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Anotace: 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného obecného a oborového 

okolí a  vnitřního stavu společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o.  Na základě 

zjištěných informací obsahuje zpracovaný návrh firemní strategie, která by měla  

pomoci upevnit  pozici firmy na trhu a zajistit  její další rozvoj . 

 

 

Annotation: 

This Master’s thesis deals with the analysis of the existing, general and 

departmental environment and internal status of the company STROJÍRNA 

OSLAVANY, spol. s r. o. On the basis of the finding informations the work includes 

the processed suggestion of the corporate strategy, which should be helpful to establish 

the company position on the market and assure her additional development. 
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ÚVOD 

Nikdo již dnes jistě nepochybuje o tom, že podnikání  je vcelku složitá a náročná 

činnost. Získané zkušenosti z dosavadního podnikání ukazují, že hlavní podmínkou 

úspěšného rozvoje firmy je podnikatelská strategie, která detailně popisuje celkový 

podnikatelský koncept pro určitou podnikatelskou činnost a je klíčovým dokumentem 

pro řízení  podnikatelské činnosti. Dá se říci, že to obecně platí jak pro malé podnikatele 

s jediným pracovníkem, tak i pro velké podniky s několika tisíci zaměstnanci. Tato 

podmínka platí stejně také pro výrobní podniky, podniky služeb nebo neziskové 

organizace. 

Upevnění a posílení konkurenční pozice podniku v dlouhodobém časovém 

horizontu představuje pro vedení každé firmy zvládnutí základních znalostí a 

dovedností nutných ke zpracování kvalitní podnikatelské strategie a její úspěšné 

implementace do reálného života podniku. Není jenom jediný univerzální model, jak 

postupovat  při jejím zpracování, v odborné literatuře existuje řada různých teorií.  

Každá podnikatelská strategie je jedinečná a její kvalitní zpracování představuje  

velice náročný úkol. Zpracováním strategie však práce vedení firmy zdaleka nekončí, 

protože rozhodující je, jak již bylo výše uvedeno, samotná její implementace, při které 

musí vedení podniku vytvořit takové podmínky, které umožní její bezproblémovou a 

důslednou  realizaci. 

Manažeři si stále více uvědomují, jak se intenzivně rozvíjejí celosvětové trhy, 

dramaticky se zrychluje vývoj nových technologií, prudce roste počet nových forem 

distribuce produktů a služeb, nepředvídatelně a nepřetržitě se mění potřeby, přání a 

preference zákazníků, a proto se organizace musejí velice rychle a dobře orientovat 

v konkurenčním prostředí a být schopny spolupracovat s jinými firmami, které mohou 

být někdy i jejími konkurenty. Tyto i řada dalších důvodů nutí manažery využívat 

strategické plánování pro zachování konkurenceschopnosti firmy. Strategické plánování 

je proces, který zahrnuje výzkum tržních podmínek, potřeby a přání zákazníků, 

identifikaci silných a slabých stránek podniku, specifikaci sociálních, politických a 

legislativních podmínek podnikání a určení disponibility zdrojů, které mohou vytvářet 

příležitosti nebo hrozby. Prakticky je možné konstatovat, že tvorba strategického plánu 

zahrnuje shromáždění informací z prostředí, ve kterém organizace funguje,  

rozhodování o poslání, cílech, strategiích a portfoliovém plánu. 



 11  

Pro dosažení úspěšné realizace strategie musí vrcholoví manažeři vytvořit silnou 

společnou strategickou vizi, kterou budou sdílet všichni pracovníci. Tato strategická 

vize musí být pevně spojena s cíly a úkoly na všech úrovních managementu. Strategické 

plánování hraje také klíčovou roli v dosažení souladu mezi krátkodobými a 

dlouhodobými cíli. V mnoha firmách je stále praktikováno řízení, zaměřené převážně na 

plnění nejbližších úkolů na úkor dlouhodobých cílů.  Manažeři v takto řízených firmách 

si však neuvědomují, jak moc riskují, že dovedou  firmu ke stagnaci a posléze k úplné 

záhubě. Na druhou stranu je však škodlivé i jednostranné zaměření na dlouhodobé cíle. 

Organizace investující nerozvážně do dlouhodobého rozvoje v očekávání budoucích 

zisků se mohou snadno stát finančně nestabilními a neschopnými finančně 

zabezpečovat zdroje pro běžné podnikatelské aktivity a plnit krátkodobé finanční 

závazky. (17) 

  Podnikatelská strategie je důležitým pomocným prostředkem k překonání 

problémů, které vznikají při podnikatelské činnosti. Se svými jasně stanovenými cíli 

přispívá významně ke zvyšování efektivnosti a efektivity podniku. Je neodmyslitelnou 

součástí obchodního života a firemního řízení. 

            Podnikatelská strategie slouží také poskytovatelům kapitálu (banky, leasingové 

společnosti, atd.) k vyhodnocení důvěryhodnosti podnikání. Pro investory a 

poskytovatele kapitálu není  podnikatelská strategie v žádném případě jenom popsaným 

papírem, ale důležitým nástrojem k posuzování rizik v podnikání. Jeho předložením 

dokazuje management podniku, že je schopen zpracovat a jasně  znázornit rozmanité 

aspekty zakládání a řízení podniku. To zvyšuje v očích investorů a poskytovatelů 

kapitálu jistotu výnosů a návratnosti investice. 

            Názor, že podnikatelské plány jsou dobré pro nově vznikající podniky, či snad 

pouze pro větší podniky, není správný. Zkušenosti dokazují, že další rozvoj podniku je 

dokonale promyšlen až tehdy, byla-li jeho koncepce formulována také písemně. (4)  
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1. INFORMACE O FIRM Ě, VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL Ů 

PRÁCE 

 

1.1 Charakteristika analyzovaného podniku 

1.1.1 Základní údaje o firmě 

Název firmy:  STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. 

Sídlo firmy:  Padochovská 31, 664 12 Oslavany, ČR 

Firma zapsána :          30. srpna 1993 do obchodního rejstříku vedeného  

                                   u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12194   

IČO:   49444531  

DIČ:   CZ49444531 

Základní kapitál: 16 000 000,- Kč  

 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: dva jednatelé 

 

1.1.2 Charakteristika  společnosti 

Společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. je český právní subjekt, podnikající 

na území ČR dle zákonů ČR. Její základy byly položeny již v roce 1973 významným 

českým strojírenským podnikem První brněnská strojírna Brno.  

Ke dni 30.11.1990 byl  státní podnik První brněnská strojírna zrušen a jeho 

majetek jako celek vložen do nově založené akciové společnosti První brněnská 

strojírna Brno, a.s. Zakladatelem a jediným akcionářem této společnosti byl stát. 

V rámci těchto organizačních změn se také změnilo postavení tehdejšího pobočného 

závodu Oslavany, který se stal divizí PBS a.s. V roce 1993 v rámci privatizačních 

procesů právě z  divize Oslavany vznikl nový podnik STROJÍRNA OSLAVANY, spol. 

s r. o. Jedná se o plně privátní subjekt, který je vlastněn 6 společníky a má 125 

zaměstnanců. 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. získala svým postupným rozvojem  

vcelku významné postavení v regionu. V areálu firmy, nacházejícím se v průmyslové 

zóně města Oslavany, vlastní dostatek výrobních, skladovacích a kancelářských ploch, 
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nejen pro vlastní činnost a další rozvoj firmy, ale ještě část těchto ploch  pronajímá ke 

komerčním účelům několika menším firmám. 

Společnost má ve vlastnictví i rozsáhlý bytový fond, kterým řeší jak stabilizaci 

vlastních zaměstnanců, tak i potřeby města při řešení bytové situace občanů. 

Významně  také podporuje formou sponzoringu oblast školství a sportu v regionu. 

 

1.1.3 Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena 5 společníky. 

Do působnosti valné hromady patří nad rámec uvedený v obchodním zákoníku rovněž: 

 

a) rozhodování o všech změnách společenské smlouvy, 

b) rozhodování o zrušení společnosti, 

c) rozhodování o změně obchodního jména nebo právní formy společnosti,  

d) udělování výjimek ze zákazu konkurence 

e) schvalování převodu obchodního podílu na jiné osoby 

 

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 

nadpoloviční  většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí, o nichž zákon uvádí, že k těmto 

rozhodnutím je zapotřebí souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny všech hlasů, se 

vyžaduje tato dvoutřetinová většina všech hlasů. V ostatních případech valná hromada 

rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů. 

 

Statutárním orgánem společnosti jsou 2 jednatelé. Jsou oprávněni jednat jménem 

společnosti ve všech věcech samostatně, podepisují se za společnost tak, že 

k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj  podpis. 

Jednatelé jsou povinni zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o těch záležitostech         

společnosti, jež mají charakter obchodního tajemství. 
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Obr. č. 1 Organizační schéma společnosti STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r .o. 

 
 

1.1.4 Předmět podnikání 

� Stavba strojů s mechanickým pohonem 

� Kovoobrábění  

� Zámečnictví 

� Dřevovýroba 

� Obchod a prodej výrobků 

� Prodej hydraulických tlumičů pro kolejová  vozidla 

� Služby 
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HROMADA  

Jednatel    (JS) 
pro STRATEGICKÉ  A         
FINANČNÍ ŘÍZENÍ  

Jednatel   (JO) 
 pro ŘÍZENÍ OBCHODU A TR  

EKONOMICKO-
SPRÁVNÍ  útvar  

(FÚ) 

 

Image , komunikace , 
PR  

 
TLUMIČE  (DT) 

  
KOMPONENTY 

(DK) 

 
Systém řízení jakosti  

 
      SERVIS    (DS) 
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STROJÍRNA OSLAVANY,  spol. s r. o. se v průběhu své dosavadní činnosti na 

trhu vcelku úspěšně prosadila zejména jako výrobce a dodavatel hydraulických tlumičů 

pro kolejová vozidla. 

Z požadavků zákazníků na její finální výrobky se postupně vyprofilovaly základní 

řady tlumičů, včetně širokého spektra modifikací v jednotlivých typových řadách. 

Současnou nabídku firmy tvoří tlumiče, které jsou převážně orientovány na kompletní 

vypružení podvozků příslušných kolejových vozidel. 

Realizačním výstupem vlastního výzkumu a vývoje jsou 4 základní typové řady 

tlumičů. 

� Řada  H8 

� Řada  P80 

� Řada  P110 

� Řada  R110 

Vedle výroby nových tlumičů je zákazníkům nabízen i jejich servis v podobě 

repasí a generálních oprav. 

Díky své progresivní technologii ve strojním obrábění (soustružení, vrtání 

a frézování) je společnost také vyhledávaným dodavatelem komponentů, s nároky na 

jejich vysokou přesnost a kvalitu. 

Již od roku 1994 vlastní společnost certifikát ISO 9001 na základě auditu, 

provedeného firmou Bureau Veritas Quality International London.  

Výrobní řady tlumičů H8 a P110 byly certifikovány firmou DIN VSB ZERT 

Deutsche Akkreditierungs Rat dle DIN 5540 v roce 1997 . 

Další typové řady P80 a R110 jsou certifikovány německou společností VSB 

ZERT Zertifizierungsgesellschaft mbH Verkehr-Systeme-Bahnen, která tímto potvrdila 

konformitu výrobkových řad tlumičů s požadavky uznávané německé normy DIN 5540. 

Od roku 2000 je STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. rovněž držitelem 

průkazu způsobilosti ke svařování dle DIN 6.700-02 od SLV Berlín. 

Dále je držitelem certifikátu technické způsobilosti dodavatele tlumičů a jejich 

oprav, udělený certifikačním střediskem Českých drah a potvrzení odborné způsobilosti 

pro výrobu a  realizaci oprav tlumičů, udělené Železniční společností, a. s. , Bratislava . 
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1.1.5 Trhy a zákazníci  

Společnost postupně dosáhla v prodeji svých finálních výrobků dominantního 

postavení v České republice a získala  image zajímavého partnera pro mnoho 

zahraničních společností. Dodávky tlumičů a komponentů jsou realizovány zejména do 

těchto zemí: na Slovensko, do Německa, Polska, Bulharska, Ruska, Švédska, Norska, 

Rumunska a na Ukrajinu. 

Největší tuzemští zákazníci firmy jsou: 

ŠKODA TRANSPORTATION s. r. o., MIKANA-RAIL SYSTEMS s. r. o., České 

dráhy, a. s., ŠKODA VAGONKA a. s., DPOV, a. s., CZ LOKO, a. s., Pars nova a. s., 

Libeňská obchodní společnost, s r. o., Železniční dodavatelská spol. s r. o., SIMEX  

spol. s r. o., KRNOVSKÉ OPRAVNY A STROJÍRNY s. r. o., H-CREDIT s. r. o., JULI 

Motorenwerk, s. r. o., TRIOMEX s. r. o., SLB, spol. s r. o. 

Největší zahraniční zákazníci firmy jsou:  

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (SK), a. s., ŽOS TRADING, s r. o. (SK), 

TEKNOPLAST, s. r. o. (SK), DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH (DE), Liebherr-

Aerospace Lindenberg GmbH (DE), PAJAKULMA OY (FI), Atelierele C.F.R. Grivita 

(ROM), Euro Maint Rail AB (SE), INTORQ GmbH & Co. KG 

 

1.2 Vymezení problému a stanovení cílů diplomní práce 

 
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. je, kromě se rozvíjející výroby 

komponentů, hlavně, jak již bylo uvedeno, výrobcem tradičních finálních výrobků 

vlastní konstrukce, a to hydraulických tlumičů pro kolejová vozidla. V posledních 

letech dochází k poklesu v odbytu těchto finálních výrobků, což se negativně projevuje 

v celkovém objemu realizovaných tržeb z  výrobní činnosti firmy a vytváří se prostor 

k pronikání konkurence na dosud ST-OS obhospodařovaný trh tzv. náhradní spotřeby, 

tj. dodávek ne pro prvovýrobce, ale již pro provozovatele kolejové dopravy. 

Proto jedním z  cílů této diplomové práce je v rámci analyzování současného 

stavu provést různé typy strategických analýz, shromažďujících reálné poznatky pro  

stanovení strategie a strategických operací k odstranění stagnace v prodeji 
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tlumičů, zamezení vstupu konkurence na trhy ST-OS a k nastartování jejich dalšího 

prodeje. 

Dále bych chtěl také v této práci komplexně posoudit finanční zdraví firmy 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o., a to s využitím metody finanční analýzy. Na 

základě případně identifikovaných nedostatků rovněž  formulovat návrhy na opatření, 

jejichž cílem bude zkvalitnění finančního a ekonomického řízení firmy . 

V neposlední řadě provedu také analýzu používaného informačního systému a 

navrhnu  opatření, vedoucí k jeho efektivnějšímu využití. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je však návrh firemní strategie a strategických 

operací k zajištění  budoucího rozvoje firmy v letech 2009 až 2012.  

Strategie bude také založena na provedených interních a externích analýzách. Na 

základě těchto informací budu hledat přednosti podniku, které by se mohly stát jeho 

konkurenční výhodou a podkladem pro tvorbu strategie dalšího rozvoje a růstu podniku 

jak ve stávajících, tak třeba i v nových oblastech podnikání.  

Celková realizace navržené  strategie rozvoje firmy by měla vést ke konečnému  

zvýšení tržeb s efektivním dopadem na tvorbu zisku společnosti a tím dalšímu zlepšení 

finanční situace  STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. 
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2. TEORETICKÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ, NOVÉ POZNATKY 

Z LITERATURY 

 

2.1 Podstata a smysl podnikatelské strategie  

Podnikatelský plán je z hlediska podniku velice důležitý dokument, a to nejen 

před samotným zahájením podnikatelské činnosti, ale i v jejím dalším průběhu. Co je 

tedy vlastně podnikatelský plán? K odpovědi na tuto otázku je možné použít definici dle 

pánů Hisrishe a Peterse, podle nichž: „Podnikatelský plán je písemný materiál 

zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory, související 

se založením i chodem podniku.“ 1  

O podnikatelském plánu se někdy také mluví jako o jakémsi „autoatlasu“, který 

obsahuje odpovědi na otázky typu: kde jsme nyní, kam chceme jít a jak se tam chceme 

dostat. Pokud se o podnikatelském plánu bude v této souvislosti uvažovat, je zřejmě 

jeho důležitost lépe pochopitelná. (9) 

 

 

2.2 Analýza a hodnocení výchozí situace firmy 

Základem analýzy výchozí situace firmy /současného stavu/ je analýza vnějšího 

prostředí firmy /externích faktorů/ a vnitřního prostředí firmy /interních faktorů/. 

 

2.2.1 Analýza externích faktorů 

Okolí podniku lze členit do různých podob, dle různých autorů. Nejčastěji je 

v odborné literatuře uváděno členění okolí dle Houldena a Jaucha – Gluecka.  

 

 

 

                                                 
1 HISRISH, R. D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria 

publishing.1996, 501 s. ISBN 80-85865-07-6. 
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Obr. č. 2 Členění okolí podniku dle Jaucha – Gluecka (15) 
 

Okolí podniku dle Jaucha-Gluecka se člení na obecné okolí a oborové okolí. 

Obecné okolí se dále členění na sektor socioekonomický, technologický a vládní. 

Oborové okolí se člení na zákazníky, dodavatele a konkurenci.  

 

OBECNÉ OKOLÍ 

Socioekonomický sektor  

 V rámci socioekonomického sektoru je nejdůležitější působení ekonomických, 

klimatických, ekologických a sociálních faktorů .  

Ekonomické faktory se analyzují především z důvodu silného vlivu současné a 

budoucí ekonomiky na situaci podniku. Analyzují se zejména následující faktory: 

- stádium hospodářského cyklu 

- míra inflace 

- politická a hospodářská politika vlády 

- monetární a fiskální politika 

- jiné makroekonomické ukazatele  /magický čtyřúhelník/ 

 

Okolí podniku 

Vládní sektor 

Technolog. sekt. 

Socioekon. sektor 

Oborové okolí 

Obecné okolí 

Konkurence 

Dodavatelé 

Zákazníci 
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Ekologické a klimatické faktory významně ovlivňují výrobní technologie podniku, 

rozmisťování výrobních jednotek, způsobují zákazy určitých výrobních provozů apod.  

Lze říci, že především vlivem ekologických faktorů, případně vyčerpáním dosavadních 

přírodních zdrojů byl v posledních desetiletích vyvinut efektivní tlak na racionalizaci 

přírodní energie a využívání přírodních zdrojů. Ekologické faktory nepřinášejí pouze 

různá omezení, ale vytváří i nové podnikatelské příležitosti, např. v oblastech 

hospodaření s odpady, alternativních energetických zdrojů, čistíren odpadních vod 

apod. 

Sociální faktory zahrnují především následující faktory: 

- společensko-politický systém a klima ve společnosti 

- hodnotové stupnice a postoj lidí 

- životní styl a  životní úroveň 

- kvalifikační struktura populace 

- zdravotní stav a věková struktura populace 

Sociální faktory mohou výrazně ovlivňovat poptávku po zboží a službách i stranu 

nabídky – podnikavost, pracovní motivaci.  

Technologický sektor 

Investování do technického rozvoje se stalo naprostou nezbytností, zároveň však 

v sobě zahrnuje mnoho rizik – např. vznik konkurenčních technologií, nejistá návratnost 

vložených prostředků. Strategické zaměření na technický rozvoj je velmi významné pro 

firmy, sledující diferenciační obchodní strategii. Firmy, sledující strategii nízkých 

nákladů, by měly sledovat spíše technický rozvoj v oblasti technologií, zvyšujících 

produktivitu. 

Vládní sektor 

Stát ovlivňuje fungování ekonomiky především zákony a kontrolou jejich 

dodržování. Další funkci státu představuje definování hospodářské politiky a její 

realizace, např. v podobě podpory malých firem, podporou exportu, výzkumu  a 

technického rozvoje. Různé akce vlády mohou pro podniky na jedné straně vytvářet 

příležitosti a na druhé straně mohou pro ně mohou znamenat i velikou hrozbu. 
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OBOROVÉ OKOLÍ PODNIKU 

Oborové okolí podniku je ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a 

zákazníky, a proto z důvodu potřeby strukturovaného přístupu ke strategické analýze 

oborového okolí podniku rozlišujeme právě tyto tři sektory-zákazníky, dodavatele a 

konkurenty. 

Sektor zákazníků 

Podnik se především zajímá, kdo je a jaké potřeby a očekávání má zákazník.  

