprvé 

implementuje nějaký informační systém do svého provozu, by bylo nejvhodnější využít 

nabídky Pavlasoft. Rozhodnutí však záleží na vedení společnosti. 

Spuštění nové balící linky 

Z pohledu vizí majitele je třeba zajistit všechny možnosti obalů pro sádlo, z důvodu 

obsáhnutí co největšího trhu. Od začátku firma používá balení sádla do vaniček 

s víčkem a plombou. Tento obal je drahý, ale dodává sádlu na prestiži oproti sádlu 

v papírových kostkách. Řetězce, do kterých by se chtěla firma se svým výrobkem 

dostat, ale hledí spíše na cenu než na kvalitu, a proto firma zatím do žádného řetězce 

nedodává, protože se s tímto výrobkem nedostane na nižší, požadovanou cenu.  

Firma Ligurský chce obsáhnout co největší trh se škvařeným sádlem, a proto bude 

pořizovat novou balící linku, která by měla dělat kostky o hmotnosti 200 g a 250 g 

zabalených v papíru. Tenhle krok by měl zajistit snížení ceny a dostání se do řetězce 

AHOLD, kde o tento výrobek mají zájem. To by znamenalo, že firma bude mít ve svém 

portfoliu sádlo ve vaničkách a sádlo v papíru. Na trhu se vyskytuje ještě jeden druh 

balení, a to sádlo ve vylisované vaničce se zatavenou aluminiovou fólií. Pokud by firma 

investovala i do tohoto balícího zařízení, měla by ve svém sortimentu všechna důležitá 

balení, která se na trhu objevují. 

Skutečností je, že firma již jeden pokus s balením sádla do papíru absolvovala, ale 

neúspěšně. V současnosti si tenhle produkt žádá jeden z důležitých odběratelů a je zde 

i požadavek na výrobu tohoto produktu pod privátní značkou řetězce. Firma proto 

využije dříve koupenou baličku, kterou zrenovuje. Jak bylo zmíněno ve SLEPT analýze 

v technologickém faktoru, firma musí zdokonalit dosavadní chlazení sádla tím, že pořídí 

výkonnější motor a místo vody bude chladit směsí vody a propylenglykolu 35 %, kterou 

jde chladit i do minusových teplot a tím se dosáhne požadované konzistence pro balení 

do kostek. Výkonnost tohoto chladícího zařízení by se měla zvýšit ze stávajících 170 kg 

za hodinu na 300 kg za hodinu.  

Pro realizace tohoto projektu byla oslovena firma ROLIOL, spol. s r. o., která s firmou 

Ligurský v minulosti spolupracovala v oblasti chlazení. Pro renovaci baličky kostek 
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byla oslovena firma AVATAR-SERVIS s. r. o., se kterou také firma Ligurský 

spolupracovala. Celková cena projektu by se dle předběžných kalkulací od obou firem 

měla pohybovat kolem 500 tisíc korun. (ROLIOL, 2017, AVATAR-SERVIS, 2017) 

Tato investice by měla zvednout objem výroby minimálně o 50 %. 

Příprava pokrmů metodou SOUS-VIDE 

Tato metoda je sice diametrálně odlišná od zaměření firmy, ale dá se využít jako 

doplňková výroba k sortimentu sádla. Tento způsob přípravy pokrmů přichází z Francie, 

odtud název sous-vide (ve vakuu) a celé to spočívá v tom, že se syrové maso okoření, 

zavakuuje a připravuje se na parní režim asi 6 hodin (dle hmotnosti a typu úpravy masa) 

při teplotě 70 °C v konvektomatu. Přínos pro firmu Ligurský je v tom, že využije 

stávající technologii, která je v současnosti málo využitá a zaměstná jednoho 

pracovníka navíc, který se bude starat o přípravu suroviny, správné technologické 

postupy a přípravu expedice. Dispoziční řešení provozu se nebude muset měnit, takže 

žádné náklady navíc to firmu stát nebude, mimo mezních nákladů na dodatečnou 

pracovní sílu.  