Analýza sektoru zákazníků musí být především zaměřena na: 

- identifikaci kupujících a faktory, které ovlivňují jejich rozhodování 

- demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků 

- geografické faktory a rozmístění trhu 

U demografických faktorů se analýza zaměřuje především na změny v populaci, posuny 

ve věku populace a rozložení příjmů populace, kterými jsou významně ovlivňovány 

preference a možnosti zákazníka.  

U geografických faktorů je analyzována okolnost, kde se zákazník nachází. Tato 

skutečnost má značný vliv na umístění podniku  a na strukturu distribučních systémů.  

Sektor dodavatelů 

V sektoru dodavatelů se zkoumá dostupnost a náklady všech vstupů potřebných 

k výrobě a stabilitě dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou určovány kvalitou 

vztahů mezi určitým podnikem a jeho dodavateli. 

Důležitá z hlediska vztahu dodavatel – odběratel je samozřejmě i pozice odběratele.  

Síla odběratele je velká, pokud je odběratelský podnik koncentrovaný /velký, 

monopolní/, pokud odběratelé představují významnou část obchodu odběratele a pokud 

odběratel může vertikálně integrovat zpětně. Síla odběratele je malá, pokud podniká ve 

vysoce konkurenčním prostředí, náklady na případnou substituci dodávek od dodavatele 

jsou velké, pokud dodávaný produkt tvoří významnou část vstupů výrobního procesu 

odběratele a pokud dodavatel může vertikálně integrovat dopředně.  

Sektor konkurentů 

V sektoru konkurentů zpravidla sehrávají rozhodující roli následující tři faktory, 

označovány též jako bariéry vstupů, resp. výstupů  z odvětví: 
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a. Možnosti vstupu a výstupu firem do a z oboru 

b. Možnosti substituce výrobků a služeb 

c. Strategie současných konkurentů 

Bariérami vstupu jsou především diferenciace výrobku, rozsah produkce, distribuční 

kanály, výhody v celkových nákladech. Bariérami výstupu jsou zvyky a stereotypy 

řídících pracovníků, dlouhodobé investice a vysoké náklady na výstup.  

Porterův model konkurenčního prostředí. 

Velmi důležitým nástrojem analýzy oborového okolí je Porterův pětifaktorový 

model konkurenčního prostředí.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 3 Porterův model konkurenčního prostředí (15) 

 

Další analytické metody 

Tyto metody jsou označovány jako tzv. portfolio analýza. Jsou to metody 

zaměřené na oborové okolí (resp.trh), jejich výsledek je však ovlivňován i interními 

rozhodnutími firmy. 

Portfolio metody jsou: 
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-    matice růstu-podílu, je označována jako BCG matice 

-    matice atraktivity oboru-pozice firmy 

-    matice přežití    (15), (2) 

 

2.2.2 Analýza interních faktorů 

Neméně důležitou analýzou náležející do analýzy výchozího stavu firmy je 

analýza vnitřního prostředí firmy. V rámci analýzy vnitřního prostředí firmy  

analyzujeme za účelem identifikace silných a slabých stránek podniku tyto vnitřní 

faktory:  

- faktory vědecko-technického rozvoje 

- marketingové a distribuční faktory 

- faktory výroby a řízení výroby 

- faktory podnikových a pracovních zdrojů 

- faktory finanční a rozpočtové 

Faktory vědecko-technického rozvoje 

Vědecko-technický rozvoj velmi intenzivně přispívá k vytváření konkurenčních výhod 

podniku ze dvou základních důvodů: 

- vede k vytvoření nového nebo zlepšení stávajícího výrobku 

- vede ke zlepšení výroby 

Obecně můžeme rozlišit tři přístupy k vědeckotechnickému rozvoji: 

- ofenzívní inovátor 

- defenzívní následník 

- defenzívní imitátor 

Marketingové a distribuční faktory 

V oblasti marketingu a distribuce je důležité analyzovat následující základní faktory: 

- konkurenční strukturu trhu 

- účinnost cenové strategie 
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- fáze životního cyklu výrobků 

- účinnost reklamy  

- účinnost kanálů distribuce 

- vztahy s klíčovými zákazníky 

Faktory výroby a řízení výroby 

Při analýze výroby a jejího řízení by měly být zkoumány především následující faktory, 

určující vývoj v dané oblasti: 

- dostatečnost výrobních kapacit 

- pružnost výroby z pohledu požadavků zákazníka 

- rozmístění vnitropodnikových jednotek 

- spolehlivost a stabilita výrobních systémů 

- využití výrobního zařízení 

- účinnost systému řízení zásob 

- účinnost procesů řízení výroby, včetně řízení kvality 

- dostupnost energie, surovin a materiálů 

- hospodárnost využití energie, surovin a jiné 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Následující faktory mohou velmi výrazně ovlivnit konkurenční výhody podniku, a proto 

musí být rovněž předmětem analýzy: 

- image a prestiž podniku 

- účinnost organizační struktury 

- pracovní klima a kultura podniku 

- zkušenosti a motivace pracovníků a jejich schopnost pracovat jako tým 

- kvalita  zaměstnanců a jiné 

- účinnost informačního systému 
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Faktory finanční a rozpočtové 

Jedná se především o analýzu finančních zdrojů a finančních výsledků podniku. 

Nejčastěji se využívají poměrové ukazatele likvidity, ukazatele síly, efektivnosti využití 

zdrojů, ukazatele ziskovosti, případně pyramidové finanční ukazatele. (15), (10) 

 

2.2.3 Diagnóza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí podniku 

Konečnou metodou, která se nejčastěji používá při diagnóze silných a slabých 

stránek, hrozeb a příležitostí podniku, je SWOT analýza. V analýze SWOT jsou 

identifikovány klíčové faktory a skutečnosti, které pro podnik představují silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby okolí. Tyto klíčové faktory jsou verbálně 

charakterizovány, případně ohodnoceny ve čtyřech kvadrantech /Strenght – síla, 

Weakness – slabost, Opportunity – příležitost, Threat – hrozba/. Tato technika 

umožňuje velmi přehledně uspořádat a charakterizovat klíčové faktory, které ovlivňují 

pozici firmy. (15) 

 

2.3 Tvorba, hodnocení a volba strategie firmy 

Analýza současného stavu firmy, provedená dle předchozí kapitoly, je výbornou 

startovní čárou pro formulaci strategie firmy a návrhu podnikatelského plánu. 

Základními prvky strategie projektu jsou : 

• geografická strategie 

• strategie z hlediska tržního podílu 

• strategie z hlediska vazby výrobek – trh 

• marketingová strategie 

 

Geografická strategie 

Pro stanovení realistické konkurenční pozice musí firma stanovit svůj relevantní 

trh, a to především z hlediska geografického zaměření svých aktivit.  
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Strategie z hlediska podílu na trhu 

Pro podnikatelský projekt je třeba dále stanovit tržní pozici nebo tržní podíl, 

kterého hodlá firma dosáhnout na určitém trhu. Důležitost tohoto podílu na trhu vyplývá 

především z jeho vazby k rentabilitě firmy. Z hlediska předpokládaného podílu na trhu 

je třeba zvažovat tři základní strategie:  

• strategie nákladového prvenství (cost leadership) 

• strategie diferenciace 

• strategie tržního výklenku – soustředění se na jasně vymezený cíl 

Strategie z hlediska vazby výrobek – trh 

Tato strategie determinuje do značné míry marketingovou strategii projektu. 

Z hlediska vazeb výrobek – trh se rozlišují: 

• strategie penetrace – zaměřená na rozšíření současných výrobků na současných 

trzích 

• strategie rozvoje produktu -  orientovaná na nové produkty pro současné trhy 

• strategie rozvoje trhu – proniknutí dosavadních produktů na nové trhy 

• strategie diverzifikace – orientovaná na proniknutí nových výrobků na nové trhy 

 

Marketingová strategie 

Zvýšení prodejů firmy lze dosáhnout buď potlačením konkurence při stabilní 

nebo klesající celkové poptávce /tržní podíl firmy roste/, nebo expanzí trhu při 

zachování tržního podílu.  

Volba strategie podniku 

Výše uvedené varianty strategie podniku je třeba analyzovat a hodnotit 

z hlediska stupně dosažení cílu projektu, finančních dopadů jednotlivých variant 

strategie, jejich rizik finančních, politických, ekologických aj. Výsledkem hodnocení je 

volba výše popsaných strategií.  

Dále je třeba specifikovat základní znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro 

dosažení úspěchu projektu vzhledem ke skutečné i potencionální konkurenci a dále 
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určit, zda se tržní pozice dosáhne vlastními silami, či existuje možnost účelné 

kooperace. (2), (10) 

 

2.4 Účel podnikatelské strategie 

Příprava podnikatelského záměru se odvíjí od nějakého nápadu či myšlenky, 

výroby určitého výrobku, poskytování služeb nebo využívání zdrojů nejrůznější povahy. 

Podnikatelský plán nutí podnikatele, aby důkladně prozkoumal a promyslel svůj 

podnikatelský záměr a všechno, co s ním souvisí. I negativní výsledek v první fázi 

příprav podnikatelského plánu může být úspěchem a podnikatel tak začne hledat 

v projektu rezervy, zvažovat více variant a hledat tu nejlepší. To vše zvyšuje 

pravděpodobnost, že podnikatelský plán, který na konci připraví, bude mít opravdu 

reálnou naději na úspěch. 

Podnikatelský plán má zpravidla dvojí využití. Používá se zejména pro 

vnitropodnikové účely. Je to určitý vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního 

řízení firmy. Značný význam však má i externí uplatnění podnikatelského plánu 

v případě, že firma hodlá financovat investiční program zčásti nebo zcela pomocí cizího 

kapitálu, případně se uchází o některý druh nenávratné podpory. 

Vzhledem k tomu, že nabídka finančních zdrojů na trhu je menší než poptávka 

po nich, je třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a nadějnosti projektu, 

na jehož financování se tento kapitál použije. Poskytovatel kapitálu, např. banka, totiž 

pečlivě zvažuje a hodnotí projekt i firmu z hlediska výnosnosti vložených prostředků, 

jejich návratnosti i existujícího podnikatelského rizika. Kvalitně zpracovaný 

podnikatelský plán pak může významně podpořit získání potřebného kapitálu. 

Kromě využití jako nástroje plánování jsou podnikatelské plány vhodné i jako 

nástroj kontroly. Podnikatelský plán je často rádcem podnikatele v prvních letech jeho 

aktivní činnosti. Na konci každého roku se srovnávají plánované údaje se skutečnými. 

Ze srovnání je patrné, zda cílů bylo dosaženo nebo zda a kde došlo k odchylkám. 

Srovnání plánovaných a skutečných hodnot i účinná kontrola podniku jsou možné 

pouze tehdy, jestliže jsou cíle stanoveny nejen popisně, ale jsou plánovány i hodnotově. 

Podnikatelské plány jsou také nástrojem vzdělávání vedoucích pracovníků a plní úlohu 

provozního průvodce v období, kdy podnik zahájí svoji činnost.  (2), (15) 
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2.5 Struktura podnikatelské strategie 

 Podnikatelský plán není dokumentem, který by měl normativně zadané 

náležitosti. Způsob a rozsah jeho zpracování tedy závisí na výši potřebného kapitálu, na 

cílech zpracovatele a na individuálních požadavcích příjemce.  

 Externí příjemci podnikatelských plánů mají jiné požadavky na informace než 

příjemci uvnitř podniku. Tuto zvláštnost je třeba mít při zpracování na zřeteli. Vedení a 

osazenstvu jsou většinou známy vlastnické poměry, které v podnikatelském plánu není 

nutno uvádět. Pro externí poskytovatele kapitálu je však tato informace velmi důležitá a 

musí být v plánu podrobně propracována. 

 Stejně, jako mnoho jiných dokumentů, také podnikatelský plán začíná stručným 

shrnutím nejdůležitějších bodů. Shrnutí těchto bodů neslouží jako úvod, ale jako 

zhuštěná prezentace následujících bodů, které vzbudí čtenářův zájem. Shrnutí by mělo 

podle Udo Wupperfelda obsahovat tyto body: 

• Předmět podnikání / podnikatelský záměr  – popis předmětu podnikání, 

nabídky výkonů, inovační záměry, příslušné trhy aj. 

• Faktory úspěchu – popis neobyčejností na podnikatelském záměru, významné 

konkurenční výhody, užitek pro zákazníka, osobní předpoklady managementu 

• Podnikové cíle – objasnění výchozích předpokladů, cílů a možností růstu 

firmy; optimistický a současně realistický popis podnikatelské vize 

• Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu – popis formou směrných 

čísel, obratové a ziskové cíle a potřebu kapitálu k realizaci záměru 

 

Přesto, že neexistuje závazná podoba, kterou musí každý použít, ustálil se 

všeobecný základ, který většina podnikatelských plánů dodržuje. Nejdůležitější je 

popsat podnikatelskou myšlenku co nejjasněji tak, aby přesvědčila investory o tom, že 

toto podnikání přinese dostatečně velký zisk, vyvažující rizika spojená s investováním. 

Také pro samotného podnikatele je důležité, aby svoji podnikatelskou myšlenku v plánu 

dobře popsal, uvědomí si pak všechna úskalí a rizika projektu, která by jej dříve 

nenapadla.  
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 Také kapitoly, které by měl podnikatelský plán obsahovat, lze v důsledku 

rozdílnosti podniků a projektů stanovit pouze v hrubých rysech. Názvy jednotlivých 

kapitol se mohou lišit svým rozsahem i obsahem. Každý podnikatelský plán by však 

měl obsahovat tři základní dílčí části. Na začátku podnikatelského plánu by mělo být 

shrnutí a na konci finanční plán, představa o financování a potřebné přílohy. 

Podnikatelské plány se obvykle skládají ze tří dílčích částí: 

• Popisná část, která obsahuje charakteristiky, předpoklady a plánované aktivity 

• Číselná část, dokládající popisnou část údaji o počtu zaměstnanců, obratu, 

likvidit ě, zisku, investicích apod. 

• Přílohy, které obsahují obrázky, studie trhu, výpočty, opisy smluv atd. 

 

Struktura podnikatelského plánu: 

1. Titulní strana 

2. Exekutivní souhrn 

3. Analýza odvětví 

4. Popis podniku 

5. Výrobní plán 

6. Marketingový plán 

7. Organizační plán 

8. Hodnocení rizik 

9. Finanční plán 

10. Přílohy jako podpůrná dokumentace   (16), (14) 

 

2.6 Požadavky na podnikatelskou strategii 

K tvorbě podnikatelských plánů je nutné vždy přistupovat individuálně, ale 

zpracovaný podnikatelský plán by měl podle J. Fotra splňovat určité požadavky:  

• být stručný a přehledný, jeho délka by neměla přesahovat padesát strojových 

stránek 

• být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů, tj. má být 

srozumitelný pro bankéře a investory, což jsou zpravidla osoby bez hlubších 

technických základů 
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• demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka, investoři 

oceňují tržně orientovanou podnikatelskou činnost 

• orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, čeho již firma dosáhla, ale na vystižení 

trendů, zpracování prognóz a jejich využití k charakteristice toho, čeho má být 

dosaženo 

• být co nejvěrohodnější a realistický, např. otevřené ohodnocení konkurence 

zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu 

• nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, neboť to snižuje jeho 

důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu 

• nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování může být daný 

podnikatelský projekt pro investora málo atraktivní 

• nezakrývat slabá místa a rizika projektu i případné chyby, kterých se firma 

v minulosti dopustila. Jestliže totiž investor odhalí určité negativní faktory 

neuvedené v podnikatelském plánu, může to v jeho očích značně oslabit 

důvěryhodnost projektu. Naopak identifikace rizik a existence plánu korekčních 

opatření demonstruje připravenost manažerského týmu na zvládnutí případných 

problémů s využitím minulých zkušeností 

• upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných manažerských a 

podnikatelských dovedností, ale i schopnosti práce jako efektivního týmu 

• prokázat  schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního úvěru 

k financování projektu 

• prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti, rizikového kapitálu aj. 

získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením  

 

Závěrem je třeba uvést, že ani vysoká kvalita podnikatelského plánu nezaručuje 

úspěch projektu, neboť jde o stále rizikový projekt. Kvalita přípravy projektu se však 

projeví příznivě tím, že: 

- zvyšuje naději úspěchu jednotlivých projektů, a tím zlepšuje hospodářské 

výsledky firmy z dlouhodobého hlediska 
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- snižuje podstatně nebezpečí takového neúspěchu projektu, který by vážně 

ohrozil finanční stabilitu firmy a případně i samotnou její existenci 

 

Vzhledem k významnému vlivu kvality přípravy projektů a podnikatelského 

plánování na dosažení prosperity firem v tržním prostředí je třeba, aby vedení těchto 

firem věnovalo zpracování podnikatelských plánů zaslouženou pozornost. Současně je 

však třeba upozornit na to, že zpracovaný podnikatelský plán nebude vzhledem 

k proměnlivosti podnikatelského okolí platit beze změny delší dobu. Podnikatelský plán 

je třeba chápat jako stále živý a vyvíjející se dokument, který je třeba neustále adaptovat 

a upravovat vzhledem k měnícím se podmínkám. (2) 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FIRMY A VYVOZENÉ 

ZÁVĚRY 

 

3.1 Strategická analýza vnějšího prostředí firmy 

Turbulentní podnikatelské prostředí, v němž se firma nachází, zahrnuje celou 

řadu faktorů, jejichž působení může na jedné straně vytvářet nové podnikatelské 

příležitosti, ale na druhé straně se může jednat o potenciální hrozby pro její existenci, a 

proto je nutné  systematicky monitorovat a analyzovat její situaci. 

 

3.1.1 Analýza obecného okolí firmy 

Následující analýza se zabývá rozborem obecného okolí (makrookolí) podniku, 

vazbami jednotlivých faktorů, odhadem jejich budoucího vývoje a jejich dopadem na  

situaci podniku. Pro rozbor obecného okolí podniku jsem zvolil metodu PEST, která se 

zabývá obecným okolím podniku z pohledu čtyř klíčových oblastí jeho vlivu na podnik. 

Je to oblast politicko-legislativních vlivů, oblast ekonomických vlivů, oblast sociálních 

a demografických vlivů a oblast technických a technologických vlivů. Celkový 

podnikatelský záměr je nutné sestavovat i s ohledem na tyto faktory. 

Politicko – legislativní faktory 

V současné době v ČR panuje politická nestabilita, která je zapříčiněna pádem 

pravicově orientované koaliční vlády tvořené ODS, KDU-ČSL, SZ. Po pádu této vlády 

bylo na jednání čtyř demokratických vládních stran ODS, ČSSD, KDU-ČSL a SZ  

dohodnuto sestavení úřednického, překlenovacího kabinetu , který by měl zemi dovést 

k podzimním předčasným volbám. Hlavním úkolem této překlenovací vlády je příprava 

rozpočtu na příští rok a zavedení protikrizových opatření, která schválí poslanecká 

sněmovna. Podle dohody mezi ODS a ČSSD půjde například o šrotovné, nižší sociální 

pojištění, vyšší podporu v nezaměstnanosti, zrychlení odpisů pro firmy a tři měsíční 

platy navíc pro zaměstnance podniků, jejichž podniku hrozí bankrot. V oblasti 

legislativy by však tato prozatímní vláda neměla dělat nic. Dochází tím k tomu, že 

nebudou na základě stanovených cílů bývalé pravicové vlády projednávány a 
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schvalovány další potřebné zákony nebo jejich novelizace, zvyšující úroveň 

podnikatelského prostředí. Prioritou v těchto cílech bylo  další  snižováním daní 

v souvislosti se zjednodušením daňového systému, podpora malého a středního 

podnikání v průmyslové oblasti, změna sociálního systému a odstranění přebujelé 

byrokracie, se kterou úzce souvisí fungování právního státu, protože bez nápravy 

v justici, zrychlení soudního řízení a zajištění spravedlnosti se podniká velice těžko. 

Právě vymahatelnost práva v ČR je na velice nízké úrovni, soudní procesy trvají stále 

neúměrně dlouhou dobu a stávají se pro podnikatele velmi demotivujícími. Naplnění 

těchto cílů by jistě významně a pozitivně ovlivnilo rozvoj podnikání v ČR , ale bohužel 

již nebude minimálně v letošním roce dále realizováno.  

Jaká bude nová legitimně zvolená vláda po podzimních parlamentních volbách 

se dá nyní jenom těžko předpovídat. 

Podle  průzkumu preferencí politických stran by momentálně levicová opozice 

ovládla Poslaneckou sněmovnu. ČSSD si dlouhodobě udržuje značný náskok před ODS 

i dalšími stranami.  

V případě vítězství ČSSD se dá předpokládat, že sociální demokracie bude chtít 

po dvou letech pravicových reforem vrátit do Česka silný sociální stát, což bude mít 

jistě negativní dopad na  podnikatelskou sféru právě v oblastech, které považovala 

pravicová vláda za  prioritní.  

Mezinárodní vztahy České republiky s níže uvedenými zeměmi, se kterými  

společnost STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r. o. obchoduje (Slovensko, Německo, 

Polsko, Bulharsko, Rusko, Ukrajina, Švédsko, Norsko, Rumunsko) jsou na velice dobré 

úrovni, a proto v dohledné době nepředpokládám žádné problémy pro společnost  

z důvodu změn v této legislativní oblasti jako jsou např. – cla, kvóty, ani jiná omezení.  

Závěr k politické analýze : 

Při momentálním, mírně řečeno, velice neutěšeném stavu  politického sektoru a  

vývoji volebních preferencí zůstává  podnikatelům v ČR v současné době asi jen jediné, 

a to věřit, že je již ČR pevně zakotvena do evropských struktur, a tím se dopad 

politických a legislativních změn na podnikatelskou sféru stává stále méně významný, a 

že si i  nyní nejsilnější levicově orientovaná politická strana ČSSD  uvědomuje nutnost 

podpory podnikání pro další rozvoj ČR a nebude tak mít její případné vítězství ve 

volbách nějaký zásadní dopad do podnikatelského sektoru - i když se dá s nějakými 
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negativními změnami, které budou mít zhoršující vliv na podnikání v ČR, určitě počítat 

právě zejména v daňové oblasti. 

Ekonomické faktory vlivu 

Světová ekonomika prochází obdobím krize na finančních trzích a hrozí její 

následné přelití do reálné ekonomiky. 

V současné době není možné spolehlivě odhadnout hloubku ani délku trvání 

problémů globální ekonomiky, a tím méně i rozsah a intenzitu dopadů na českou 

ekonomiku, která není primárním zdrojem problémů a pouze absorbuje šoky z vnějšího 

okolí. Vše je podmíněno tím, do jaké míry budou efektivní přijatá a realizovaná opatření 

fiskální a monetární politiky v nejzasaženějších zemích. 

 Za předpokladu, že na finančních trzích už nedojde k dalším výrazným 

negativním událostem a prohlubování krize finančního sektoru, je možné očekávat 

přetrvání problémů reálné ekonomiky v globálním měřítku až do roku 2010. 

Česká ekonomika dosáhla vrcholu ekonomického cyklu ve 3. čtvrtletí 2007, pak 

přešla do fáze zpomalení růstu HDP.  

Ve 4. čtvrtletí roku 2008 došlo ke zlomu a do vnitřní ekonomiky začaly dopadat 

krizové příznaky z vnějšího prostředí. Vzhledem k otevřenosti ekonomiky a s ohledem 

na nejistoty vnějšího prostředí je predikce dalšího vývoje  značně nejistá. 

HDP 

Meziroční růst české ekonomiky v roce 2008 dosáhl hodnoty 3,2%. V roce 2009 

by se měl růst zpomalit k 1,4%. V polovině roku 2010 by mohlo dojít k odeznívání 

krizových jevů, přírůstek HDP pro tento rok je odhadován na 2,1% a pro rok 2011 na 

3,8%. 

Rizika odhadů jsou jednoznačně vychýlena směrem dolů. Výsledky predikce 

naznačují, že by se česká ekonomika mohla recesi vyhnout, plně vyloučit ji však nelze. 

V následujícím období se předpokládá v oblasti výdajů vládních institucí na 

konečnou spotřebu úsporné chování jak z hlediska zaměstnanosti ve vládním sektoru, 

tak i nákupů zboží a služeb. V roce 2008 je očekáván přírůstek spotřeby vlády o 1,5%, 

v roce 2009 vzestup o 0,5%. V roce 2010 a 2011 je předpokládána stagnace reálné 

spotřeby vlády. 
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Za rok 2008 by mohl kladný příspěvek zahraničního obchodu se zbožím a 

službami k růstu reálného HDP dosáhnout hodnoty 2,9 p.b., a to i při velmi 

nepříznivých vnějších podmínkách a rekordně silném kurzu koruny. V roce 2009 se 

však v tomto ukazateli plně projeví dopady globálního ochlazení – očekává se záporný 

příspěvek ve výši -0,7 p.b. V roce 2010 by měl příspěvek dosáhnout +0,2 p.b., a v roce 

2011 +1,1p.b. 

Inflace 

Průměrná míra inflace za rok 2008 dosáhla 6,3%. Po vysoké inflaci v roce 2008 

by v roce 2009 měla nastat výrazná dezinflace. Dojde k oslabení nákladových i 

poptávkových tlaků. Administrativní vlivy, které jednorázově ovlivnily růst 

spotřebitelských cen na počátku roku 2008 (změna snížené sazby DPH, zavedení 

zdravotnických poplatků a ekologických daní) již nebudou ovlivňovat vývoj cenové 

hladiny v roce 2009. K nejvýznamnějším administrativním opatřením bude v roce 2009 

patřit růst regulovaných cen nájemného, cen elektřiny, cen tepla a cen vodného 

a stočného. 

Po celý rok lze očekávat záporné příspěvky tržní inflace. Tržní pohyb budou 

ovlivňovat především nižší ceny potravin, ropy a ostatních surovin a také očekávaný 

pokles světové poptávky. Ve druhé polovině roku se předpokládá postupné zmenšování 

záporných příspěvků tržní inflace zejména vlivem nárůstu cen služeb. Letošní růst cen 

tak bude diktován především nákladovými faktory, vyplývajícími z administrativních 

opatření.  

Předpoklad je, že v roce 2009 dosáhne průměrná míra inflace 1,3%. V roce 2010 

by se průměrná míra inflace měla pohybovat na úrovni cca 2,1%, tedy v blízkosti 

inflačního cíle ČNB. 

Nezaměstnanost 

Pokles míry nezaměstnanosti se v první polovině roku 2008 postupně zpomaloval. 

Míra nezaměstnanosti dosáhla svého minima v srpnu 2008. Na konci roku 2008 již 

docházelo k uvolňování pracovníků při omezování provozů a ukončování 

ekonomických aktivit s tím, že podniky se maximálně snažily udržet kvalitní a výkonné 

pracovníky a v případě nutnosti preferovaly variantu nadále nezaměstnávat osoby 

v dané situaci zbytné a z hlediska odstupného či jiných benefitů i levnější, tedy zejména 
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pracovníky ve zkušební době, cizince a důchodce. Průměrná obecná míra  

nezaměstnanosti v roce 2008 byla 4,4% a průměrná míra registrované nezaměstnanosti 

5,45%. 

V dalším období bude nárůst nezaměstnanosti pokračovat. Nepříznivý vývoj by 

mohly přibrzdit nová legislativní úprava podpory v nezaměstnanosti a intenzívní 

aktivity úřadů práce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Programy budou 

financované jak z domácích prostředků, tak i za spoluúčasti Evropského sociálního 

fondu.  

Mezinárodně srovnatelná obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS by se měla 

v roce 2009 zvýšit na 5,2%  a v roce 2010 dále na 5,9%. Průměrná míra registrované 

nezaměstnanosti by měla v roce 2009 vzrůst na 6,3% a v roce 2010 na 7,0%. 

Mzdy 

Poměrně výrazný růst objemu mezd a platů ve 4. čtvrtletí  2008 mírně zpomalil na 

7,0%. V roce 2009 je však nutné počítat  s dramatickým zpomalením mzdové dynamiky 

na 4,2%. V roce 2010 by měl objem mezd vzrůst o 5,3%.  

Průměrná hrubá nominální měsíční mzda se v roce 2008 zvýšila o 8,5%. V roce 

2009 by se měla zvýšit o 5,1%  a o 6,4% v roce 2010. 

Obchodní bilance 

Ve 3. čtvrtletí 2008 ještě pokračoval příznivý vývoj obchodní bilance. Od 4. 

čtvrtletí se však v obchodní bilanci prosazuje razantní zpomalení růstu světové 

ekonomiky, které je příčinou všeobecného útlumu poptávky, především v zemích 

s vyspělou tržní ekonomikou. V souvislosti se současnými potížemi světové ekonomiky 

razantně klesly ceny surovin, především ropy, což alespoň částečně vylepší českou 

obchodní bilanci. Projeví se to snížením deficitu palivové části bilance. Vzhledem ke 

struktuře našeho vývozu (vysoký podíl motorových vozidel) lze očekávat i zhoršení 

exportní výkonnosti, která indikuje podíl českého zboží na exportních trzích. 

Očekává se, že za rok 2008 by saldo obchodní bilance mělo dosáhnout 

113 mld. Kč a v roce 2009 cca 105 mld. Kč. 
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Úrokové sazby 

ČNB v posledním čtvrtletí roku 2008 snížila limitní úrokovou sazbu pro 2T repo 

operace o 1,25 p.b. První pokles se odehrál v listopadu, kdy byla úroková sazba snížena 

z 3,50% na 2,75%. V prosinci následovalo snížení o dalších 0,50 p.b. na současných 

2,25%. Uvolňování měnové politiky, které bude pravděpodobně pokračovat i v roce 

2009, koresponduje s výhledem nižší očekávané inflace, pomalejším ekonomickým 

růstem a s celosvětovým trendem snižování klíčových úrokových sazeb. Rozsah změn 

ve 2T repo sazbě může být nižší, pokud koruna vůči euru oslabuje více, než 

předpokládá predikce ČNB. 

K 21. červenci 2008 byl zaznamenán historický rekord směnného kurzu ve výši 

22,97 CZK/EUR. Následná korekce, způsobená odlivem finančních investic 

z rozvíjejících se trhů, vedla k tomu, že v prosinci 2008 dosáhl kurz průměrné hodnoty 

26,11 CZK/EUR, což představuje meziroční zhodnocení již jen o 0,7%. K 16. lednu 

2009 činil 27,16 CZK/EUR. Tento směnný kurz byl proti trendové hodnotě slabší 

o plných 5,0%. Znehodnocení směnného kurzu by mohlo pomoci exportérům lépe se 

vyrovnat s propadem vnější poptávky. Dále se předpokládá, že v 1. čtvrtletí 2009 

dosáhne kurz průměrné hodnoty 26,00 CZK/EUR. V následujícím období by se měla 

obnovit dlouhodobá tendence k mírnému nominálnímu i reálnému zhodnocování. 

Nominální směnné kurzy CZK/ EUR by se měly dle predikce vyvíjet následovně:  roční 

průměr 2009 (25,60 Kč/ EUR), roční průměr 2010 (24,70 Kč/ EUR), roční průměr 2011 

(23,80 Kč/ EUR). 

Eurozóna  

Eurozónu  postihla po silném 1. čtvrtletí 2008 (mezičtvrtletní růst HDP o 0,7%) 

recese s dvěma identickými poklesy o 0,2% ve 2. i ve 3. čtvrtletí. Podobně je na tom 

Německo (poklesy HDP o 0,4%, resp. o 0,5%). Na pokraji recese jsou z velkých 

ekonomik také Itálie a Francie. Export, na kterém je řada ekonomik závislých, je 

poškozován celkovými podmínkami odbytu a zhodnocením eura. Ekonomika tak 

zpomaluje kvůli nepříznivým vnějším podmínkám, tvrdším úvěrovým podmínkám a 

poklesu na trhu nemovitostí. Spotřeba domácností od února stagnuje či klesá. Od září 

klesá  průmyslová výroba. V listopadu to bylo o 1,6% proti říjnu, v Německu o 3,3%.  

Vysoká inflace po červencovém vrcholu ve výši 4,0% začala zpomalovat až k  

hodnotě 1,6% v prosinci. ECB snížila úrokovou sazbu v lednu 2009 na 2,0%. Příznivý 
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vliv má dosud nízká nezaměstnanost, která od ledna do dubna činila 7,1%, což je 

nejnižší hodnota za více než 20 let, a v listopadu stoupla na 7,8%. Hlavní hrozbou 

zůstávají dopady zpomalení americké a světové ekonomiky pro export a pokračování, či 

dokonce další prohloubení krize finančních trhů. 

Pro rok 2008 je odhadován růst HDP na 0,9 %, pro rok 2009 na -0,8% a pro rok 

2010 pak  - 0,5 %.2  

Závěr k analýze ekonomického sektoru: 

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje plnění základních cílů každého 

podniku, a proto i STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. je současný stav a budoucí 

vývoj nejen české ekonomiky, ale dnes již zejména ekonomiky Eurozóny a světové 

ekonomiky. Ministerstvo financí  predikuje na základě statistických údajů, že současný  

nepříznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat až do roku 2010. Firma  

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. exportuje cca 50% svých výrobků do zahraničí, 

a z toho většina směřuje právě do zemí Eurozóny. Dá se proto předpokládat, že v roce  

2009 a částečně i v roce 2010 bude z výše uvedených důvodů výrazně nižší poptávka  

po produktech firmy. Snížení tržeb a zhodnocení eura bude mít asi nemalý dopad do 

celkového hospodaření firmy v těchto letech. 

Sociální a kulturní faktory vlivu 

V oblasti sociálních a kulturních faktorů hrají nejvýznamnější roli změny 

životního stylu a životní úrovně. Životní úroveň společnosti měla do 4. čtvrtletí roku 

2008 stále rostoucí trend. Zasloužil se o to rychlý růst mezd, podporovaný rostoucí 

zaměstnaností obyvatelstva. V letech 2009 a 2010 je předpokládán umírněný růst 

náhrad zaměstnancům, zohledňující hospodářský růst. Disponibilní důchod domácností 

bude v roce 2009 pozitivně ovlivněn snížením pojistného na sociální zabezpečení 

placeného zaměstnanci o 1,5%. Tato úprava zvýší růst disponibilního důchodu o cca 1,0 

p.b. a vedle razantní dezinflace by mohla přispět k zachování či možná i mírnému 

                                                 
2 Zdroj: Makroekonomická predikce České republiky 01 / 2009. [cit. 14. února 2009]. Dostupná na WWW: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_45113.html, upraveno 
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zrychlení reálné spotřeby domácností, a to i přes opatrné chování a orientaci spíše na 

tvorbu úspor vzhledem k problémům na trhu práce.3 

 I přes stávající ekonomické problémy lze vysledovat, že stále postupně dochází 

k posunu preferencí zákazníků od laciného nekvalitního zboží ke kvalitnějšímu. 

Zákazník si raději připlatí a je si jist, že má kvalitní výrobky a servis. 

V oblasti sociálních faktorů lze také sledovat změny v demografické struktuře 

obyvatelstva. Změnu, která nejlépe vystihuje českou, ale i evropskou společnost   

můžeme nazvat „stárnutím populace“. I když je prodlužování lidského věku určitě 

pozitivní záležitostí, pro hospodářství ČR, které je zatíženo nepružným důchodovým 

systémem, je tomu jistě naopak. S neustále rostoucím věkem se totiž mění i 

demografická struktura celé společnosti. Ubývá lidí v produktivním věku a přibývá 

důchodců, kteří jsou na lidech v produktivním věku finančně závislí.4 

V souvislosti se zvyšujícími se požadavky na kvalitu výrobků, a tím zvyšující se úlohou 

znalostí a dovedností zaměstnanců, vstupuje do popředí zájmu firem kvalifikace 

lidských zdrojů. Předností ČR z hlediska kvalifikace a vzdělanosti lidských zdrojů je ve 

srovnání s EU vysoký podíl osob, které dosáhly středoškolského vzdělání. Proti tomu je 

velkým problémem firem nedostatek kvalifikovaných lidí, vyučených v technických 

oborech a lidí s vysokoškolským technickým vzděláním.  

Závěr k analýze  sociálního sektoru: 

Z důvodu neustálého stárnutí populace v ČR se dá předpokládat, že bude stále 

větší nedostatek mladých kvalifikovaných pracovníků, vyučených ve strojírenských 

oborech a  pracovníků s vysokoškolským technickým vzděláním. I přes momentální 

dostatek pracovníků, způsobený probíhající celosvětovou krizí, pociťuje stále i 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve 

strojírenských oborech. Firma by měla této problematice věnovat neustálou pozornost, 

protože v případě oživení trhu získá firma, která svým aktivním přístupem dokáže 

                                                 
3 Zdroj: Makroekonomická predikce České republiky 01 / 2009. [cit. 14. února 2009]. Dostupná na WWW: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_45113.html, upraveno 

 
4 Zdroj: Populační prognóza ČR do roku 2050 [cit. 16. února 2009]. Dostupná na WWW 

http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/B0001D6145/$File/4025rra.pdf, upraveno 
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tomuto problému předejít, jednu z největších konkurenčních výhod, kterou je právě 

odbornost  pracovníků. 

Technické a technologické faktory vlivu 

Vývoj technologií a informačních médií stále silněji ovlivňuje jednak 

producenty, ale také spotřebitele. Moderní výrobní technologie a komunikační 

prostředky znamenají nové propojení s trhem, se zákazníky, s partnery uvnitř firem i 

mimo ně, s celým světem. Umožňují vyhovět řadě specifických kvantitativních i 

kvalitativních požadavků spotřebitelů. Nezadržitelný vývoj vytvořil tzv. novou 

ekonomiku s novými metodami identifikace a vyhledávání zákazníků, výroby a tvorby 

produktů, které jsou přesně přizpůsobeny potřebám zákazníků, jak je účinněji  

distribuovat a jak efektivněji komunikovat se zákazníky. Oslovit stále náročnější 

spotřebitele a následně jim prodat výrobek či službu, vyžaduje konkrétní znalost cílové 

spotřebitelské skupiny a maximální využití možností, které přinášejí moderní 

technologie a média. Pokud se chce dnes firma udržet a expandovat na velice tvrdém 

konkurenčním trhu, musí jak při realizaci a prosazení jednotlivých produktů, tak i  

k rychlé identifikaci nových trendů maximálně využívat všech nejmodernějších 

technologií. 

Závěr k analýze technologického sektoru:  

Nové technologie přinášejí efektivní výrobu produktů pro zákazníky, a proto je 

nutné, aby firma, která chce být v dnešní době konkurenceschopná, byla vybavena co 

nejmodernějšími výrobními a informačními technologiemi a udržovala jejich 

pravidelnou obměnou nastavený vývojový trend v  této oblasti. Využití těchto 

nejmodernějších technologií v kombinaci s profesionálním přístupem zaměstnanců je 

dnes  jedna z největších konkurenčních výhod s pozitivním dopadem na  tvorbu cen pro 

zákazníky.  

3.1.2 Analýza oborového okolí firmy 

 Při analýze oborového okolí jsem využil také Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí, jehož schéma je zachyceno na následujícím obrázku. Model 

vychází z předpokladu, že pozice firmy je určována působením pěti základních činitelů: 

� Rivalitou firem působících na daném trhu 

� Vyjednávací silou zákazníků 
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� Vyjednávací silou dodavatelů 

� Hrozbou vstupu nových konkurentů 

� Hrozbou substitut 

Rivalitou firem působících na daném trhu 

Rivalita na trhu všeobecné strojírenské výroby v oblasti  komponentů je velice 

silná, jenom v blízkém okolí je celá řada firem, které disponují moderním strojním 

vybavením pro obrábění jako ST-OS, a proto ji podle mého názoru nemá cenu ani 

analyzovat. V provedené analýze jsem se proto zaměřil na rivalitu firem v oblasti 

výroby finálních výrobků ST-OS hydraulických tlumičů pro kolejová vozidla. Bohužel i 

v této oblasti je rivalita firem na celosvětovém trhu vysoká. Hlavními  konkurenty 

ST-OS jsou firmy GROWAK (Polsko), GEREP (Německo), KONI (Holandsko), ZF 

Sachs (Německo), GIMON (Itálie), KNORIMPEX (ČR), NMB Mienbea (Německo), 

Feurland Werkstatten (Německo). 

 
 

 

Obr. č. 4 Současná pozice  STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r.o.vůči konkurenci 
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Jak vyplývá ze zařazení konkurenčních firem (obr.č.4), na základě zjištěných 

informací, jsou firmy GEREP, KONI, ZF Sachs, GIMON hodnoceny jako 

nesrovnatelná konkurence pro ST-OS z hlediska jejich velikosti, objemu tržeb, cen a 

vyráběného množství hydraulických tlumičů. V případě jejich zájmu o průnik na trhy 

ST-OS bude velice obtížné, až nemožné s nimi o tyto trhy nějakým způsobem bojovat. 