Hlavní předností jsou minimální ztráty při tepelném opracování a šetření času a nákladů 

na práci pro konečné spotřebitele. Důležitým segmentem trhu jsou školní jídelny 

a restaurace v regionu. V době zpracování diplomové práce byl tento projekt ve fázi 

pokusů, kalkulačních propočtů a tvorbě norem. V důsledku dostupných informací lze 

konstatovat, že tato metoda je trendem v moderní gastronomii a bude se dále vyvíjet, a 

to nejen v úpravě masa potažmo ryb, ale i příloh jako brambory, rýže, aj. 

4.1.2 Změna právní subjektivity z živnosti na společnost s ručením 

omezeným 

V průběhu tvorby této diplomové práce došlo na rozhodnutí, že se firma bude 

transformovat na společnost s ručením omezeným. V důsledku toho zde budou popsány 

důležité kroky k založení společnosti s ručením omezeným. 
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Sepsání společenské smlouvy 

Nejprve musí oba společníci navštívit notáře, u kterého se sepíší podmínky realizace 

nové společnosti - výše základního kapitálu, výše podílů společníků, název obchodní 

firmy. Touto smlouvou, kterou podepíší oba společníci, se založí nová firma pod 

názvem Ligurský s. r. o. 

Ocenění majetku 

Protože firma přechází z živnostenského podnikání na kapitálovou společnost a bude 

vkládat stávající podnik do majetku nově vzniklé firmy, musí nechat ocenit podnik 

znalcem. O tuto částku se pak bude navyšovat základní kapitál.  

Získání živnostenského oprávnění 

Aby mohla firma pokračovat ve svém podnikání po transformaci, musí majitel ohlásit 

živnost jako právnická osoba na místně příslušném úřadě a bude muset nově získat tato 

živnostenská oprávnění: 

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

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence 

 Řeznictví a uzenářství 

 Hostinská činnost 

 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin  

Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

Posledním krokem je podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Společníci 

k tomu musí mít připraveny potřebné doklady a musí být zaplaceny všechny potřebné 

poplatky. Pokud je vše v pořádku, společnost je zapsána do obchodního rejstříku a od 

této doby je společnost nucena vést účetnictví. 
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4.1.3 Využití příležitosti a vytvoření konkurenční výhody 

V této části práce budou popsány příležitosti zjištěné pro provádění analýz v předchozí 

kapitole. Ale z důvodu možného prozrazení know-how, budou příležitosti zmíněny 

pouze okrajově. 

Škvarky hřbetní i výrobní 

V poslední době byla zachycena zvýšená poptávka po škvarcích, a to škvarcích 

hřbetních určených konečnému spotřebiteli a škvarcích výrobních určených pro další 

zpracování zvláště pro pekaře a výrobce lahůdek. Přirozeně vzniká poptávka i po 

surovině, která v čase bude dražší. V této fázi firma zjišťuje situaci na trhu se hřbetním 

sádlem a s největší pravděpodobností budou uzavírány krátkodobé kontrakty na 

dodávky suroviny. Z minulosti firma ví, že škvarky se prodávají s mnohem větší 

přidanou hodnotou než sádlo, což by znamenalo rychlejší růst tržeb při stejných 

výrobních zdrojích. Firma má kapacity pro zvýšení výroby škvarků, ale protože při 

škvaření vzniká sádlo a škvarky, vyvstává otázka, co dělat se sádlem, jestliže škvarky 

půjdou ve velkém na odbyt. Další příležitostí, která se naskýtá a která může být 

zajímavá, je právě sádlo pro pekaře. Tím pádem by byla vyřešení otázka, co se sádlem, 

když je potřeba tolik škvarků. 