Firma GROWAK je v uvedených ukazatelích srovnatelná se ST-OS, a proto jí  může 

ST-OS zabránit v její expanzi, např. dobře zvolenou cenovou strategií nebo kvalitou 

svých výrobků. Je nutné tuto firmu neustále monitorovat a hledat konkurenční výhodu 

pro ST-OS. KNORIMPEX, NMB, Feurland Werkstatten jsou malé firmy bez potenciálu 

k expanzi, a proto bude dostatečné průběžně sledovat dění kolem těchto firem. 

 

Vyjednávací silou zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků představuje pro každou firmu velmi důležitý faktor, který 

může radikálně ovlivnit chod firmy. Obecně platí, že vyjednávací síla zákazníka roste, 

jestliže roste i jeho podíl na celkových tržbách firmy. Takový zákazník je pak pro danou 

firmu velice významným zákazníkem, o kterého musí firma mimořádně pečovat, neboť 

v případě sebemenší nespokojenosti může  začít odebírat výrobky od konkurenční 

firmy. 

Výrobky  společnosti ST-OS jsou zaměřeny na dvě kategorie zákazníků. Jsou to 

podniky se státním podílem a soukromé společnosti. Pro obě kategorie jsou však 

důležité stejné vlastnosti poskytovaných výrobků, vysoká kvalita, rychlost dodávky, 

nízká cena, pozáruční servis, komplexnost poskytovaných služeb. 

Sektor zákazníků ST-OS zahrnuje celkem 60 firem, z toho 42  z České republiky 

a 18 ze zahraničí. V roce 2008 společnost vykázala tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb ve výši 219,9 milionů Kč. Pro lepší názornost uvádím tabulku, ve které je 

zachycena struktura nejvýznamnějších zákazníků, podílejících se na tržbách 

STROJÍRNY OSKLAVANY, spol. s r. o. v roce 2008. 

Do této tabulky jsem zařadil zákazníky s ročním objemem tržeb nad 1 mil. Kč. Jejich 

celkový objem tržeb představuje cca 90% tržeb z celkových ročních tržeb ST-OS. 

Společnost je úzce vázána jak v oblasti prodeje komponentů, tak i hydraulických 

tlumičů na konkrétní zákazníky, a proto je jejich vyjednávací síla vůči ST-OS vysoká. 
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Zákazníci mohou poměrně snadno přejít ke konkurenci. Ve prospěch společnosti zatím 

svědčí skutečnost, že má se zákazníky navázané velice dobré dlouhodobé obchodní 

vztahy a je schopna hlavně v oboru výroby hydraulických tlumičů vyrábět i malé série 

výrobků dle individuální potřeby zákazníků v požadované kvalitě, bohužel za vyšší 

ceny než  konkurence. 

 

počet Zákazník země Obor Tržby (v Kč) % 
1 INTORQ GmbH & Co. KG DE komponenty 77 665 000 35,32 
2 JULI Motorenwerk, s. r. o. CZ komponenty 56 500 000 25,69 
3 TRIOMEX  s. r. o. CZ komponenty 15 000 000 6,82 
4 ŠKODA TRANSPORTATION s. r. o. CZ hydr.tlumiče 8 900 000 4,05 
5 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. SK hydr.tlumiče 6 599 000 3,00 
6 MIKANA-RAIL SYSTEMS  s. r. o. CZ hydr.tlumiče 6 600 000 3,00 
7 České dráhy, a. s. CZ hydr.tlumiče 5 800 000 2,64 
8 DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH DE hydr.tlumiče 5 030 000 2,29 
9 ŠKODA VAGONKA a. s. CZ hydr.tlumiče 3 200 000 1,46 
10 DPOV, a. s. CZ hydr.tlumiče 3 100 000 1,41 
11 Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH DE hydr.tlumiče 3 079 000 1,40 
12 CZ LOKO, a. s. CZ hydr.tlumiče 2 600 000 1,18 
13 Pars nova a. s. CZ hydr.tlumiče 2 300 000 1,05 
14 Libeňská obchodní společnost,  s.  r. o. CZ hydr.tlumiče 1 900 000 0,86 
15 Železniční dodavatelská s. r. o. CZ hydr.tlumiče 1 600 000 0,73 
16 ŽOS TRADING, s  r. o. SK hydr.tlumiče 1 497 000 0,68 
17 TEKNOPLAST,  s. r. o. SK hydr.tlumiče 1 331 000 0,61 
18 SIMEX  spol. s  r. o. CZ hydr.tlumiče 1 000 000 0,45 
19 SLB, spol. s  r. o. CZ komponenty 1 000 000 0,45 
20 KRNOVSKÉ OPRAVNY s r. o. CZ hydr.tlumiče 1 000 000 0,45 

  celkové objem tržeb od zákazníků     205 701 000 93,54 
  celkový objem tržeb ST-OS      219 900 000 100,00 

 

Tab. č. 1 Nejvýznamnější zákazníci STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r.o. z pohledu 
realizovaného objemu tržeb v roce 2008 

 

Vyjednávací silou dodavatelů 

 Pro vyjednávací sílu dodavatelů platí podobné zákonitosti jako pro vyjednávací 

sílu zákazníků. Síla dodavatele je velká, pokud je významným dodavatelem, pokud se 

jedná o velkou firmu, pokud zákazník pro ni není důležitý, pokud zboží, které zákazník 

poptává, je vysoce specifické a neexistují snadno dostupné substituty. 

  Síla dodavatele má zásadní vliv na dostupnost a náklady všech vstupů,  

potřebných k  zajištění kvality výroby, výrobních termínů a cenové 

konkurenceschopnosti výrobků firmy. Sektor dodavatelů v oblasti vstupů, potřebných 
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k zajištění výroby ST-OS, tvoří celkem 64 firem, z toho 46  z České republiky a 18 ze 

zahraničí. V roce 2008 činily materiálové vstupy na zakázky společnosti cca 90  

milionů Kč. V níže uvedené tabulce jsou  nejvýznamnější dodavatelé, podílející se na 

dodávkách pro STROJÍRNU OSLAVANY, spol. s r. o. v roce 2008. 

  Jsou v ní zařazeni dodavatelé s ročním objemem dodávek za více jak 0,5 mil.Kč. 

Jejich celkový finanční objem dodávek představuje cca 90% z celkového objemu 

dodávek ST-OS. V následující tabulce jsou tyto firmy rozděleny podle jejich 

vyjednávací síly vůči ST-OS .  

 

 
 

počet Dodavatel země vstup 
objem(v 

Kč) % 
1 OLIVA 1925-Solucoes de Fundicao, S.A.   PT odlitky 30 545 000 37,09 

2 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o.  ČR výpalky 6 128 000 7,44 

3 MBNS Kovárna, s.r. o.   ČR odlitky 5 691 000 6,91 

4 Tafonco a .s.   ČR odlitky 5 436 000 6,60 

5 GUSS-EX Sp. z o. o.   PL odlitky 4 575 000 5,08 

6 NUOVA PRESSO FONDAL S.P.A. IT odlitky 3 852 000 4,28 

7 Elitex slévárna, a. s. ČR odlitky 3 724 000 4,14 

8 Pramet Tools s.r. o.  ČR nářadí 3 185 000 3,54 

9 Spojené slévárny, spol. s r. o.   ČR odlitky 2 672 000 2,97 

10 LUCCO a .s.,    ČR výpalky 2 470 000 2,74 

11 Ferona, a. s.   ČR hutní.mat 1 666 000 1,85 

12 UXA spol. s .r .o.   ČR odlitky 1 587 000 1,76 

13 BENTELER Distribution CR, s. s r. o.   ČR hutní.mat 1 481 000 1,65 

14 Slévárny Třinec, a. s.   ČR odlitky 1 363 000 1,51 

15 Sandvik CZ s.r. o.    ČR nářadí 1 287 000 1,43 

16 UNEX a. s.    ČR odlitky 1 087 000 1,21 

17 WNT Česká republika s.r. o.  ČR nářadí 980 000 1,09 

18 BENEŠ a LÁT, slévárna a strojírna a. s.    ČR odlitky 841 000 0,93 

19 MCN CZ, s.r. o.    ČR nářadí 787 000 0,87 

20 QWERT Rubber,  spol. s r. o.   ČR uložení 647 000 0,72 

21 MORAVIA STEEL, a. s.    ČR trubky 614 000 0,68 

22 Trelleborg Sealing Solutions Czech s.r. o.    ČR těsnění 587 000 0,65 

23 ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r. o.  ČR trubky 586 000 0,65 

24 UCB CONTIPROFILE s. r. o.   ČR litina 565 000 0,63 

  celkový objem nákupu od  dodavatelů     82 356 000 91,51 

  celkový objem nákupu ST-OS      90 000 000 100,00 

 
 
 

Tab. č. 2 Nejvýznamnější dodavatelé STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r.o. z pohledu 
realizovaného objemu dodávek  v roce 2008. 
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Síla dodavatele vůči ST-OS 
Velká Malá 

Dodavatel strategického materiálu Lehce nahr. dod. bez konkur. výhody 
OLIVA 1925-Solucoes de Fundicao, S.A.   ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o.  

MBNS Kovárna, s. r. o.   GUSS-EX Sp. z o. o.   
Tafonco a. s.   Spojené slévárny, spol. s r. o.   

NUOVA PRESSO FONDAL  S.P.A. UXA spol. s r. o.   
Elitex slévárna, a. s. WNT Česká republika s. r. o.  
Pramet Tools  s. r. o.   BENEŠ a LÁT, slévárna a strojírna a. s.    

BENTELER Distribution CR, s. s r. o.    MCN CZ, s. r. o.    
Slévárny Třinec, a. s.   MORAVIA STEEL, a. s.    
Sandvik CZ s. r. o.      

UNEX a. s.      
Ferona, a. s.     

QWERT Rubber,  spol. s r. o.     
Trelleborg Sealing Solutions Czech s. r. o.      

ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r. o.    
 UCB CONTIPROFILE s. r. o.     

 LUCCO a. s.      

 
    

Tab. č. 3 Rozdělení nejvýznamnějších dodavatelů podle jejich síly vůči STROJÍRNĚ 
OSLAVANY, spol. s r.o. 

 

 
 Jak vyplývá z provedeného rozdělení, je síla většiny významných dodavatelů 

vůči ST-OS veliká, což je hlavně zapříčiněno výrobním programem firmy. V oblasti 

výroby komponentů jsou u většiny výrobků jako výchozí materiál používány odlitky, a 

proto není pro firmu jednoduché měnit jejich dodavatele. Pro výrobu tlumičů se používá 

několik specifických materiálů (např. chromované tyče, honované trubky atd.), kterých 

však firma odebírá vcelku malé množství. Tuto nevýhodu se ST-OS snaží částečně 

eliminovat tím, že s těmito dodavateli uzavírá rámcové smlouvy na delší období a také 

tím, že spolupráce s nimi je postavena nejen na splnění nejdůležitějších kritérií, 

rozhodujících o výběru dodavatele, kam patří především cena, jakost a termíny 

požadovaných dodávek, ale na vzájemné dlouhodobé spolupráci. Ta, ze strany ST-OS, 

spočívá zejména v provádění jejich pravidelného hodnocení a následného seznámení  

dodavatele s výsledky za účelem odstranění zjištěných nedostatků. Hodnocení je 

projednáváno osobně s kompetentním zástupcem dodavatele, jsou stanovena konkrétní 

opatření a termíny jejich provedení ke zlepšení v méně hodnocených kritériích. Tento 
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postup významně přispívá k eliminaci síly dodavatelů vůči ST-OS a k prohloubení 

další, pro obě strany výhodné spolupráce. 

 
Hrozbou vstupu nových konkurentů 

 Firmě STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. hrozí vstup nových konkurentů na 

její trh hlavně v oblasti prodeje hydraulických tlumičů vlivem probíhající celosvětové  

hospodářské krize a tato hrozba se  právě nyní jeví  pro společnost jako vcelku vysoká. 

Největší konkurenční firmy jistě také pocítí výrazný pokles v odbytu svých finálních 

výrobků, určených hlavně pro prvovýrobce kolejových vozidel a budou se snažit 

rozšiřovat své pole působnosti za účelem zvýšení produkce i na trh tzv. náhradní 

spotřeby, což jsou dodávky oprav a nových tlumičů, především na vozidla české 

výroby, provozované zejména v zemích bývalé RVHP, kterou doposud z větší části 

vykrývala právě ST-OS. Pokud se k průniku na trh ST-OS rozhodne některá 

z uvedených firem KONI (Holandsko), ZF Sachs (Německo), GIMON (Itálie) a použije 

jako formu konkurenčního boje nákladovou strategii, bude pro ST-OS těžké jí v tom 

nějakým způsobem zabránit. Jako potenciální výhody ST-OS v případném 

konkurenčním boji se mi jeví např. dlouhodobá spolupráce s většinou odběratelů, dobré   

osobní kontakty vedení firmy se zákazníky nebo přes zkušené obchodní zástupce, dobrá 

technická znalost jejich požadavků, výroba i malého množství tlumičů, rychlá rekce na 

specifické požadavky zákazníků a krátké dodací termíny. 

 

Hrozbou substitutů 

 Myslím, že hrozbu substitutů u výroby komponentů je nutné hodnotit z pohledu 

finálního výrobce, protože právě snížení odbytu konečných výrobků tímto vlivem by 

mělo dopad na ST-OS. U výrobce elektromagnetických brzd firmy INTORQ, která je 

největším odběratelem komponentů, tak i u finálního výrobce elektromotorů, 

společnosti Juli, pro kterou dodává ST-OS druhou největší část své produkce 

komponentů, je hrozba substitutů nízká. Na trhu zatím nejsou ekvivalentní produkty, 

které by dokázaly stávající finální výrobky nahradit. V oblasti finální produkce ST-OS, 

hydraulických tlumičů pro kolejová vozidla, se domnívám, že pokud nedojde k průniku 

zcela nových technologií do způsobu tlumení kolejových vozidel, je hrozba substitutů  

pro ST-OS také vcelku zanedbatelná. 

 



 47  

BCG matice – portfolio trhů  a výrobků  STOS 

 

Relativní podíl na trhu   
 
 
Potenciál růstu 

trhu  
Vysoký Nízký 

A.HVĚZDY  B.OTAZNÍKY 

Udržovat a podporovat výrobu Zlepšit pozici na trhu  nebo 
zrušit 

Vysoký 
 

 Systém.koop.INTORQ 
 Systém.koop.JULI  
 

        P 8  
        P 80 
        R 110 
  

C.DOJNÉ KRÁVY D.PROPADÁKY 

Sklízet zisk a reinvestovat do 
rozvoje jiné výroby 

Postupně omezovat nebo  rušit 
výrobu 

Nízký 

    H8 
    Opravy tlumičů 
  

    P110    
    Nesystémové 
    kooperace 
  

 

Obr. č. 5 Portfolio trhů a výrobků   STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r.o. 
 
 

HVĚZDY – rozvoj ukončen, na trhu etablovány, vyžadují náklady na distribuční kanály  
a aktivní  propagaci pro udržení pozice, tvoří zdroj výnosů .  
 
OTAZNÍKY –  vyžadují investice na dokončení rozvoje, snižování nákladů, stabilizaci 
kvality, změnu cenové strategie, formulaci distribučních cest a formy propagace. Přínos 
těchto kroků nezaručen, proto vyžadují podrobné sledování ze strany obchodního 
útvaru.    
 
DOJNÉ KRÁVY – omezení nákladů na distribuční cesty, protože jsou již etablovány 
na trhu,  přináší nejvyšší zisk, který je nutno reinvestovat do jiných kategorií výrobků  
 
PROPADÁKY – přinášejí úsporu v redukci nákladů na propagaci a distribuční cesty  
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BCG matice – portfolio trhů  a  zákazníků  STOS 
 
 

Relativní podíl na produkci STOS  
 
 

Potenciál růstu 
zakázek (možnosti) 

Vysoký Nízký 

A. HVĚZDY        
(Invence) 

B. OTAZNÍKY 
(Peníze) 

Udržovat a 
podporovat vztahy 

Zlepšit pozici u zákazníka nebo 
utlumovat vztahy 

Vysoký 
 

JULI 
CD 
Mikana 
Triomex 
Škoda Transp. 

 

Liebherr 
ŽOS Vrútky 
Škoda Vagonka 
DPOV 
CZ Loko 
Pars Nova 
L.O.S.Praha 
Želez.dodav. 
ŽOS Trading 
TEKNOPLAST 
SIMEX 
SLB 
KRNOV.OPR. 

C. DOJNÉ KRÁVY 
(Zisk) 

D. PROPADÁKY 
(Úspora) 

Sklízet zisk a 
reinvestovat do 

rozvoje jiných vztahů 

Postupně omezovat nebo  rušit 
vztahy 

Nízký 

Deutsche Bahn 
 

INTORQ 
 

ŽS Cargo 
 

Drobní nesystémoví 
kooperační partneři 

 
 
 
 

 

Obr. č. 6 Portfolio trhů a zákazníků pro formulaci  diferencovaného přístupu k 
zákazníkům STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r.o. 

 

3.2 Analýza očekávání rozhodujících stakeholders 

Má-li být realizace strategie úspěšná, je nutné, aby zvolená strategie nebyla 

v rozporu se zájmy rozhodujících stakeholders (činitelé, mající něco společného 
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s firmou). Do této skupiny patří zejména vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, 

konkurence.  

Uvedená očekávání byla shromážděna formou interview s jednotlivými 

stakeholders a při jejich hodnocení síly bylo použito odhadů expertů v rámci 

desetistupňové bodovací škály – čím více bodů, tím větší síla. 

 

Stakeholders Síla očekávání Očekávání 
VLASTNÍCI 10 Naplnění poslání  firmy 

Přiměřený zisk 
Růst významnosti firmy v  Evropě 
Dlouhodobá prosperita a rozvoj 
firmy  

FIREMNÍ 
MANAGEMENT 

8 Odpovídající finanční ohodnocení 
Dostatečné kompetence k výkonu 
funkce 
Dostatečné zdroje k naplnění 
firemních cílů  
Možnost dalšího vzdělávání 

ZAMĚSTNANCI 5 Stabilita firmy 
Uplatnění svých znalostí a profesní 
růst  
Zlepšení sociálních podmínek  
Zvýšení mezd 

ZÁKAZNÍCI 9 Kvalita a přiměřená cena 
Dodržování termínů dodávek 

DODAVATELÉ 3 Zvyšování provize 
Dobrá platební morálka 
Zvýšení objemu dodávek 
Uzavření dlouhodobých  rámcových 
smluv 
Standardizace objednávek 

KONKURENCE 6 Průmyslová špionáž 
Snaha ST-OS o proniknutí na jejich 
trhy 
Zaujmutí obranné pozice ST-OS při 
jejich expanzi 

  
 

Tab. č. 4 Očekávání stakeholders STROJÍRNY OSLAVANY spol. s r.o. 
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3.3 Strategická analýza vnitřního prostředí firmy 

3.3.1 Analýza vědecko-technického rozvoje 

  Každá firma by měla mít vytvořeny kapacity a potenciál, který jí umožní 

sledovat a absorbovat VTR a využívat ho ve své strategii Realizačním výstupem 

vlastního výzkumu a vývoje  STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. jsou 4 základní 

typové řady tlumičů. 

Řada H8 – tlumiče určené ke tlumení vertikálních a horizontálních pohybů 

v sekundárním vypružení podvozku. Vyrábějí se ve 107 modifikacích. 

Řada P110 – tlumiče určené ke tlumení vertikálních pohybů podvozku v primárním 

pružení. Vyrábějí se v 6 modifikacích. 

Řada P80 – tlumiče určené ke tlumení vertikálních a horizontálních pohybů podvozku 

v primárním a sekundárním vypružení. Vyrábějí se v 18 modifikacích. 

Řada R110 – tlumiče určené ke tlumení vrtivých pohybů podvozku. Vyrábějí se v 5 

modifikacích. 

           Strategie firmy ve vývoji je udržet vyráběné modifikace tlumičů minimálně na 

úrovni konkurence. Je prováděn také vývoj tlumičů dle individuálních požadavků 

jednotlivých zákazníků.  

       Firma by měla upustit od vylepšování tlumičů řady H8, které jsou již za 

vrcholným stadiem životního cyklu a také proto, že má novou řadu výrobků P8 vyšší 

kvality, která nahrazuje řadu H8. U tlumičů P80 musí doplnit silovou řadu a u tlumičů 

R110 technicky dotáhnout dlouhodobé zkoušky životnosti. 