Sádlo pro pekaře 

Sádlo pro pekaře je víceméně novinkou na trhu. Je to směs řepkového oleje s vepřovým 

sádlem. V pekárnách je oblíbený pro své vlastnosti. Pekaři mají ve většině případů 

zavedeno olejové hospodářství a hodně je zajímá cena. Při výrobě pečiva ze sádla řeší 

už problémy se skladováním aj. Většinou když zdraží olej nad cenu sádla, je zvýšená 

poptávka po sádle a naopak. Proto firma přichází s Pekařským tukem, který nemá tak 

přísné skladovací podmínky jako sádlo samotné a navíc velké firmy jako UB používají 

Pekařský tuk ve velkých bag-in-boxech s nahřívací elektrickou dečkou, kterou zajišťují, 

aby tuk byl stále tekoucí. Do takových bag-in-boxů se vleze tuna hotového výrobku, což 

by zajišťovalo ve velkém odbyt na sádlo, kterého by byl přebytek při zvýšené produkci 

škvarků. 
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Prodávat sádlo pekařům je jedna z možných variant, jak zpeněžit vytěžené sádlo, když 

škvarky jdou na odbyt. Další možností, která se už jednou firmě naskytla, bylo vytvořit 

jednorázovou akci před důležitým svátkem, Vánocemi, kdy se sádlo plnilo do 

keramických dóz a tento výrobek byl pak zabalen do kartonu s výřezem. Na tuto první 

akci se prodalo bezmála deset tisíc kusů výrobku a celkový zájem zatím trvá. Proto by 

firma mohla využít svého stávajícího obchodního zástupce a nového, který vzejde 

z vytvoření společnosti s ručením omezeným, a zajistit odbyt tohoto výrobku při 

nejmenším alespoň v dvakrát takovém množství než bylo v loňském roce. Tento 

výrobek se stal oblíbeným a žádaným, protože připomíná lidem ve středních letech 

období svého dětství, kdy sádlo v keramických dózách bylo běžné. 

Příprava pokrmů sous-vide 

Příprava pokrmu metodou sous-vide byla podrobně popsána v předchozí podkapitole 

4.1.2, proto bude jen přiblížena. Tato metoda je v poslední době moderním trendem 

v gastronomii, kde se minimalizují ztráty při úpravě pokrmů a šetří se čas a náklady 

vynaložené na kuchaře. Tato moderní gastronomie nezahrnuje jen restaurace a školní či 

závodní jídelny, ale v budoucnu i domácnosti. Lidé nechtějí trávit víkendy v kuchyni 

a připravovat hromady jídel. Navíc lidé už nepořádají ve velkém nájezdy do obchodních 

center do fastfoodů, ale více se dbá na kvalitu a úpravu pokrmů „zdravým“ způsobem. 

Proto se zdá být tento trend příležitostí v této oblasti, protože při tepelné úpravě 

nevznikají žádné kancerogeny, nepřepalují se tuky apod. Navíc tato doba je nakloněna 

zdravému životnímu stylu. Příprava takového nedělního obědu pak zabere nanejvýše 

půl hodiny, což v dnešní uspěchané době není zanedbatelné. 

Pokud by firma proměnila všechny tři možnosti rozvoje, je pravděpodobné, že by se 

pomalu, ale jistě dostávala mezi hlavní lídry na trhu. 

4.1.4 Nová struktura firmy 

V návaznosti na předchozí podkapitolu a z výsledků analýz by bylo dobré provést 

změny v organizační struktuře firmy. Z obr. č. 2 plyne, že jestliže firma chce růst, musí 

překonávat určité krize, které s růstem podniku přicházejí. Tyto potíže přetrvávají ve 

firmě již nějakou dobu, ale vždy to „nějak“ dopadlo. Jestliže firma využije všech 
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příležitostí, dostane se stávající organizační struktura do krize. Proto bude dále navržena 

nová organizační struktura navazující na předchozí podkapitoly. Vyjde se 

z předpokladu, že firma se stane společností s ručením omezeným a vstoupí do firmy 

druhý společník, který bude mít na starosti navazování obchodních vztahů s obchodními 

řetězci. Více kompetencí by měl mít vedoucí výroby, který bude mít na starostí výrobu 

sádla a škvarků a také pokrmy sous-vide. Tyto malé změny v modelu struktury by měly 

přinést nějaké malé pozitivní výsledky. S růstem by se tato struktura mohla rozšířit. 

Na základě nové organizační struktury by bylo dobré stanovit termín pravidelných 

porad, aby pan Ivo Ligurský – majitel zůstal ve středu dění po celou dobu. Těmito 

poradami by se vyřešila i špatná informovanost vedoucích směn a naopak nezřízené 

zásahy majitele do výroby. 
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Obr. č. 5: Návrh nové organizační struktury 

(Zpracování vlastní)  
 

 

V následující podkapitole budou jednotlivě rozvedeny důležité funkce ve firmě pomocí 

manažerských rolí popsaných v teoretických východiscích práce.  

4.1.5 Rozdělení kompetencí managementu 

V podkapitole 4.1.4 je popsána nová organizační struktura firmy. V této podkapitole by 

měly být nastíněny povinnosti jednotlivých manažerských postů ve firmě. 
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1. společník – Ivo Ligurský 

Jako zakladatel OSVČ a následně majoritní společník nově vzniklé firmy Ivo Ligurský 

s. r. o. má mnohaleté zkušenosti na trhu se škvařeným sádlem, a tak sledování 

vývojových trendů by patřilo mezi jeho nejdůležitější činnosti. Dále mu nelze upřít jeho 

smysl pro rozvoj firmy po technologické stránce a zjednodušování pracovních procesů 

ve firmě. Proto byly navrženy činnosti, které by měl zastávat, a činnosti, které by měl 

delegovat na své podřízené. 

Výkonné činnosti: 

 Určování cílů, kterých má firma dosáhnout 

 Sledování vývojových trendů v oboru 

 Predikce vývoje ceny suroviny s vlivem sezónní složky 

 Vyjednávání o cenách suroviny 

 Rozvoj a obnova technologie 

 Vývoj nových výrobků – inovace stávajících výrobků 

 Přijímací pohovory 

 Obchodní cesty pro udržování dobrých obchodních vztahů 

 Sjednávání porad či brainstormingů 

Delegované činnosti: 

 Zajišťování procesu výroby 

 Maloobchodní prodej 

 Kontrola kvality surovin 

 Příjem a evidence objednávek 
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2. společník – Ing. Pavlína Křižanovská 

Ve společnosti bude minoritním podílníkem a navíc s výrobou škvařeného sádla nemá 

zkušenosti. Nyní pracuje jako ředitelka obchodního oddělení v jiné firmě, takže jí bude 

svěřena pozice manažerky obchodu, která bude mít na starosti navázání obchodních 

vztahů s obchodními řetězci. Pro svou funkci bude mít k dispozici jednoho obchodního 

zástupce. Její vymezené činnosti budou: 

 Navazování nových obchodních příležitostí v řetězcích 

 Zajišťování komunikace mezi firmou Ligurský a obchodními řetězci 

 Zodpovědnost za dojednané obchodní podmínky 

 Letákové akce 

 Obchodní cesty pro udržování dobrých obchodních vztahů 

 Poznání podrobného procesu výroby 

Účetní 

Paní účetní se podílí na chodu firmy od počátku, proto zná veškeré procesy. Pro udržení 

správného chodu by se měla věnovat více své práci než jiným aktivitám v rámci firmy. 

Proto jsou níže uvedeny činnosti, které by měla vykonávat, aby vše bylo v pořádku. 