       Firma zatím nedosahuje v některých typových řadách 100% opakované přesnosti 

v nastavení tlumících sil při prvním smontování tlumičů, a proto by měl být její další 

vývoj zaměřen na dosažení právě opakované přesnosti při montáži a nedokončené cíle 

v oblasti unifikace tlumičů, což by mělo mít podstatný vliv na snížení výrobních 

nákladů. 

       Firma neočekává  vývoj nové řady tlumičů.Vývoj tlumičů pro potřeby trhů firmy 

je ukončen a není známa potřeba nového výrobku.  

 



 51  

3.3.2 Analýza marketingu, prodeje a distribuce 

Společnost má v prodeji svých finálních výrobků dominantní postavení v České 

republice a postupně získala také pozici zajímavého obchodního partnera pro mnoho 

zahraničních společností. Dodávky tlumičů jsou realizovány zejména do zemí bývalé 

RVHP, kde jezdí většina kolejových vozidel, vyrobených v ČR. Tato vozidla byla 

osazena tlumiči, vyrobenými v První brněnské strojírně Oslavany, předchůdcem 

STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. Postupně dochází k opravám těchto vozidel, při 

kterých je prováděna výměna tlumičů. 

Jsou to hlavně tyto země: Slovensko, bývalé východní Německo, Polsko, 

Bulharsko, Rumunsko, Rusko.  

Mimo dodávek do těchto zemí jsou dodávány hydraulické tlumiče firmám do 

Norska, Švédska, Rakouska, USA, Iráku. 

Komponenty jsou vyráběny pro konečné odběratele z  Německa, Ruska a České 

republiky. 

Z celkového realizovaného finančního objemu prodeje ST-OS bylo v roce 2008 

dodáno 54% produkce společnosti na tuzemský trh a 46% činil export. Největší část 

dodávek, která představovala 40% z celkového objemu prodeje, byla uplatněna na 

německém trhu. 

 Prodej finálních výrobků do zahraničí je převážně uskutečňován přes obchodní 

zástupce v jednotlivých zemích, kteří obchodují na bázi uděleného zastoupení. Firma 

má dobré zástupce pro německý, bulharský a polský trh. Ostatní obchodní činnost firmy 

probíhá přímo přes pracovníky obchodních oddělení v jednotlivých útvarech. 

Pracovníci obchodních oddělení jsou málo aktivní v navazování nových a prohlubování 

již získaných osobních kontaktů a lobbingu pro firmu. Ze strany pracovníků není také 

uplatňován diferencovaný přístup k zákazníkům podle jejich významnosti pro firmu. 

Nesystémově lepší přístup je uplatňován k bližším zákazníkům než ke strategickým 

zákazníkům.  

Firma by se i dále měla v prodeji tlumičů orientovat zejména na bývalé země 

RVHP. Chybí jí však podrobnější informace o těchto trzích, např. znalost 

potencionálních možností objemu prodeje, působení a záměry konkurence na těchto 

trzích atd. Měla by pracovat na vytvoření databáze marketingových informací o trzích a 

konkurenčních firmách v IS HELIOS. Na základě těchto znalostí bude moci navrhnout 
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konkrétnější obchodní strategii vedoucí ke zvýšení prodeje. Firma také nemá 

podrobnější informace o konkurenčních cenách srovnatelných výrobků, a proto také 

nepracuje dostatečně flexibilně s prodejními cenami svých výrobků, což by mohlo vést 

také ke zvýšení prodeje. 

Reklama firmy je na průměrné úrovni, aktualizace www. stránek je nepružná a 

chybí prezentace v odborných periodikách. Do propagace by měla firma investovat více 

finančních prostředků. 

Firma již nemá žádný svůj finální výrobek v úvodním stadiu životního cyklu a 

na trhu není zapotřebí dalšího výrobku v oblasti tlumení, a proto by měla firma věnovat 

maximální úsilí zajištění nového výrobního programu, nejlépe v podobě nového 

finálního výrobku, třeba i v úplně jiné oblasti strojírenské výroby. 

 
 

SORTIMENT Tržby 2006  (v Kč) Tržby 2007 (v Kč) Tržby 2008 (v Kč) 
        

tlumiče 64 400 000 63 546 000 60 912 000 

meziroční růst tržeb v %  100 99 95 

komponenty 115 128 000 152 161 000 156 000 000 

meziroční růst tržeb v %  100 132 136 

TRŽBY CELKEM 179 528 000 215 707 000 216 912 000 

meziroční růst tržeb v %  100 120 121 
 

Tab. č.5 Vývoj tržeb podle sortimentu v letech 2006-2008 
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Graf. č. 1 Vývoj tržeb podle sortimentu v letech 2006-2008 
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Obr. č. 7 Zařazení výrobků STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r.o.do fáze životního cyklu 

 
  
 

• Úvodní stadium: vývoj není ukončen, nestabilní kvalita, vyžaduje investice do 
rozvoje a marketingu  

• Stadium růstu: vývoj dokončen, modifikační úpravy, náklady na propagaci a 
prodej  

• Vrcholné stadium: kvalitní výrobek, který je na trhu etablován, nízké náklady 
na prodej i propagaci, přináší nejvyšší zisk 

• Stadium poklesu: zájem o výrobky klesá, přináší úspory nákladů   
 
 
Průzkum spokojenosti zákazníků 
 

Průzkum spokojenosti zákazníků je prováděn obchodní oddělením pravidelně 1x 
ročně u nejvýznamnějších zákazníků společnosti ST-OS. 

 
Škála pro bodové hodnocení firmy zákazníkem v jednotlivých kritériích:  
 
1b-nespokojen, 

2b-málo spokojen, 

3b-spokojen, 

4b-velice spokojen, 

5b-maximálně spokojen 

 

Systémová 
kooperace   
    JULI 
  

P 8  

P80  

R 110 

H 8  

Systémová  
kooperace 
INTORQ 

Opravy 
tlumi čů 
 

P 110 
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ROK počet rozeslaných dotazník ů počet vrácených dotazník ů % 
2006 26 13 50.0 
2007 26 16 61.5 
2008 26 14 53.8 

Průměr 26 14,3 55.1 

  ROK 2006 2007 2008 průměr 
06-08 

1 Komunikace s kontaktní osobou 4,9 4,7 4,9 4,8 

2 Rychlost reakce na poptávku 4,6 4,4 4,3 4,4 

3 Délka termínů dodávek 3,8 3,4 3,9 3,7 

4 Cenová úroveň výrobků 4,2 3,4 3,7 3,8 

5 Kvalita výrobků 4,9 4,3 4,7 4,6 

6 Garance-záruky dodávek 5,0 4,1 4,9 4,7 

7 Postup a rychlost řešení reklam. 4,8 4,1 4,8 4,6 

8 Kvalita konzervace a balení 5,0 4,4 4,3 4,6 

  průměrná spokojenost 4,7 4,1 4,4   

 
Tab. č. 6 Průzkum spokojenosti zákazníků-dosažené průměrné bodové hodnocení 

 
Vyhodnocení: 
 
Počet bodů přes 4 z 5        - velice dobrý dodavatel 

Počet bodů 3-4 z 5            - dostačující dodavatel 

Počet bodů menší než 3 - velký důvod pro znepokojení, společnost téměř jistě ztratí 

podíl na trhu 

Z uvedeného průzkumu za poslední tři roky vyplývá, že i přes mírné zhoršení v 

posledních dvou letech, je firma svými zákazníky velice dobře hodnocena. Vedení 

firmy by se mělo zaměřit zejména na zlepšení v oblasti cen výrobků a termínů dodávek.  

  

Výrobky Vyr. ks Řekl. ks % 
řekl. 

Vyr. 
ks 

Řekl. 
ks 

% řekl. Vyr. ks Řekl. ks % řekl. 

  2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 
H8 3242 17 0,52 2955 16 0,54 4 379 7 0,16 
P110 604 34 5,63 590 82 13,90 415 7 1,69 
P8 1521 4 0,26 2953 1 0,03 1 174 19 1,62 
P80 1568 1 0,06 1342 5 0,37 885 154 17,40 
R110 471 3 0,64 600 3 0,50 531 10 1,88 
LLI 626 137 21,88 376 53 14,10 99 4 4,04 
celkem tlumiče 8032 196 2,44 8816 160 1,81 7 483 201 2,69 

komponenty 370194 706 0,19 476471 773 0,16 521873 1332 0,26 

celkem ST-OS 378226 902 0,24 485287 933 0,19 529356 1533 0,29 

 
Tab. č. 7 Reklamace zákazníků 
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Počet reklamovaných výrobků z celkové produkce ST-OS je na velmi slušné 

úrovni. Nejčastěji reklamované tlumiče vlastní výroby jsou tlumiče řady P110. U tohoto 

typu tlumiče dochází na podvozku k extrémnímu silovému namáhání, což se projevuje  

problémy v oblasti těsnícího uzlu (únik oleje) a i po konstrukčních úpravách tyto potíže 

stále částečně přetrvávají. Vysoké je také procento reklamovaných tlumičů pro firmu 

Liebherr, vyráběných podle dodané dokumentace zákazníka. To je způsobeno 

nedodržováním montážních a technologických postupů pracovníky ST-OS. Všechny 

uvedené reklamace byly vyhodnoceny a byla k nim přijata nápravná opatření. Jak je vidět 

z uvedeného vývoje reklamací, měla tato opatření pozitivní dopad na kvalitu výroby. Největší 

reklamací byla v roce 2008 vada nového uložení na tlumičích řady P80, což v tomto roce 

zásadně ovlivnilo množství reklamací. Jednalo se o konstrukční závadu ST-OS. Na základě 

reklamace bylo vyvinuto nové uložení ve spolupráci s firmou QWERT a odzkoušeno  

životnostním testem na zkušebním zařízení ST-OS. U všech reklamovaných tlumičů byla 

uskutečněna výměna vadného kloubu za nový. 

 
 

3.3.3 Analýza výroby a řízení výroby 

Dislokace výroby  

        Výrobní a skladovací plochy ST-OS jsou plně dostačující jak pro všechny stávající 

činnosti firmy, tak pro její další růst. Také z pohledu výrobního toku při využití 

stávajících výrobních hal ST-OS se jeví uspořádání výrobních středisek jako vcelku 

optimální bez zbytečných ztrát z důvodu manipulace s jednotlivými dílci a následně 

s finálními výrobky. 

Strojní vybavení 

Po technické stránce má STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. velmi dobré 

strojní vybavení, které však zatím není na špičkové úrovni v úplně celém potřebném 

rozsahu. Toto strojní vybavení pokrývá veškeré technologie, nutné pro realizaci 

stávajícího výrobního programu ST-OS.  Hlavní technologické vybavení firmy tvoří NC 

a CNC obráběcí poloautomaty, obráběcí centra MCV 1000, Mazak, Multiplex a Nexus. 

Kontrolní měření jsou zajišťována na 3D měřících zařízeních firmy WENZEL, bez 

kterých se v dnešní době již žádný strojírenský podnik neobejde. Podnik neustále 

provádí pravidelné preventivní prohlídky starších strojů a postupnou inovaci výrobního 
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zařízení i ostatního příslušenství, což zvyšuje pevnost a kvalitu výrobního procesu, a 

tím také jeho konkurenceschopnost v oblasti strojírenské výroby. 

Uspořádání výroby 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. provádí sériovou (malosériovou a  

středněsériovou) výrobu dílců na sklad hotové výroby nebo na sklad polotovarů vlastní 

výroby a z tohoto skladu následný výdej pro montáž finálních výrobků (tlumičů) na 

zakázku pro konkrétního zákazníka. Pro výrobu uplatňuje z důvodu širokého sortimentu 

komponentů technologické uspořádání strojního vybavení. Pracoviště jsou uspořádána 

do oblastí podle konkrétní technologie (soustružení, vrtání, frézování, broušení, 

lisování).  

Plánování a řízení výroby 

Plánování a řízení výroby je zejména z důvodu zajištění různých termínů 

realizace finálních zakázek dle požadavků zákazníků a také z důvodu širokého 

sortimentu výroby vcelku náročné, a proto firma zakoupila a využívá nový  IS HELIOS.  

 Modul řízení výroby obsahuje plán výroby, evidenci výrobních příkazů, 

evidenci odvedených operací, kooperační objednávky, evidenci kooperací, číselníky pro 

definici závad, pohyby a inventury nedokončené výroby a kapacitní plán pro přehledné 

plánování výroby v grafické podobě. 

Jakost výroby 

ST-OS udržuje dokumentovaný systém jakosti, který popisuje vzájemně 

propojené činnosti při uplatňování a zlepšování efektivnosti systému managementu 

jakosti.  

 Součástí porad vedení společnosti jsou pravidelné informace, týkající se  

funkčnosti systému jakosti. Informace z porad přenáší, doplňují a aplikují na potřeby 

řízených útvarů příslušní vedoucí, kteří na pravidelných poradách informují 

zaměstnance. Tok informací je obousměrný. 

Dále jsou vytvořeny následující odborné komise, které řeší operativní záležitosti 

týkající se jakosti: 

� vývojová rada  

Vývojová rada se vyjadřuje k plánování návrhu a vývoje, provádí přezkoumání    

návrhu a vývoje, hodnotí výsledky ověřování a validace návrhu a vývoje. 
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� garanční komise  

Účelem garanční komise je zajištění řádného průběhu a vyhodnocení  

reklamačního řízení. 

� komise kvality  

Účelem komise je projednávání vzniklých neshod (týkajících se procesu nebo 

produktu), odhalování příčin a přijímání nápravných a preventivních opatření. 

Z jednotlivých porad a komisí jsou pořizovány záznamy, které jsou k dispozici 

odpovědným osobám. Potřebné informace, týkající se politiky jakosti, cílů jakosti, 

hodnocení systému jakosti a údaje o jakosti (hodnocení vzniklé nekvality apod.) jsou 

sdělovány prostřednictvím výrobních porad, pracovních setkání, či prostřednictvím 

nástěnek. Zpětné informace od zaměstnanců k vedení společnosti jsou přenášeny 

prostřednictvím přímých nadřízených.  

          Závěrem celkového přezkoumání stanoví porada vedení, zda  systém jakosti 

vyhovuje, či je potřeba stanovit a realizovat nápravná opatření. O průběhu přezkoumání 

jsou prováděny příslušné záznamy. Za  přezkoumání jakosti vedením společnosti je 

zodpovědný představitel SMJ, který podepisuje konečnou hodnotící zprávu. 

Vlastní výrobní proces je kontrolován systémem předepsaných kontrolních operací, 

který předepisuje metodiku zkoušek od vstupu materiálu do skladu, přes mezioperační 

kontroly až po konečné zkoušky finálních výrobků, u kterých je prováděna 100% 

kontrola prostřednictvím hydraulického testovacího zařízení SCHENK. Mezioperační 

měření jsou prováděna jednotlivými výrobními pracovníky a nejdůležitější komponenty 

jsou měřeny na 3D měřících zařízeních od firmy Wenzel. 

 

 

3.3.4 Analýza pracovních zdrojů 

Kvalifikace zaměstnanců                                                   

  To, že k růstu firmy přispívá i trvalé a soustavné zlepšování v oblasti 

pracovních zdrojů, si ve STROJÍRNĚ OSLAVANY, spol. s r. o. uvědomuje nejen 

vedení firmy, ale i většina zaměstnanců. I přesto, že kvalifikace zaměstnanců je vcelku 

na dobré úrovni, snaží se organizace v tomto směru stále zdokonalovat, s cílem 

maximálního uspokojení potřeb zákazníků. Zlepšování vychází především z požadavků 



 58  

vedoucích pracovníků a ze závěrů přezkoumání systému managementu jakosti vedením 

a na tomto základě jsou stanovovány nové cíle v této oblasti formou plánu vzdělávání 

firmy. 

Zvládání změn                                                                       

Neochota ke změnám je obvyklým jevem u zaměstnanců ve většině firem a 

v tomto směru není výjimkou ani STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. Dá se říci, že 

zaměstnanci ve ST-OS také neradi přijímají změny, a to z různých důvodů, jako jsou 

např. úzký osobní zájem jednotlivců, nepochopení změn, nedostatek důvěry, různost 

pohledu a hodnocení situace. Vedení společnosti se snaží provádět různé kroky  

k minimalizování tohoto odporu při prosazení změn: jsou to např. komunikace, 

vzdělávání, participace a zapojení do změn, usnadnění a podpora, vyjednávání nebo 

dohoda se zaměstnanci. 

Týmová spolupráce                                                                      

Dominantním nositelem úspěchu ve společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, 

spol. s r.o. je spíše skupina, přesněji řečeno tým. Vedení společnosti a všichni vedoucí 

pracovníci výrazně podporují týmovou spolupráci a kolektivního ducha firmy. Ve 

společnosti nenalezneme výrazný sklon k individualizmu, spíše je zde typická 

náklonnost k neformálnosti a týmové spolupráci. To je pro firmu velmi důležité, protože 

správně fungující tým dokáže mnohem více, než velmi schopný jedinec či jedinci. 

 Vzájemný respekt                                                                                                                                                               

V organizaci nepanuje u zaměstnanců obava z pocitu ponížení a z trestu, 

v případě jejich neúspěchu. Chyba pracovníka se bere ve smyslu možnosti jeho 

zlepšení, podle známého pořekadla „chybami se člověk učí“, a pokud není opakovaná, 

není nutné ji nijak trestat. To posiluje vzájemný respekt zaměstnanců organizace a 

významně podporuje proces zlepšování ve firmě. 

Angažovanost a samostatnost pracovníků                                                                                                                   

Většina zaměstnanců se chová při plnění pracovních úkolů aktivně a angažovaně 

ve prospěch organizace. Firma se naopak snaží v rámci jejich pracovního zařazení 

posilovat jejich kompetence, aby měl každý pracovník možnost vyrovnat se s 

pracovním úkolem lépe a samostatněji. Firma obecně vychází z názoru, že zaměstnanci 
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chtějí podávat výkony, vede to k atmosféře důvěry a svobody a jednotliví pracovníci 

mají pak velké pole působnosti pro uskutečnění svých nápadů a kreativního řešení 

pracovních úkolů.  

 Odpovědnost pracovníků                                                   

Vedení společnosti ST-OS se snaží rozdělit odpovědnost na co nejvíce 

zaměstnanců a navodit v každém zaměstnanci pocit odpovědnosti a zavázanosti vůči 

firmě. Ve většině případů se zaměstnanci firmy snaží nezklamat projevenou důvěru a 

přijímají plně přidělenou odpovědnost za plnění stanovených úkolů a dosažení 

vytýčených cílů. Vedení společnosti se snaží vybírat do vedoucích funkcí pracovníky, 

kteří jsou přesvědčiví nejen jako odborníci, ale také jako lidé, kteří vzbuzují ve svých 

podřízených sympatie a úctu. Zaměstnanec se v praxi nechce zalíbit vrcholovému 

vedení, ale především touží, aby ho akceptovali ti, s nimiž se stýká dnes a denně, tedy 

vedoucí, směnový mistr atd. a vůči těmto pracovníkům se cítí být maximálně 

odpovědným. 

 
Identifikace pracovníků s organizací                                 

Míra identifikace zaměstnanců s firmou není příliš vysoká. Část zaměstnanců, 

hlavně ti, kteří ve firmě pracují delší dobu, se s kulturou organizace ztotožňují mnohem 

více než noví, zejména mladí pracovníci. Ti mají někdy s přijetím obsahu kultury, 

vyjádřeného prostřednictvím jednotlivých prvků, značné problémy. 

Loajalita pracovníků s organizací                                                                                                                                            

Také loajalita zaměstnanců s firmou není na vysoké úrovni. Zde se dá také říci, 

že ta část zaměstnanců, kteří ve firmě pracují delší dobu, je k firmě mnohem více 

loajální než noví, opět zejména mladí pracovníci. Někteří mladí pracovníci se opět těžce 

přizpůsobují respektování požadavků a cílů organizace v jejich formě chování, zejména 

mimo její rámec. 

Chování managementu                                                            

Je velice důležité, že vedení společnosti vytváří podmínky a maximálně 

podporuje pozitivní přístup zaměstnanců ke všem činnostem, zvyšujícím úroveň firmy a 

firemní kultury.  
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Ve firmě panuje přátelská atmosféra a je uplatňována týmová spolupráce. 

Podniková kultura je většinou zaměstnanců akceptována. K vytváření podnikové 

kultury využívá management svoji přesvědčivost, dobrou argumentaci, ale především 

jde svým vlastním chováním příkladem. Odměnou za tento přístup je mu vcelku dobrá 

organizační kultura. I přesto, že se firemní úroveň kultury jeví jako vcelku dobrá, je 

nezbytné nadále posilovat vnímání firmy zaměstnanci. Vedení by se mělo, pokud 

možno, ještě hlouběji zajímat, jak se její zaměstnanci cítí a co si o firmě myslí. Jenom 

tak může být i nadále posilována organizační kultura a zabezpečena stabilita a růst 

firmy. 