Jsou to: 

Vedení účetnictví včetně podávání daňových přiznání 

 Podávání hlášení EKO-KOM 

 Podávání hlášení o ekonomické situaci 

 Sledování vývoje legislativy v rámci jejího oboru 

 Přijímací pohovory 
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Činnosti, které by měly být delegovány: 

 Maloobchodní prodej 

 Úprava specifikací výrobků 

Obchodní zástupce 

Ve firmě Ligurský působí obchodní zástupce od roku 2010, ale v roce 2015 byl 

nahrazen novým zaměstnancem. Nynější obchodní zástupce má velké zkušenosti na poli 

obchodu s potravinami, proto na něj firma dosti spoléhá. Zatím ale tyto zkušenosti 

obchodník neprodal v odvětví škvařeného sádla, proto byly navrženy činnosti, které by 

měl obchodní zástupce vykonávat, aby se dosáhlo strategických cílů stanovených 

společníky. 

 Podávat hodnocení odběratelů dle množství odebraného zboží a tržeb 

 Větší důraz na uskutečnění prodeje než nyní 

 Dodržování určených cenových mantinelů 

 Vytvářet na položkách požadované procentu zisku 

 Vytváření skladových karet, specifikací výrobků 

Vedoucí výroby 

Tato pozice byla zřízena v důsledku zvyšujícího se objemu výroby, kdy nebylo možné 

výrobu a všechny činnosti zajišťující hladký chod firmy řídit z pozice majitele. Avšak 

nyní se pohledy trochu liší a vznikají zde nepříjemné třecí plochy. Pro vedoucího 

výroby byly stanoveny tyto činnosti: 

 Zpracování týdenního plánu výroby 

 Objednávání surovin a potřebného materiálu 

 Školení zaměstnanců 
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 Příjem a kontrola suroviny 

 Kontrola plnění výrobních plánů 

 Kontrola dodržování veterinárních předpisů 

 Kalkulace výrobků 

 Kontrola správného technologického procesu 

Asistent vedoucího výroby 

Tato pozice bude vytvořena na základě rychle rostoucího podílu maloobchodu 

a v důsledku zmatku při vedení skladů. Asistent by měl být nápomocen vedoucímu 

výroby při sestavování týdenních plánů na základě objednávek a predikce trendu. 

 Vedení skladového hospodářství 

 Maloobchodní prodej 

 Vedení objednávek 

 Vystavování dodacích listů, faktur 

 Zajištění podkladů pro expedici 

Kuchař 

Při využití příležitosti přípravy pokrmů metodou sous-vide by se pracovník měl zabývat 

pouze činnostmi spojenými s jeho pozicí. Těmito činnostmi by měly být: 

 Objednávky potřebných surovin 

 Úprava masa dle přání zákazníka 

 Dodržování technologických postupů 

 Příprava k expedici 



62 

 

Vedoucí směny 

Ve firmě Ligurský se nepracuje na dvě směny, jak by se mohlo zdát z obrázku 

organizační struktury, ale s postupným nástupem do práce, kdy se pracovníci plynule 

prolínají ve výrobním procesu. Nicméně obě dvě skupiny, které jsou patrné z obr. č. 5, 

musí mít svého vedoucího. Vedoucím směn byly přiděleny tyto pracovní činnosti: 

 Rozdělování úkolů jednotlivým pracovníkům výroby 

 Zajištění bezvadného chodu výroby 

 Dodržování veterinárních předpisů 

 Stanovení denních plánů na základě informací od vedoucího výroby 

Pracovníci 

Pracovníci výroby jsou důležitou součástí firmy, kterých je potřeba si vážit. Ale je 

potřeba je také důsledně kontrolovat a min jednou ročně školit v rámci Plánu HACCP, 

Zdravotní nezávadnosti a politiky kvality, Správné hygienické praxe a správných 

technologických postupů. Pracovníci výroby zajišťují: 

 Splnění zadaných úkolů v rámci denních/týdenních plánů 

 Dodržování správné hygienické praxe a HACCP 

 Příjem suroviny 

 Expedici 

V této podkapitole byly rozpracovány jednotlivé funkce ve firmě, jejich pravomoce, 

případně delegace úkolů. Jestliže při vnitřní analýze byly zjištěny nedostatky, potom při 

dodržování výše popsaných funkcí by měly být nedostatky odstraněny a celá změna by 

měla přinést hladký průběh veškerých činností probíhající v rámci firmy. 
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4.2 Následnictví 

Následnictví neboli předání rodinného podniku další generaci je velkou neznámou, 

protože budoucnost rodinných nebo jiných podniků závisí na schopnostech vlastníků 

a schopnostech čelit výzvám napříč generacemi. O tom, jestli podnik po generační 

výměně bude fungovat, do jisté míry závisí na vztahu následníka a tzv. incumbenta 

(zakladatel nebo několikátý majitel v rámci generací). Jestliže vztah mezi nimi je 

chladný nebo nedekonalý, nemusí se předání vydařit tak, jak si to incumbent 

představuje. (JUROVÁ, 2016, s. 25) Dyck a kol. (2002) přirovnává tento proces ke 

štafetovým závodům ve sportovním odvětví. Při štafetových závodech se vyskytují čtyři 

faktory, a to jsou sekvence, načasování, technika předání štafetového kolíku 

a komunikace. Tím pádem, aby závod – předání firmy – bylo úpěšné, je potřeba řešit 

všechny faktory zároveň. 

Pro lepší pochopení je model předání moci v malém rodinném podniku zobrazen na obr. 

č. 6. 

Obr. č. 6: Model předání moci v malém rodinném podniku 

(Zdroj: Zpracování vlastní dle JUROVÁ, 2016, s. 29)  
 

 

Z obr. č. 6 je patrně, že předání moci v rodinném podniku probíhá ve dvou liniích, na 

které působí dva systémy, a to systém rodiny a systém podniku. 
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Linie I. incumbent 

Tuto linii lze charakterizovat tak, že první incumbent neboli zakladatel rodinného 

podniku tento podnik založí a začne rozvíjet. Druhý a další incumbent podnik „jen“ 

rozvíjí. V průběhu času se první incumbent dostane do bodu, kdy bude chtít moc předat 

a ocitne se předávkovém poli, kde v tomto prostoru by mezi sebou měli komunikovat 

incumbent a následník. Jakmile dojde k předání pomyslného kolíku, v další fázi 

předávkového území incumbent začíná zpomalovat a pomýšlí na odchod. Tento odchod 

není myšlen tak, že incumbent vypadává ze hry, ale může být nápomocen se svými 

dlouholetými zkušenostmi. 

Linie II. následnik 

Pokud bude brán v potaz příklad ze sportu, následník je další člen štafety, který čeká až 

incumbent přiběhne s kolíkem k předávkovému území, ale začíná se rozbíhat ještě před 

tím, než incumbent se k němu dostane. V obr. č. 6 je v druhé linii fáze tréninku. Dále 

následuje fáze předávání moci, kdy oba „běží“ současně a poté následník začíná 

zrychlovat. Pak se dostává do části, kdy už běží sám a ukazuje své schopnosti, jak 

podnik rozvíjet. Jestliže si není úplně jistý, může se radit o důležitých rozhodnutích 

s incumbentem, kterého má v zádech. 

Předání moci neznamená i převedení vlastnického práva, to může ještě dlouhou dobu 

být v rukách incumbenta, aby si byl jistý, že následník jeho firmu vede patřičným 

způsobem. (DYCK et al., 2002) 

Majitel firmy Ligurský má do důchodu ještě daleko a předání moci je také v 

nedohlednu, přesto svého následníka ve své firmě zaměstnává od prvopočátku. Jestliže 

jednou přijde doba, kdy bude chtít firmu předat další generaci, bude tento následník 

nejlepším adeptem na to, vést firmu do další fáze životního cyklu. Protože firmu bude 

znát od jejího začátku a bude znát veškeré výrobní postupy a procesy. 