 

3.3.5 Analýza informačního systému 

Analýza HW 

Používaná konfigurace serveru- 1ks 

Dual-Core Intel Xeon E3110 BOX 3,00GHz 

8 GB RAM 

HDD : 2x73,4 GB; 2x146,8 GB  

DVD ROM  

Operační systém Windows 2003 Server   

Síťová karta 1Gb 

Používaná konfigurace stanic- 50ks 

PC Pentium IV 2,4 GHz 

512 MB RAM 

80 GB HDD 

DVD ROM  

Operační systém Windows XP 

Síťová karta 

17“ lcd monitor 

Analýza  SW . 

Používané SW vybavení: 

MS SQL 8.0 nebo 2000, komunikace přes ODBC s protokolem TCP/IP. 

IS HELIOS 
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Kompas 2 

Windows XP 

MS Office 2003 (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) 

Z-Ware docházka 

Nero 6  

Symantec antivirus 

AutoCAD 2003 

Inventor Series 7 Cz 

Adobe acrobat professional 

McAfee SecurityShield 

MS server 2003 

Hodnocení HW a SW: 

Co se týká stavu používaného HW a SW vybavení ve firmě, dá se konstatovat, 

že je vcelku na vysoké úrovni. Firma sleduje vývoj v oblasti IT a provádí jeho 

postupnou obměnu v souladu s potřebami organizace. 

Analýza sítě 

Ve firmě ST-OS je zprovozněna počítačová síť v několika budovách. Mezi 

hlavními uzly je vedena páteřní síť v optickém kabelu a rychlosti 1000 Mb. Síť je na 

obou koncích ukončena mediakonvertory a přes switche rozvedena strukturovanou 

kabeláží k jednotlivým PC rychlostí 10/100 Mb. 

Analýza používaného IS HELIOS 

V současnosti je ve společnosti používán informační systém LCS HELIOS  od 

firmy PC HELP a. s. Hlavním požadavkem ST-OS na tento systém je ucelené 

evidování a sledování všech stěžejních ekonomických, obchodních a výrobních  

firemních procesů s vazbou na ISO 9000, podpora legislativních změn a  kvalitní 

výstupy.  

Aplikace systému jsou řešeny v architektuře klient / server. Informační systém   

pracuje s databázovým strojem MS SQL  (MSDE) a je složen z komponent, 

vytvořených pomocí nástroje Borland Delphi. Serverová i jednotlivé stanice  pracují 

s operačními systémy firmy Microsoft. Pro komunikaci mezi e-mail klientem a LCS 

HELIOS IQ je používán Microsoft Outlook. 
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 Výhodou IS je široká konfigurovatelnost dle podmínek uživatele. Práci se 

systémem lze zjednodušit s ohledem na personální možnosti firmy. Systém lze napojit 

na systém sběru dat s čárovým kódem, na docházkový systém, na banky. Také nabízí 

možnost využívat služeb elektronické pošty a internetu. 

Hodnocení IS HELIOS:  

Používaný IS HELIOS  vyhovuje plně potřebám firmy. Tento informační 

systém funguje ve firmě třetím rokem a je využíván ve všech výše uvedených 

klíčových oblastech jako důležitá podpora  k dosažení firemních cílů. 

Firma dále provádí jeho postupnou aplikaci i  do všech dílčích oblastí a chce tak 

dosáhnout jeho maximálního využití k podpoře všech firemních procesů. 

Analýza ochrany dat  

 Na PC může ve ST-OS pracovat pouze osoba pověřená a řádně proškolená, 

která má přiděleno uživatelské jméno a heslo, ke kterému se váží nadefinovaná 

přístupová práva.(tzv. registrovaný uživatel) 

Registrovaný uživatel je uživatel, který je registrován v systému s řízeným 

přístupem. Může využívat jen ty zdroje dat a takovým způsobem, který určují jeho 

přístupová práva. Přístupová práva definuje nadřízený pracovníka a nastavuje je 

v systému správce počítačové sítě. 

Přístupová práva vymezují uživateli oblast dat, která potřebuje k výkonu své 

funkce a která jsou popsána v popisu pracovní činnosti. 

-ochrana dat je prováděna v několika úrovních a typech ochrany 

-ochrana dat před neoprávněným přístupem 

-ochrana dat před narušením, která má několik stupňů 

-zálohování 

-archivace 

-antivirová ochrana 

Zálohování se provádí na jednu nebo více sad záložních médií (např. 

magnetická páska, disk CD ROM). Poslední sada je z hlediska bezpečnosti uložena 

v ohnivzdorném trezoru v jiné budově. Zálohování víceuživatelských systémů provádí 

správce počítačové sítě. Zálohování vybraných systémových konfiguračních a 

programových souborů provádí správce po každé jejich změně. 
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U datových souborů, které nejsou zálohovány v rámci víceuživatelských 

systémů, si zálohování dokumentů v elektronické podobě zajišťuje autor dokumentu a 

je si za ně sám zodpovědný. V případě potřeby vytvoření zálohy na jiném médiu než na 

pevném disku počítače, spolupracuje autor se správcem sítě.    

Pro archivaci platí stejná pravidla jako pro zálohování a používají se stejná 

média a technické prostředky jako k zálohování pouze s tím rozdílem, že slouží 

k ochraně programového vybavení a k uchování dat pro jejich pozdější využití 

v případě potřeby starých údajů (např. archivace několik let starých smluv, účetnictví 

apod.) 

 Na každé pracovní stanici je nainstalován antivirový program. Správce 

počítačové sítě je zodpovědný za správnou konfiguraci a nastavení antivirového 

programu a také za jeho pravidelnou aktualizaci.  

Hodnocení ochrany dat: 

 Ochrana dat je zabezpečena vcelku dostatečným způsobem, avšak důležitým 

nedostatkem v oblasti bezpečnosti je absence postupů pro co nejefektivnější obnovení 

informačního systému po jeho nesrovnalostech nebo havárii. Absence IS i v relativně 

krátkodobém období může mít pro firmu nemalé následky, a proto je nezbytné 

zpracovat firemní havarijní plány za účelem minimalizace doby absence informačního 

systému.  

Analýza IS fi rmy metodou HOS 8   

Pro posouzení stavu IS/IT  firmy jsem použil metodu HOS 8, která je založena 

na hodnocení následujících osmi oblastí. 

HW – Hardware  

SW – Software 

OW – Orgware 

PW – Peopleware 

DW – Dataware 

CU – Customers 

SU – Suppliers 

MA – Management informačního systému 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑ 

HW 4 4 4 4 3 5 3 2 3 4 36 

SW 4 4 2 4 5 4 5 4 4 2 38 

OW 1 3 3 4 4 5 4 3 4 4 35 

PW 5 5 5 3 4 4 5 3 4 4 42 

DW 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 38 

CU 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

SU 4 4 4 2 4 4 2 5 4 4 37 

MA 5 4 2 3 2 5 5 5 5 5 41 

 
Tab. č. 8 Bodové hodnocení informačního systému pomocí metody HOS8 

 

 

Vyhodnocení metody HOS 

Pro vyhodnocení metody HOS se používá následující vzorec: 
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Po dosazení do toho výpočtového vzorce dostaneme ohodnocení jednotlivých oblastí.  

 

Oblast Výsledná známka Stupeň hodnocení 

HW 4,125 Vysoká 

SW 4,375 Vysoká 

OW 4,125 Vysoká 

PW 4,750 Velmi vysoká 

DW 4,250 Vysoká 

CU 4,500 Velmi vysoká 

SU 4,250 Vysoká 

MA 4,750 Velmi vysoká 

průměr 4,391 Vysoká 

 
Tab. č. 9 Výsledné ohodnocení jednotlivých oblastí informačního systému
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Výsledky se dají také graficky interpretovat pro lepší přehlednost . 
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Graf. č. 2 Výsledné ohodnocení oblastí informačního systému 
 

 

Celkové hodnocení IS firmy: 

Výsledky v tabulce i zobrazený graf ukazují, že firma má stav IS vyvážený (r = 

0), a proto ho můžeme považovat za efektivní. Firma hodnotí zkoumaný IS pro její 

chod jako klíčově důležitý (v = 1). Pokud je systém zařazen do tohoto stupně, považuje 

se za doporučenou souhrnná úroveň stavu IS (u = 4), kterou firma dosahuje ve všech 

oblastech. 

Souhrnný stav informačního systému odpovídá jeho požadovanému stavu dle 

jeho významu pro firmu, a  proto se firma zaměří zejména na udržení tohoto současného 

vyváženého stavu. Velká pozornost bude věnována zejména oblasti HW, SW, OW, 

DW, SU, kde se stav oblastí rovná souhrnnému stavu systému. Zhoršením stavu 

v těchto oblastech IS může dojít k ohrožení chodu firmy. Firma bude realizovat dílčí 

strategické operace ke zlepšení, zejména ve výše uvedených oblastech právě za účelem 

maximální eliminace zhoršení jejich stavu. 
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3.3.6 Finanční analýza firmy 

Tato část diplomové práce se zabývá finanční analýzou společnosti 

STROJÍRNA  OSLAVANY,  spol. s r. o. 

 Smyslem analýzy finančních faktorů je posouzení finančního zdraví firmy, tj. 

zhodnocení současného stavu a také toho, zda je uvažovaný strategický rozvoj firmy 

reálný z finančních hledisek. 

 Využil jsem k tomu základních metod finanční analýzy, tedy analýzu 

stavových, rozdílových a poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. Pro 

zpracování finanční analýzy jsem měl k dispozici doklady účetní závěrky, tj. rozvahu 

a výkaz zisků a ztrát za roky 2001 až 2008. 

Analýza stavových ukazatelů  (Rozvaha) 

            V  této části finanční analýzy posoudím stav jednotlivých  položek  rozvahy.  

Data budu  posuzovat nejen  dle  časového  vývoje během  sledovaného období, ale  

také  ve  vzájemných  souvislostech  a  budu se snažit  zohlednit neekonomické faktory, 

působící na  společnost z vnějšího prostředí. 

Horizontální analýza 

Stálá aktiva - hodnota stálých aktiv ve sledovaném období měla růstový trend, s 

výjimkou roku 2002 a 2008. Největší růst společnost zaznamenala v roce 2007. 

Významný nárůst nastal v oblasti dlouhodobého hmotného majetku, který vzrostl z 

počátečních 31 milionů na 57 milionů v roce 2006. Společnost v tomto roce významně 

investovala do pořízení nových výrobních technologií a do pořízení informačního 

systému Héllios. V roce 2007 se založením dceřiné společnosti a následným vkladem 

přeceněného dlouhodobého hmotného majetku do této společnosti se zvýšila celková 

aktiva ST-OS o 45 mil Kč. .  

Oběžná aktiva - hodnoty oběžných aktiv, mimo roku 2002, stále vzrůstaly až do 

roku 2008, kde došlo k výraznému poklesu. Neustálý růst zapříčinilo hlavně, podle 

mého názoru, neúměrné zvyšování zásob v  souvislosti s  růstem produkce tržeb a  

rovněž růst objemu neuhrazených pohledávek z obchodního styku. V posledních 

čtyřech letech dochází k pozitivnímu nárůstu krátkodobého finančního majetku, a to z 

původních 939 tisíc na téměř 3,4 mil Kč.  
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Vlastní kapitál - velikost vlastního kapitálu vzrostla z počátečních 15,6 milionů 

na téměř 93 milionů. Největší nárůst nastal v roce 2007 v souvislosti se založením 

dceřiné společnosti rozdílem mezi účetní hodnotou a znaleckým oceněním vkládaného 

hmotného majetku ve výši 45 mil. Kč, který je zaúčtován v kapitálových fondech 

společnosti. Na růstu vlastního kapitálu se podílí především tvorba zisku za jednotlivá 

období. Základní kapitál se v roce 2003 rozhodnutím vlastníků zvýšil z původních 14 

milionů na 16 milionů, a to z vytvořeného zisku minulých let. V roce 2006 byl výrazně 

nižší výsledek hospodaření, z důvodu vysokých investic do nových technologií 

prostřednictvím leasingů.  

Cizí zdroje - tato položka měla do roku 2006 rostoucí trend. To znamená, že 

společnost, jak k financování svého rozvoje, tak provozních potřeb, aktivně využívala 

cizí zdroje. Od roku 2007 dochází postupně k významnému poklesu. V roce 2008 

nastalo výrazné zlepšení platební morálky odběratelů, což se projevilo snížením 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Uhrazením některých dlouhodobých 

bankovních úvěrů na stroje v roce 2008 došlo také k jejich podstatnému snížení.  

Naproti tomu se zvýšil finanční objem v oblasti krátkodobých bankovních úvěrů, které z 

původní hodnoty 740 tisíc vzrostly na 10 milionů Kč.  

Ostatní pasiva - výdaje příštích období postupně klesaly ve sledovaném období 

z původních 2,7 milionů na současných 378 tisíc Kč.  

Analýza tokových veličin (Výkaz zisku a ztráty) 

V analýze tokových veličin provedu rozbor struktury nákladů a výnosů a určení 

jejich vývoje. Snaha o optimalizaci a snižování nákladů je základní podmínkou trvalého 

udržení ekonomické stability podniku.  

Horizontální analýza 

Výkaz zisku a ztráty nám říká, že společnost se soustřeďuje na prodej vlastních 

výrobků a služeb a že tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu jsou 

minimální. Tvoří je hlavně prodej nadbytečného majetku a  prodej kovového odpadu z 

výroby.  

Výkony i tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mají ve sledovaném období 

výrazně růstovou tendenci. Výkony se zvýšily z původních 103 mil.Kč na 219 mil. Kč 

v roce 2008 a tržby vzrostly z původních 106 milionů na téměř 220 milionů Kč v roce 

2008.  
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S rostoucí hodnotou tržeb rostla i výkonová spotřeba, která z důvodu zvyšujících 

se cen vstupů, tj. materiálu a energií, rostla jak absolutně, tak i podílově k objemu tržeb 

do roku 2007. V roce 2008 došlo vlivem zvýšeného tlaku vedením společnosti na 

snižování nákladů k výraznému snížení výkonové spotřeby.  

Trvalý růst ve sledovaném období vykazuje přidaná hodnota, která je 

ukazatelem vývoje vlastní výkonnosti firmy. Za hodnocené období vzrostla přidaná 

hodnota celkově o cca 57%. 

Výsledek hospodaření za účetní období má stále rostoucí trend a v roce 2008 

dosáhl výše 18,4 mil. Kč. 
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Graf. č. 3 Vývoj VH, Přidané hodnoty a Tržeb v letech 2001-2008 
 

Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů je nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou FA, 

protože umožňuje provádět analýzu časového vývoje. Poměrové ukazatele jsou 

vhodným nástrojem mezipodnikového srovnávání a mohou být využity jako vstupní 

údaje ekonomických matematických modelů. Mezi poměrové ukazatele patří ukazatele 

likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity.  
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Analýza likvidity  

Ukazatele likvidity se používají k porovnání zdrojů, které má podnik k dispozici 

se závazky, které je nutno v určité době uhradit. Jedná se především o závazky vůči 

dodavatelům, zaměstnancům, státu (daňové závazky, závazky ze sociálního 

zabezpečení), jiné závazky, běžné bankovní úvěry a výpomoci.  

Předpokladem pro zajištěnou likviditu podniku je, aby součet peněžních 

hotovostí a příjmů byl v každém okamžiku minimálně tak velký jako peněžní výdaje. Je 

účelné, aby zdroje financování měly delší trvání než samotný, jimi financovaný 

majetek. Dlouhodobé zdroje by proto měly být použity k financování stálých aktiv a 

krátkodobé zdroje zase k financování oběžného majetku.  

Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita vylučuje pro lepší vypovídací schopnost z oběžných aktiv 

zásoby z důvodu možných problémů při jejich přeměně na finanční prostředky, 

nepředstavují totiž pohotově likvidní prostředky. Rychlá likvidace zásob obvykle 

vyvolává ztráty, a proto jsou v čitateli ponechány jen peněžní prostředky, krátkodobé 

cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Standardní hodnotou je 1 (níže by neměla 

klesnout), doporučuje se 1 až 1,5.  

pohotová likvidita = (oběžná aktiva-zásoby)/ krátkodobé závazky 

pohotová likvidita

1,29

1,22

0,850,870,90

0,52
0,42

0,75

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

Graf. č. 4 Pohotová likvidita v letech 2001-2008 
 

Pohotová likvidita firmy se ze špatných hodnot v období 2001-2006 výrazně 

zlepšila a dostala se v roce 2007 a 2008 na standardní hodnotu. 
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Analýza zadluženosti  

Zadluženost podniku znamená, že podnik využívá k financování svých aktiv a 

činnosti cizí zdroje. Cizí kapitál používá s tím, že získaný výnos a také výnosnost 

celkového vloženého kapitálu bude vyšší, než jsou náklady spojené s jeho použitím. 

Obecně se dá říci, že ukazatel zadluženosti hodnotí strukturu finančních zdrojů podniku.  

Udává vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, měří rozsah, v 

jakém firma používá k financování dluhy (tedy zadluženost firmy). Zadluženost však 

pro firmu nemusí znamenat jen negativní stav. U finančně stabilních podniků může 

dočasný růst zadluženosti vést ke zvýšení ziskovosti vložených prostředků. Její růst 

může přispět k celkové rentabilitě a vyšší tržní hodnotě firmy, i když na druhé straně 

zvyšuje riziko finanční nestability.  

Vzájemný poměr cizího a vlastního kapitálu závisí na nákladech, které s 

pořízením zdrojů souvisejí a také na oboru podnikání. Za cizí zdroje se platí úroky, což 

je cena za jeho poskytnutí, naopak za vlastní zdroje podnik dle právní formy podnikání 

platí podílem na hospodářském výsledku. Úkolem finančního hospodaření je nalézt 

optimální vztah mezi výší vlastních a cizích zdrojů financování.  

Celková zadluženost  

Vyjadřuje poměr dluhů na aktivech firmy. Čím větší je podíl vlastního kapitálu, 

tím větší je důvěra věřitelů proti ztrátám v případě likvidace firmy. Věřitelé tedy 

preferují nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci naopak hledají větší finanční páku, aby 

znásobili své výnosy. Čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost 

podniku, a tím je také vyšší finanční riziko. V tržní ekonomice se hodnota tohoto 

ukazatele pohybuje v rozmezí 30-60%. Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr, bude 

pro firmu obtížné získat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní kapitál 

nebo aby věřitelé a poskytovatelé zdrojů požadovali vyšší úrok.  
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celková zadluženost = cizí kapitál / aktiva celkem 
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                 Graf. č. 5 Celková zadluženost v letech 2001-2008 
 

Ve společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. má hodnota celkové 

zadluženosti postupně klesající tendenci, s odchylkou v roce 2006, způsobenou 

financováním nákupu nových technologií, prostřednictvím úvěrů a leasingů. 

Z původních 73% klesla hodnota ve sledovaném období na konečných 45% ve 

sledovaném období.  

Analýza řízení aktiv 

Tento druh ukazatelů slouží k měření efektivnosti podnikatelské činnosti a 

využití zdrojů podle rychlosti obratu vybraných položek rozvahy. Měří, jak efektivně 

firma hospodaří se svými aktivy: měří celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost 

obratu jejich jednotlivých složek a hodnotí tak vázanost kapitálu v určitých formách 

aktiv. Přebytek aktiv znamená vysoké náklady, naopak nedostatečná aktiva vyúsťují 

v odmítání zakázek a snižování případných výnosů. 

Obrat zásob  

Tento ukazatel zjišťuje intenzitu využití zásob, tj. kolikrát se během jednoho 

roku prodalo a uskladnilo určité množství zásob. Doporučená hodnota tohoto ukazatele 

závisí na oboru výroby a zpravidla souvisí s oborovým průměrem. Nízký obrat zásob 

svědčí o jejich nízké likviditě.  
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obrat zásob = celkové tržby / zásoby 
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           Graf. č. 6 Obrat zásob v letech 2001-2008 
 

 

Ukazatel obratu zásob má nestabilní hodnoty. Nejvyšší hodnoty dosahoval v 

roce 2002, a to 14,14. Nejnižší hodnota je zaznamenána v roce 2006 - 5,78. To bylo 

způsobeno jednak odbytovými problémy s tradičními odběrateli a vytvořením 

počátečních materiálových zásob pro nové smluvní partnery v oblasti systémových 

dlouhodobých kooperací.  

Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v 

podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Je žádoucí, aby ukazatel 

měl co nejnižší velikost, avšak jeho hodnota je objektivně závislá na výrobním cyklu, tj. 

době realizace výrobku. Pro posouzení ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové 

řadě. Za optimální lze považovat klesající trend ukazatele. V ČR se doba obratu zásob u 

většiny průmyslových - výrobních organizací pohybuje v rozmezí 50 -100 dní.  
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doba obratu zásob = průměrné zásoby / denní tržby 
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            Graf. č. 7 Doba obratu zásob v letech 2001-2008 
 

 STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. má vcelku krátkou dobu obratu zásob.  

V roce 2006 nastal jediný zásadní výkyv v důsledku pořízení počátečních zásob pro 

novou kooperační výrobu. V roce 2007 a 2008 se i při růstu tržeb podařilo udržet dobu 

obratu zásob na velice dobré úrovni. Dosahované hodnoty vypovídají o systémovém 

přístupu  společnosti k řízení zásob a o jejich efektivním využívání. 

Doba obratu pohledávek  

Udává průměrnou dobu splatnosti pohledávek od  zákazníků. Tuto dobu je dobré 

srovnávat s dobou běžných platebních podmínek. V ČR se pohybuje v rozmezí 40 až 60 

dní.  

 

doba obratu pohledávek = průměrné  pohledávky / denní tržby 
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         Graf. č. 8 Doba obratu pohledávek v letech 2001-2008 
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 Doba úhrady pohledávek se od roku 2004 stále zkracuje, což svědčí o tom, že 

společnost dlouhodobě dobře  pracuje se zákazníky v této oblasti.  

Doba obratu závazků  

Udává průměrnou dobu splatnosti závazků dodavatelům. Firma by měla 

posuzovat vztah obou ukazatelů (pohledávek a závazků). Poměr by se měl blížit poměru 

tržeb k nákladům.     

 

doba obratu závazků = průměrné  závazky / denní tržby 
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Graf. č. 9 Doba obratu závazků v letech 2001-2008 
 

 

Zkracující se doba obratu pohledávek se odráží v době obratu závazků. Jak je 

vidět z uvedených grafů, firma má i vcelku dobrý poměr mezi těmito ukazateli. 

Analýza rentability  

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability vyjadřují závislost mezi 

výsledky hospodaření a vloženými prostředky. Jsou to ukazatele ziskovosti a relativní 

vázanosti kapitálu v jednotlivých formách majetku. Používá se jich při hodnocení a 

komplexním posouzení celkové efektivnosti podniku. Obecně můžeme rentabilitu 

vyjádřit jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu.  
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ROA – rentabilita celkových aktiv  

Vypočtený poměr ukazuje, kolik Kč zisku připadá na vloženou 1 Kč majetku do  

procesu výroby. Ukazatel vyjadřuje, jak jsou využívána celá aktiva společnosti.  

Průměrná hodnota v oboru podnikání činí 8-10%, ale obecně lze říci, že by měla 

dosahovat co nejvyšších hodnot. 

 

 

                                      ROA = EBIT  / celková aktiva 
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              Graf. č. 10 Rentabilita celkových aktiv v letech 2001-2008 
 

 

Hodnota ukazatele ve společnosti má od roku 2002 do roku 2005 dobré výsledné 

hodnoty. V roce 2006 došlo k poklesu, který byl zapříčiněn nižším provozním 

výsledkem hospodaření z důvodu nákupu  strojů formou  leasingů a tvorbou rezervy na 

GO. Od roku 2007 výsledek hospodaření opět roste, a proto je vidět i růstová tendence 

tohoto ukazatele, který je momentálně v oblasti nadprůměru. 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu  

Rentabilita vlastního kapitálu slouží k zhodnocení výnosnosti kapitálu, který byl 

do společnosti vložen vlastníky. Vzhledem k riziku, které tímto vlastníci podstupují, 

měla by být tato rentabilita vyšší než-li rentabilita celkových aktiv.  
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ROE = VH  po zdanění / vlastní kapitál 

Rentabilita vlastního kapitálu 
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Graf. č. 11 Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2001-2008 
 

 Míra rentability vlastního kapitálu má v letech 2006-2007 vlivem nízké míry 

zisku způsobené řízeným investováním společnosti prostřednictvím leasingů výrazně 

nižší proti předchozím obdobím, navíc je tento ukazatel v roce 2007 silně ovlivněn 

tvorbou kapitálových fondů ze založení dceřiné společnosti.  

ROS − rentabilita tržeb  

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Za dobrou úroveň ziskovosti tržeb na 

bázi hospodářského výsledku před zdaněním se udává velikost ukazatele 2 až 6%.  

 

ROS = VH po zdanění / tržby 
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               Graf. č. 12 Rentabilita tržeb v letech 2001-2008 
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Ukazatel až v roce 2008 dosáhl srovnatelných hodnot v daném oboru podnikání, 

pohybujících se na úrovni cca 8 – 10%. Za důvody toho, že v předcházejícím období 

dosahoval nižších hodnot lze označit jednak řízené investování společnosti do nových 

technologií, tvorbu rezervy na GO  a dále také zahájení výroby komponentů s vysokým 

podílem materiálové náročnosti. 

Výrobní (provozní) ukazatele  

Provozní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení a umožňují managementu 

sledovat efektivnost provozních aktivit firmy. Ukazatele jsou zaměřeny dovnitř 

společnosti a sledují a analyzují základní aktivity firmy. Provozní ukazatele se opírají o 

tokové veličiny (především o náklady), jejichž řízení má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých druhů nákladů, a tím i dosažení vyššího konečného efektu.  

Produktivita práce z přidané hodnoty  

Tenhle ukazatel udává, kolik přidané hodnoty připadá ročně na jednoho 

zaměstnance.  

 

produktivita z p řidané hodnoty = přidaná hodnota / počet zaměstnanců  
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          Graf. č. 13 Produktivita z přidané hodnoty v letech 2001-2008 
 

 Tento ukazatel má od roku 2003 stále pozitivní růstový trend vlivem investic do 

nového výrobního zařízení a také neustálým zlepšováním organizace práce při 

snižování  stavu zaměstnanců.  
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Produktivita z tržeb  

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik tržeb v tisících Kč přinese jeden zaměstnanec 

společnosti.  Růst ukazatele umožňuje společnosti lepší rozvoj.  

produktivita z tržeb = tržby / počet zaměstnanců 
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        Graf. č. 14 Produktivita z tržeb v letech 2001-2008 
 

Tento ukazatel se za sledované období zvýšil dvojnásobně. Trend tohoto 

ukazatele je růstový, ale jeho vypovídající schopnost o výkonnosti společnosti není 

úplně objektivní. Může být zkreslena rozdílnou úrovní výkonové spotřeby (materiálu a 

služeb na zakázky). 

Mzdová produktivita  

Tento ukazatel udává, kolik Kč se v přidané hodnotě udělá na 1 Kč vyplacených 

mezd. Při trendové analýze by měl ukazatel vykazovat růstový trend.  

               mzdová produktivita = přidaná hodnota / mzdové náklady  
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Graf. č. 15 Mzdová produktivita v letech 2001-2008 
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Ukazatel je negativně ovlivňován tlakem na růst zaručené mzdy v ČR. Firma 

musí také pružně reagovat na zvyšování mezd v regionu z důvodu udržitelnosti 

kvalifikované pracovní síly.  Mzdová produktivita ve STROJÍRNĚ OSLAVANY, spol. 

s r. o.  proto vykazuje jenom mírně růstový trend.  

Analýza soustav ukazatelů 

Jednotlivé ukazatele finanční analýzy mají jen omezenou vypovídající 

schopnost. Činnost podniku je však velmi složitý proces a je třeba ho posuzovat 

v potřebných souvislostech. Pro rychlé zhodnocení  je dobré použít index IN 01 - rychlý 

test pro posouzení finanční situace podniku, který používá pět poměrových ukazatelů s 

rozdílnou váhou.5  

 Index IN 01 

První verze českého indexového modelu vytvořeného na bázi statistického 

zpracování účetních výkazů 1900 českých podniků měl název IN 95. Byl zpracován pro 

průmysl a jeho úspěšnost byla  více než 70%. IN 95 je zaměřen zejména na schopnost 

podniku dostát svým závazkům, nepromítají se do něj požadavky vlastníků na tvorbu 

hodnoty pro vlastníky. Toto hledisko bylo zohledněno v IN 99. Tento index je vhodný 

v případech, kdy nemůžeme určit náklady vlastního kapitálu EVA. Úspěšnost tohoto 

modelu je vyšší jak 85%.  

V roce 2000 se oba autoři (manželé Neumaierovi) rozhodli zkonstruovat index, 

který by spojoval vlastnosti obou předchozích indexů – hodnotil by jak schopnost  

dostát svým závazkům, tak schopnost tvořit hodnotu pro vlastníka. Proto vznikl index 

IN 01, který má z časového hlediska nejmenší omezení  a je na velmi dobré úrovni.  

 

Jeho rovnice zní: 

 

IN 01 = 0,13*x1 + 0,04* x2 + 3,927* x3 + 0,21* x4 + 0,09* x5  

 

                                                 
5 Zdroj: KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýz a plánování. 9. vyd. Brno: Polygra 

a.s., 2004. ISBN  80-214-2564-4. 
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Kriteriální hodnoty:  IN 01 > 1,77………… finančně silný podnik 

0,75 < IN 01 < 1,77…..šedá zóna nevyhraněných výsledků  

IN 01 < 0,75………….podnik ohrožen vážnými finančními problémy 
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Graf. č. 16 Index IN v letech 2001-2008 

 

Hodnocení:  

Na první pohled je patrné, že ve společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s 

r. o. má index IN 01pozitivní růstový trend do roku 2004, ve kterém dosáhl maximální 

výše 2,04, což znamená, že společnost prosperuje a tvoří hodnotu. Z grafu lze dále 

vyčíst, že největší finanční problémy společnost zaznamenala v roce 2006. V těchto 

letech se společnost dostává k minimální hranici šedé zóny nevyhraněných výsledků. I 

přes nepříznivý vývoj v těchto letech, musím konstatovat, že se společnost nedostala 

pod hranici 0,75, což jsou podniky, které jsou ohroženy vážnou finanční krizí až 

bankrotem. Od roku 2007 se společnost  stává postupně opět finančně silná. 

 

Hodnocení celkové finanční situace fi rmy: 

Z uvedených analýz vyplývá, že firma je finančně zdravá a jsou vytvořeny dobré 

podmínky pro reálný strategický rozvoj. Z celkem velice špatného stavu v roce 2001 se  

společnost stala v roce 2008 finančně silnou a podle mého názoru se momentálně svými 

dosahovanými ukazateli řadí ve svém oboru k nadprůměrným firmám, působícím v ČR. 
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3.4 Analýzy zpracované metodou SWOT 

         Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku (SWOT – 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), shrnuje poznatky z externí, interní a 

oborové analýzy a tvoří základ pro tvorbu budoucí strategii podniku . 

 

 

Externí faktory 

 

PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) 

 

� Přetrvávající orientace ČR a zemí bývalé RVHP na vozidla osazená tlumiči ST-OS  

� Upevnění pozice v systému dodavatelů Liebherr, DB, Triomex ,Simex a Mikana 

� Dlouhodobá obchodní spolupráce se ŠKODA TRANSPORTATION jako příležitosti       

dodavatele pro prvovýrobu   

� Získání významného segmentu polského trhu v prodeji tlumičů s firmou Mikana   

� Další rozvoj systémové kooperace    

� Systematický rozvoj aktivního prodeje a lobbingu  

� Plnohodnotná inovační náhrada řady P8 za H8    

� Orientace na zvýšení  tržního  podílu  v prodeji tlumičů P80   

� Rozšíření prodeje  tlumičů a  komponentů na ruském trhu s firmou  TRIOMEX   

� Snížení nákladů firmy za účelem dosažení cenové konkurenceschopnosti tlumičů 

� Využití nového způsobu kalkulace tlumičů pro stanovení nákladových cen  

 

HROZBY (Threats) 

 

�  Expanze nesrovnatelně zdatnější  konkurence na trhy ST-OS 

�  Úbytek vozů, osazených tlumiči ST-OS na stávajících trzích díky nákupu nových 

modernějších kolejových vozidel, osazených konkurenčními tlumiči  

�  Neudržení konkurenceschopnosti z důvodu neznalosti nebo pomalosti aplikovat 

nejmodernější poznatky VTR do finálních výrobků ST-OS 

�  Legislativní změny, zejména v daňové oblasti 

�  Kurzové ztráty z důvodu posilování měny 
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�  Nedostatek kvalifikovaných výrobních pracovníků 

�  Zvyšování cen  vstupů (např.materiálů a energií) 

 

 

Interní faktory 

 
SILNÉ  STRÁNKY (Strengths) 

 

� Dobré osobní vazby a přímé kontakty se zákazníky na základě dlouhodobé 

spolupráce 

� Schopnost přizpůsobit  se technologickým požadavkům v systémových kooperacích 

a dílčím technickým požadavkům v oblasti výroby tlumičů 

� Schopnost malých výrobních  dávek  

� Schopnost pružně reagovat na přání zákazníků 

� Komplexní služby zákazníkům (doprava, servis) 

� Tradiční pozice výrobce tlumičů kolejových vozidel v ČR  

�  Kvalitní obchodní zástupci Variotech/Německo, Triomex/Rusko, Simex/Bulharsko,    

       Mikana/Polsko 

� Kvalitní strojní vybavení a široký technologický rozsah strojního vybavení 

� Schopnost testování a měření výrobků na specializovaných pracovištích  

� Kvalifikovaný  management 

� Kvalifikace a zkušenost výrobních dělníků a techniků pro daný charakter 

strojírenské výroby  

� Neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

� Systém  hodnocení a motivace zaměstnanců 

� Potřebné  procesní i výrobkové certifikace   

� Kapitálová síla a vůle vlastníků k financování rozvoje  firmy  

� Dlouhodobá spolupráce s finančními a leasingovými společnostmi  

�  Kvalitní informační systém a plánovací metodika, umožňující plné strukturování 

potřebných informací 
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SLABÉ  STRÁNKY (Weaknesses) 

 

� Absence dlouhodobé strategie rozvoje firmy 

� Nejsou využívány bankovní produkty ke stabilizaci finančních toků 

� Nedostatečná znalost zahraniční konkurence z hlediska kapacit, technické úrovně,  

cen,  podílu na trhu a  budoucích záměrů  o vstupech na naše trhy  

� Chybějící marketingové informace a jejich zachycení v IS HELIOS 

� Neobsazenost části trhu RVHP kvalitními obchodními zástupci (Rumunsko, 

Maďarsko, Ukrajina, Pobaltí, Bělorusko)  

� Nedostatečná propagace firmy 

� Vysoké  náklady v oblasti výroby tlumičů 

� Vyšší prodejní ceny tlumičů 

� Malá unifikace dílců na tlumiče 

� Delší dodací termíny výrobků 

� Nejsou uzavřeny závazné nebo rámcové smlouvy s některými dodavateli  

� Do procesu řízení výroby není plně aplikován modul kapacitního plánování v IS 

HELIOS  

� Chybí postupy pro co nejefektivnější obnovení informačního systému v případě jeho 

havárie 

� Informační systém není plně využíván k řízení a controllingu procesů všemi 

vedoucími pracovníky 

� Neflexibilní ceny z důvodu jednoho systému kalkulace 
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4. NÁVRH FIREMNÍ STRATEGIE  

 

4.1 Poslání firmy 

Po konzultaci s vedením firmy a na  základně jejich  představ  o tom, co je 

smyslem jejich podnikání, jaké by toto podnikání mělo být, o co bude organizace 

z dlouhodobého hlediska usilovat a kam by měla směřovat, jsem naformuloval 

následující poslání podniku a závěrem jeho etický kodex: 

 

Na základě potřeb zákazníků vyvíjet, vyrábět a v celosvětovém měřítku 

distribuovat tlumi če, komponenty a jiné strojírenské výrobky a poskytovat služby, 

které přinášejí zákazníkům užitek a růst spokojenosti při maximálním dodržování 

etických standardů ve všech oblastech působení firmy. 

 

4.2 Vymezení oblasti dalšího podnikání firmy  

1. STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. bude  v následujícím strategickém období 

dále podnikat  v oblasti strojírenské výroby. 

2. Firma bude pokračovat ve výrobě hydraulických tlumi čů, systémových kooperací 

a  zajistí  další výrobní program v oblasti strojírenské výroby. 

3. Firma bude v oboru výroby hydraulických tlumičů nabízet zákazníkům široký 

sortiment výrobků v typových řadách H8, P8, P80, P110, R110. Tento sortiment 

umožňuje kompletní tlumení všech důležitých pohybů podvozku, a to jak v jeho 

primární, tak i v sekundární části. 

4. Nabízené výrobky STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. budou  standardní  

kvality  a  technické úrovně, srovnatelné s konkurencí. 

5. Velká pozornost bude zaměřena na plné zabezpečení a uspokojování 

kvantitativních potřeb odběratelů v požadovaném čase, v souladu s normami, 

standardy, smlouvami, případně dalšími předpisy. 

6. Firma bude působit na celosvětovém trhu  se zaměřením v oblasti prodeje tlumičů 

zejména na trhy bývalých zemí RVHP, kde jsou provozovány prakticky všechny 

lokomotivy vyrobené v ČKD Praha a ve Škodě Plzeň a cca 80% osobních vagonů 
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s podvozky, osazenými tlumiči STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o., které 

potřebují postupnou výměnu. 

7. Prodej bude zaměřen zejména na opravce železničních kolejových vozidel ve výše 

uvedených zemích. 

8. V ČR a SR bude firma uplatňovat přímý prodej svých výrobků. Prodej výrobků do 

zahraničí bude realizován přes obchodní zástupce v jednotlivých zemích na bázi 

uděleného výhradního zastoupení STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. Aktivní 

zástupce, znalý místní mentality, zvyků atd.  si dokáže vytvořit mnohem lepší 

kontakty a vazby na zákazníky, stále s nimi udržovat přímý kontakt, a tím zajistit 

dlouhodobou obchodní spolupráci. 

9. Ekonomický rozvoj společnosti bude postaven na realizaci a zhodnocení 

vlastních výrobků a služeb  společnosti. 

10. Krytí provozního cash flow bude tvořeno kombinací střednědobých úvěrů a 

disponibilními prostředky z podnikatelské činnosti společnosti. 

11. Společnost bude dodržovat nejvyšší etické standardy ve všech oblastech 

podnikání. 

 

4.3 Konkurenční výhoda a forma konkurenčního boje  

Hlavní konkurenční výhodou firmy u výroby tlumičů je to, že většina 

železničních kolejových vozidel v bývalých zemích RVHP jezdí na tlumičích, 

vyrobených ve STROJÍRNĚ OSLAVANY, spol. s r. o. nebo na tlumičích, které umí 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. plně nahradit. Firma má kvalifikované 

zaměstnance, umí rychle řešit dílčí technické změny dle požadavků zákazníků, vyrábět i 

v malých výrobních dávkách, je držitelem všech potřebných procesních i výrobkových 

certifikací a vlastní moderní technické vybavení. 

           Firma by měla ve strategickém období využívat jako formu konkurenčního boje 

nákladovou strategii, z důvodu vyšší cenové úrovně svých výrobků, jejíž nejdůležitější 

zásadou bude preferování levných výrobních faktorů a jejich maximálně efektivní 

využívání, minimalizace režií, vědecko-technický rozvoj, zaměřený především na 

úsporu výrobních nákladů, na minimalizaci nákladů dobrou spoluprací s dodavateli, 

výrobou v optimálních objemech a využíváním jednoduchých a levných distribučních 

kanálů. 
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4.4 Směr strategického rozvoje firmy 

Firma by měla ve strategickém období let 2009-2012 sledovat kombinovanou 

strategii rozvoje.  

V interní  oblasti podnikání se zaměřit na strategii stability, z důvodu doposud 

vcelku dynamické expanze v oboru výroby komponentů, dále také z důvodu toho, že 

hodně výrobků firmy je ve stadiu zralosti svého životního cyklu a v neposlední řadě 

také z důvodu vlivu hospodářské krize a těžko odhadnutelné délky jejího trvání. Firma, 

podle provedených analýz, dělá vcelku dost věcí dobře, a proto by měla i nadále 

pokračovat v nastavené cestě. Věnovat maximální pozornost zlepšení postupů 

v jednotlivých oblastech stávajících činností, usilovat o vyšší výrobní a marketingovou 

efektivnost, pokračovat ve zkvalitňování svých stávajících výrobků a služeb 

zákazníkům hlavně pro tytéž trhy  a snažit se udržet  tržní podíl u současných výrobků. 