4.3 Lewinův model změny 

Na základě provedených analýz byly zjištěny některé nedostatky nebo právě příležitosti, 

které by měly znamenat finanční stabilitu firmy potažmo růst. V kapitole Vlastních 
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návrhů řešení byly popsány možnosti, jak tuto stabilitu zajistit. Byly nastíněny vize 

majitele, kterých chce dosáhnout, změny systému řízení a delegování pravomocí, byla 

navržena nová organizační struktura, která by měla odstranit zbytečný komunikační 

šum a využití poptávky po škvarcích. Pro navržené změny by bylo dobré vytvořit 

vlastní model změn pomocí Lewinova modelu změn. Tento model má tři fáze, a to 

rozmrazení, fáze změny, fáze zamrazení. Jednotlivé fáze budou popsány níže. 

Fáze rozmrazení 

V této fázi by mělo dojít k postupnému uvolnění stávajících zvyklostí a zapojit do 

procesu přípravy změn i zaměstnance. Mělo by jim být vysvětleno, proč se změny 

chystají, jaké změny se chystají a co to pro ně bude znamenat. Případně rozvést diskuzi, 

jaké změny by třeba navrhovali a jak se můžou podílet na zamýšlených změnách. Tento 

postup by měl zajistit náklonnost zaměstnanců ke změnám tak, aby nevyvstali odpůrci 

těchto změn. Předpoklad je, že vždy se objeví někdo, kdo bude změny bojkotovat. 

S přihlédnutím na to, že firma Ligurský pořád drží statut chráněné dílny je potřeba 

důsledné vysvětlení změn. 

Fáze změny 

Vytyčené změny budou probíhat delší dobu, proto bude potřeba velká trpělivost. 

Zaměstnanci se budou muset naučit ovládat nové stroje a nové technologické postupy 

při spouštění nových linek a výrobě nových produktů. Zde bude muset být důkladná 

kontrola, než se nové způsoby stanou automatickými. Dále se napíše oznamovací 

zpráva všem odběratelům ohledně změny osoby, která bude řídit objednávky a změny 

emailové adresy a telefonního čísla. Během toho než si všichni odběratelé i zaměstnanci 

zvyknout na změny budou vznikat zmatečné situace a může docházet i nevykrývání 

objednávek. Tato situace snad nenastane. Hlavní změna bude probíhat v podnikovém 

pozadí, a to v rámci manažerských funkcí. Tady bude důležité věnovat se opravdu svým 

činnostem stanovených v rámci návrhové části, jinak zavládne chaos. 
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Fáze zamrazení 

Jakmile budou dokončeny všechny vymezené cíle, bude potřeba tyto procesy zafixovat 

a zautomatizovat. Aby nedocházelo k nečekaným událostem, kritickým situacím 

v důsledku špatného technologického postupu či pracovních procesů, budou v této fázi 

probíhat pravidelné školení zaměstnanců a porady vedoucích zaměstnanců. Tyto 

opatření by měly být nápomocny k tomu, aby se firma vyhnula krizovým situacím 

a společnými silami naplnila vize majitele firmy. 



67 

 

5 Harmonogram implementace 

V této části kapitoly bude navržen harmonogram implementace, který vychází 

z návrhové části. Tento harmonogram zachycuje časové úseky jednolitých změn. 

Vychází se z teoretických znalostí oboru, doporučených dodacích lhůt oslovených firem 

a předběžné doby zavedení změny vycházející ze zkušeností autora ve firmě. Termíny 

jednotlivých změn jsou pouze orientační a mohou se v průběhu času měnit. Celková 

doba trvání změn by měla být okolo 7 měsíců. Je ale možné, že se v průběhu změn 

objeví nečekané komplikace, které bude potřeba odstranit, a tím se může doba změn 

prodloužit. Níže je uveden výčet základních bodů změn: 

 Spuštění nového informačního systému 

 Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným 

 Spuštění balicího zařízení 

 Úprava pokrmů metodou sous-vide 

 Změny v organizační struktuře 

 Změna technologický postupů 

 Školení zaměstnanců 

 Kontrola dodržování technologických postupů a plnění cílů politiky zdravotní 

nezávadnosti 

 Fáze zamrazení změn, osvojení si všech nových způsobů 

Tento výčet změn je v další podkapitole upraven graficky pro lepší představu o době 

trvání jednotlivých činností, času prolínání jednotlivých činností a vůbec celém 

časovém harmonogramu chystaných změn.  
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5.1 Ganttův diagram 

V tabulce č. 10 je nejprve sestavena tabulka činností a data zahájení a ukončení 

jednotlivých činností. Tabulka je sestavena tak, aby projekty na sebe plynule 

navazovaly. 

Tab. č. 10: Vstupní data pro Ganttův diagram 

(Zpracování vlastní dle GanttProject)  

 

Významným nástrojem pro strategické řízení je bezesporu Ganttův diagram, který 

zobrazuje časové rozložení jednotlivých činností a jejich návaznost tak, jak je 

vykresleno na obrázku č. 7. 

Obr. č. 7: Ganttův diagram 

(Zpracování vlastní dle GanttProject)  
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ZÁVĚR 

V úvodu bylo zmíněno, že pokud funguje rodina, funguje i podnik. V případě rodinného 

podniku Ligurský platí pouze první část této premisy. Ta druhá už má mezery, které je 

potřeba co nejlépe identifikovat a začít řešit. Říká se, že dobře strukturovaný problém je 

napůl vyřešený problém. Proto hlavním úkolem bylo na základě kritické analýzy 

navrhnout strategii dalšího rozvoje. 

V úvodní části byly vytyčeny cíle práce a metody, podle kterých se podnik analyzoval 

a podle kterých se zjišťoval současný stav. Jelikož každá firma má v určité fázi růstu 

krize, které je potřeba řešit, byly v následující kapitole uvedeny nejen specifika 

rodinných podniků, ale i model růstu podniku.  

Z analýzy současného stavu, konkrétně ze SWOT analýzy, vyplynulo, že podnik má 

určité silné stránky a příležitosti, kterých by měl využít. Naopak tato analýza ukázala i 

hrozby a slabé stránky, na kterých firma musí zapracovat, aby je eliminovala. Mezi 

hlavní strašáky patří organizační struktura firmy a delegace pravomocí. V tomto smyslu 

občas vládne chaos, proto je třeba nastolit řád, aby každý pracovník věděl, co má dělat, 

a v případě problému měl povědomí o tom, na koho se má obrátit.  

V kapitole Vlastní návrhy řešení je popsán návrh strategie rozvoje. Majitel nastínil své 

představy a z nich byly vytvořeny dlouhodobé a krátkodobé strategické plány. Popis 

krátkodobého plánu byl detailněji zpracován, protože by měl být realizován do konce 

tohoto roku. Hlavní cíle plánu jsou zavedení nového informačního systému, spuštění 

balicí linky, spuštění projektu přípravy pokrmů metodou sous-vide, která je 

v současnosti velmi populární, a v neposlední řadě pokrytí zvýšené poptávky po 

škvarcích. Celý plán ale začne transformací živnostenského podnikání na společnost 

s ručením omezeným. Nejnákladnější položkou je spuštění nové balicí linky a s tím 

spojená modernizace technologie. Posledním bodem je následnictví, které má dle 

dostupných zdrojů proběhnout jako výměna štafetového kolíku při štafetě. Majitel jako 

první vybíhající člen štafety založil firmu a rozvíjí své podnikání a předávkové pole je 

ještě v nedohlednu, ale svého následníka si důsledně vychovává již v současnosti. 



70 

 

Navrhnuté změny by měly být dle harmonogramu implementace provedeny do konce 

roku 2017. Pokud se z časového hlediska nic nezmění, zmiňovaný termín je reálný. 

Tyto změny by po zapracování měly být přínosem pro rozvoj analyzovaného podniku. 

Celá tato práce je sestavena tak, aby její poznatky byly využitelné v praxi a aby se 

situace v podniku opravdu změnila k lepšímu, a byla tak potvrzena myšlenka, že pokud 

funguje rodina, funguje i podnik. 
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