Firma by měla, dle mého názoru, ve strategickém období také realizovat externí 

strategii expanze a diverzifikace. Osobně bych doporučoval a vlastníci společnosti již 

také uvažují o odkoupení nějaké menší strojírenské firmy s vlastním výrobním 

programem, přesunutím její výroby do STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. a 

začleněním do stávající organizační struktury. Tímto krokem by došlo k dalšímu růstu 

STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o., k diverzifikaci její produkce, vyššímu využití 

vlastních zdrojů firmy a zvýšení její efektivnosti a ziskovosti. Momentální podmínky na 

trhu jsou k uskutečnění tohoto strategického cíle velice příznivé a také finanční situace 

STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. pro realizaci tohoto kroku je dobrá. 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. má již vytipováno několik potencionálních 

firem, vhodných k případnému odkoupení. Roční objem tržeb těchto firem se pohybuje 

okolo 50 mil. Kč. Nejintenzivnější jednání o případných podmínkách kupní smlouvy 

probíhají s firmou XY spol. s r. o., která je výrobcem speciálních strojů vlastní 

konstrukce pro potravinářský průmysl. Výrobní program firmy se jeví jako perspektivní 

a lehce začlenitelný do výroby ST-OS. Firma XY má momentální problémy, hlavně 

z důvodu špatného ekonomického i celkového řízení a neustálých rozporů mezi  

vlastníky. Koupě tohoto podniku se jeví pro STROJÍRNU OSLAVANY, spol. s r. o. 

jako velice dobrá investice. 
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4.5 Hlavní obecné cíle firmy pro strategické období  

Oblast obchodu 

1. Zajistit  odkoupení  firmy  X do konce roku 2009.  

2. Zrealizovat převod všech činností firmy X do STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. 

o. do konce roku 2010, při zajištění plánovaných tržeb. 

3. Aktivním marketingem a obchodní politikou udržet plánovanou úroveň prodeje 

tlumičů  STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. 

4. Zvýšit dynamiku růstu prodeje speciálních tlumičů pro firmu Liebherr dalším 

rozvojem vzájemné spolupráce. 

5. Systémovým přístupem k rozvoji výroby komponentů zajistit plánovaný objem 

prodeje. 

6. K udržení a zvýšení prodeje zkvalitnit  na  vybraných stávajících trzích distribuční 

cesty a vybudovat nové na vytipovaných nových trzích. 

7. Provést propagaci výrobků STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. na 

vytipovaných stávajících i nových trzích.  

8. Systémovou spoluprací s nejvýznamnějšími dodavateli snížit nákladovost výrobků. 

Oblast výroby 

1.   Neustálým aplikováním nových poznatků v oblasti technického rozvoje do výrobků      

      STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r.o. udržet jejich konkurenceschopnost. 

2.  Zjednodušit plánování a řízení výrobního procesu a dosáhnout snížení nákladů při 

výrobě tlumičů. 

3.   Zvýšit dodávkovou spolehlivost hlavně v oblasti termínového plnění smluv. 

4.   Provést další postupnou inovaci výrobního zařízení k prohloubení kvality výrobků. 

 Personální oblast 

1.  Cílenou personální politikou zvyšovat kvalifikaci a vytvářet a udržovat motivující    

organizační prostředí, které rozvíjí tvůrčí schopnosti pracovníků, motivuje je 

k vyšším výkonům a přináší vysokou míru uspokojení z dosažených pracovních 

výsledků. 

2.   Zvýšit úroveň firemní kultury. 

3.   Maximálním zapojením zaměstnanců do realizace plánovaných změn docílit jejich     

       aktivního přístupu ke změnám. 
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Oblast ekonomicko- finanční a IS 

1. Zabezpečit dostatek finančních zdrojů pro další rozvoj firmy, spokojenost 

zaměstnanců a uspokojení potřeb vlastníků. 

2. Důsledným řízením cash-flow zajistit rovnoměrné financování provozních i 

investičních potřeb. 

3.   Vhodnými bankovními produkty eliminovat rizika poruch v platbách  zákazníků. 

4.   Minimalizovat náklady jejich důslednou kontrolou ve všech firemních oblastech. 

5.   Udržet dosaženou úroveň stavu a vyváženosti informačního systému. 

6.   Soustavně vzdělávat pracovníky v oblasti využívání IT/IS za účelem dosažení  vyšší 

produktivity práce.  

 

4.6 Hodnotové cíle firmy pro strategické období  

 
Obor 2008 index 2009 index 2010 index 2011 index 2012 index index 

  skut. 07/08 plán 08/09 plán 09/10 plán 10/11 plán 11/12 08/12 

Tržby tlumi če 60,9 1,00 61,1 1,00 61,1 1,00 64,0 1,05 68,0 1,06 1,12 

Tržby komponenty 156,0 1,00 125,9 0,81 127,5 1,01 140,0 1,10 156,0 1,11 1,00 

Ostatní tržby 3,0 1,00 4,1 1,37 4,1 1,00 4,3 1,05 4,6 1,07 1,53 

Nový obor  0,0   0,0   50,0 1,00 52,0 1,04 58,0 1,12 1,16 

celkem 219,9 1,00 191,1 0,87 242,7 1,27 260,3 1,07 286,6 1,10 1,30 
 

Tab. č. 10 Plán tržeb z prodeje výrobků a služeb ve strategickém období (v mil. Kč) 
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Graf. č. 17 Plán tržeb z prodeje výrobků a služeb ve strategickém období (v mil. Kč) 
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poř.č. Ukazatel m. j.  sk. 2008 pl. 2009 pl. 2010 pl. 2011 pl. 2012 index 

                08/12 

2. 
Tržby z prodeje vlast. výrobků a 
služeb 

tis. 
Kč 219 900 191 100 242 700 260 300 286 600 1,30 

3. Výkonová spotřeba 
tis. 
Kč 147 854 126 800 162 000 173 000 187 200 1,27 

4. Podíl výkonové spotřeby v tržbách  % 67,2 66,4 66,7 66,5 65,3   

5. Přidaná hodnota 
tis. 
Kč 71 507 63 500 79 000 86 500 98 000 1,37 

6. Osobní náklady 
tis. 
Kč 53 755 47 200 61 900 62 900 67 500 1,26 

6.1 Mzdové náklady tis.Kč 37 973 32 500 40 700 44 000 48 000 1,26 

7. Hospodářský výsledek 
tis. 
Kč 18 428 6 000 10 000 20 000 25 000 1,36 

8. Podíl HV v tržbách % 8,4 3,1 4,1 7,7 8,7   

9. Podíl mzdových nákladů v tržbách % 17,3 17,0 16,8 16,9 16,7   

10. Průměrný přepoč. stav zaměstnanců osob. 149,2 125 148 149 151 1,01 

11. Průměrný výdělek Kč 21 216 21 667 22 917 24 609 26 490 1,25 

12. Produktivita práce z tržeb Kč 1 474 355 1 528 800 1 639 865 1 746 980 1 898 013 1,29 

13. Produktivita práce z přidané hodnoty Kč 479 430 508 000 533 784 580 537 649 007 1,35 

 
Tab. č. 11 Plán základ. ukazatelů a parametrů hosp. vývoje ve strateg. období (v tis. Kč) 
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Graf. č. 18 Plán základních ukazatelů  hosp. vývoje ve strategickém období (v tis. Kč) 
 
 
4.7 Soubor konkrétních strategických operací k naplnění stanovených 

cílů 

V této části jsem se snažil proti každé slabině firmy postavit protějšek ve formě 

strategického opatření, které ji bude co nejvíce eliminovat. Složitější opatření by se 

měla ještě rozpracovat do konkrétního plánu a u všech opatření stanovit termín a jeho 

nositele odpovědnosti. 
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Oblast obchodu 

1. Zpracovat a zrealizovat plán aktivní propagace STROJÍRNY OSLAVANY, spol. 

s r. o. na trzích zemí bývalé RVHP (média, výstavnictví, firemní dny atd.). 

2. Vytipovat zástupce a uzavřít s nimi smlouvy o obchodním zastoupení na trzích 

(Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko). 

3. Vytvořit pravidla pro vyšší motivaci obchodních zástupců. 

4. Nastavit systém pravidelného lobbingu a zpracovat pravidla přístupu k jednotlivým 

zákazníkům podle jejich významnosti pro STROJÍRNU OSLAVANY, spol. s r. o. 

5. U nejvýznamnějších dodavatelů provést z důvodu cenového tlaku ze strany 

zákazníků jednání ke snížení cen vstupních materiálů. 

6. Navrhnout strukturu dat pro sledování konkurence, firmy GROWAK (Polsko), 

GEREP (Německo), KONI (Holandsko), ZF Sachs (Německo), GIMON (Itálie), 

KNORIMPEX (ČR), NMB Mienbea (Německo), Feurland Werkstatten (Německo) 

a přidělit odpovědnost za jejich zajištění a aktualizaci konkrétním pracovníkům. 

7. Na základě zjištěných informací o konkurenci nastavit nová pravidla cenové 

politiky ST-OS u jednotlivých výrobků a pro jednotlivé trhy. 

8. Provést ve spolupráci s firmou Mikana zástupcem STROJÍRNY OSLAVANY, spol. 

s r. o. na polském trhu zmapování veškerých opravárenských subjektů a s novými 

subjekty uskutečnit obchodní jednání. 

9. Dokončit proces uzavírání rámcových smluv s nejvýznamnějšími dodavateli 

materiálu. 

Oblast výroby 

1. Zpracovat plán technického rozvoje tlumičů řady P8, P80, R110 pro strategické 

období. 

2. Na základě stanoveného plánu tržeb a výrobkové orientace STROJÍRNY 

OSLAVANY, spol. s r. o. zpracovat plán inovace stávajících a nákup nových 

výrobních technologií. 

3. Přezkoumat proces průběhu zakázky firmou s cílem jeho zjednodušení a zvýšení 

odpovědnosti jeho účastníků. 

4. Provést revizi používaných materiálů za účelem zúžení sortimentu nebo případné 

změny rozměrové nebo jakostní normy s cílem minimalizace nákladů. 
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Personální oblast 

1. Vydat  pravidla firemního chování 

2. Zpracovat plán školení dle požadavků vedoucích pracovníků pro strategické období. 

3. Přehodnotit a nově stanovit kvalifikační požadavky na funkce THP ve firmě. 

4. Přezkoumat pracovní náplň THP a RD s cílem kumulace činností a dosažení úspory 

pracovníků 

5. Připravit a zavést do praxe nový systém hodnocení pracovníků. 

Oblast ekonomicko- finanční a IS/IT 

1. Uzavřít factoringovou smlouvu ke zlepšení cash-flow z důvodu pozdních plateb 

některých odběratelů. 

2. K systémovému řízení toku peněžní hotovosti upravit a nastavit modul v  IS 

HELIOS pro rychlé zpracování provozního cash-flow pro různé časové období. 

3. Zavést pravidelnou měsíční kontrolu dodržování vybraných parametrů obchodních 

smluv.  

4. Zpracovat kalkulaci výrobků STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. procesním 

způsobem, tzn. přizpůsobit nákladovou kalkulaci u jednotlivých výrobků struktuře 

podnikových procesů. 

5. Zpracovat plán interních auditů k provedení hloubkové kontroly čerpání nákladů ve 

vybraných oblastech. 

6. Zpracovat plán školení pro oblast IS/IT a zajistit jeho realizaci. 

7. Zrealizovat digitalizaci důležitých dokumentů (např. obchodních smluv) na všech 

úrovních firmy. 

8. Jednotlivým vedoucím pracovníkům individuálně nastavit požadované výstupy z IS 

HELIOS pro zkvalitnění jejich řídící a kontrolní činnosti. 

9. Upravit v IS HELIOS modul Řízení výroby v oblasti kapacitního plánování dle 

stanovených požadavků pracovníků a plně využívat jeho možností k řízení výroby 

zakázek. 

10. Vybudovat marketingový informační systém v IS HELIOS.  

11. Z důvodu důležitosti ochrany firemních dat přehodnotit a nastavit nová přístupová 

práva pracovníků do IS HELIOS. 

12. Zpracovat postupy pro co nejefektivnější obnovení informačního systému po jeho 

havárii. 
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13. Realizovat nákup nového SW a HW vybavení dle investičního plánu při dodržení  

maximální optimalizace plánovaných investic. 

 

Akce 2009 2010 2011 2012 CELKEM  
Helios podpora + rozvoj 200 000 150 000 130 000 130 000 610 000 
Kompas podpora 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 
Nákup SW (Adobe acrobat, Inventor 6, 
MS Office, SW pro zálohování dat) 350 000 360 000 150 000 150 000 1 010 000 
Nákup HW (PC, tiskárny, scanery, faxy ) 150 000 150 000 150 000 100 000 550 000 
servis HW 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

Realizace strategických operací 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 

CELKEM 810 000 770 000 540 000 490 000 2 610 000 
Tab. č. 12 Plán investic do IS/IT v letech 2009-2012 

 
 
4.8 Harmonogram kontrolních  porad zodpovědných pracovníků za   

realizaci strategie a strategických operací 

 
Za implementaci firemní strategie jako celku budou odpovídat jednatelé 

společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. 

Za splnění jednotlivých strategických operací budou odpovědni stanovení 

vedoucí jednotlivých útvarů. K jednotlivým strategickým operacím bude na zahajovací 

poradě strategického týmu stanoven termín realizace včetně kvality požadovaných 

výstupů. 

Plnění operací v požadovaném rozsahu, čase a přijaté kvalitě výstupů bude 

jedním z ukazatelů osobního hodnocení každého člena strategického týmu. 

Kontrola plnění strategických operací bude prováděna tak, že týden před 

stanoveným termínem porady strategického týmu předá zodpovědný pracovník za 

splnění konkrétní operace písemný popis dosaženého stavu jednatelům společnosti. 

 

 Termín 

Str. období 2009 2010 2011 2012 

Termín porady 2.6. 2.9. 20.1. 12.5. 15.9. 20.1. 19.5. 8.9. 14.1. 12.5. 22.9. 15.12. 

Zahajovací porada                         

První kontr.porada                         

Druhá kontr.porada                         

atd.                         

Hodn. strat. období                         

Tab.č. Plán kontrolních porad strategického týmu 
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4.9 Pravidla firemního chování 

Každá firma by měla mít Etický kodex, který je určitě důležitým nástrojem kvalitního 

etického programu podniku. Tento dokument by měl pomáhat jednotlivcům z řad 

zaměstnanců i vedení jednat v eticky problematických situacích. Je souborem 

základních hodnot a přístupů k podnikání. Nepatří mezi obecně závazné právní normy, 

ani vnitřní předpisy společností. Etický kodex sám o sobě nezabrání neetickému 

jednání, jeho dodržování je morálním závazkem společnosti, které upravuje chování a 

jednání všech zúčastněných subjektů.  

 

Pravidla firemního chování  STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. 

1. Vztahy s odběrateli  

a. Čestnost, diskrétnost, informovanost a profesionalita vůči odběratelům je 

společností STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. pokládána za základ úspěšného 

a trvalého obchodního vztahu.  

b. Firma nabízí vždy jen takové výrobky a služby, pro jejichž výrobu  má 

kvalifikované zaměstnance a tyto výrobky jsou v souladu s jejich kompetencemi, 

znalostmi, zkušenostmi a možnostmi. 

c. Společnost dbá na to, aby její výrobky odpovídaly deklarovaným kvalitativním 

parametrům a požadavkům, obsaženým v obchodních smlouvách a národních a 

mezinárodních normách. 

d. Společnost si je vědoma důležitosti termínové přesnosti veškerých dodávek.  

e. Ke každému zákazníkovi je přistupováno individuálně a je vždy vypracováno 

takové řešení, které je mu "šité na míru".  

f. Všichni zaměstnanci firmy staví vždy zájmy zákazníků před zájmy vlastní a své 

služby poskytují  tak, aby  z nich měl užitek především zákazník.  

g. Zaměstnanci jsou plně odpovědni za výsledky své práce a způsobí-li zákazníkovi 

škodu, jsou povinni mu ji nahradit. 

h. Všichni zaměstnanci firmy si budou trvale zdokonalovat své znalosti, dovednosti a 

pracovní metody, s cílem dávat výsledky svého profesionálního snažení svým 

zákazníkům k využití pro jejich prospěch. 

i. Firma bude vždy požadovat za své výrobky a služby od zákazníka finanční plnění 

ve výši, která odpovídá kvalitě a  rozsahu poskytovaných výrobků a  služeb. 
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2. Vztahy s dodavateli 

a. Společnost nepoužívá při koupi výrobků, služeb, apod., žádné jiné prostředky, než 

jsou legitimně uznané obchodní metody.   

b. Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné. 

c. Společnost respektuje veškerá smluvní ujednání a platební morálku. 

d. Veškeré informace o vztazích s jejími dodavateli pokládá společnost za důvěrné.  

3. Vztahy k zaměstnancům 

a. Vztahy k zaměstnancům zakládá společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. 

na úctě k důstojnosti každého člověka. Společnost přijímá a povyšuje zaměstnance 

na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, 

náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav.  

b. Společnost se snaží vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní prostředí, 

příznivé pracovní klima a příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně 

zaměstnanců.  

c. Společnost zajišťuje pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou 

práci. 

d. Společnost netoleruje sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců.  

e. Společnost respektuje právo na odborové sdružování zaměstnanců a plní závazky, 

vyplývající pro společnost z platné Kolektivní smlouvy. 

f. Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a 

využívání stanoveného fondu pracovní doby. 

g. Společnost vyžaduje, aby ve vztahu k majetku společnosti zaměstnanci nejednali v 

rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a řádně hospodařili se svěřenými 

prostředky. 

h. Informace, které zaměstnanci o společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí 

používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny.  

i. Při řešení případných pracovních sporů mezi společností a zaměstnanci jsou 

přednostně používány vyjednávací procedury.  

4. Vztahy k orgánům státní správy, samosprávám a regionu 

a. Společnost komunikuje s orgány státní správy s využitím pravdivých informací o 

společnosti. 
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b. Společnost dbá na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních 

závazků vůči orgánům státní správy.  

c. Společnost finančně podporuje rozvoj sportu a kultury.  

5. Životní prostředí 

a. Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí a zasazuje se o 

co nejvyšší efektivitu využívání přírodních zdrojů a minimalizaci vypouštění 

škodlivin do životního prostředí.  

b. Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a 

úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního 

procesu na životní prostředí. 

6. Vztahy s konkurencí  

a. Společnost si počíná v konkurenčním boji rázně, ale čestně. 

b. Společnost nepoškozuje reputaci konkurentů.  

c. Společnost dbá, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost 

obchodních informací, či jiná diskrétní sdělení.  

d. Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání 

konkurentů.  

 

4.9 Zhodnocení očekávaných přínosů návrhu  

Žádná firma, a proto ani STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. si i přes 

doposud vcelku dobrý hospodářský vývoj nemůže dovolit ustrnout a už vůbec ne právě 

nyní v době hospodářské krize, která vcelku významně dopadne i na ni. Musí se 

neustále zdokonalovat a vytrvale hledat další cesty rozvoje. Přínos zpracovaného návrhu 

firemní strategie vidím zejména v tom, že je to realizovatelný materiál, který uceleně  

řeší další cestu rozvoje firmy i v asi nelehkém strategickém období. Jsou v ní jasně 

stanovené cíle a také cesty k jejich dosažení. Realizace celé řady navržených dílčích 

opatření povede k celkovému zlepšení firmy, a tím k dosažení plánovaných tržeb 

v oblasti výroby tlumičů a komponentů. Provedením nejdůležitějšího - strategické 

operace - tj. odkoupení firmy XY spol. s r. o. a její následné fúze do STROJÍRNY 

OSLAVANY spol. s r. o. budou zajištěny - i přes plánovaný pokles výroby v oboru  

komponentů a  předpokládaný minimální  růst v oboru tlumičů - celkový růst firmy ve 



 96  

strategickém období, diverzifikace výrobního programu a částečně také  synergický 

efekt v podobě lepšího využití vlastních zdrojů a distribučních cest. Uskutečněním 

navržené strategie firma vyprodukuje plánované finanční zdroje k plnému 

zabezpečení rozvoje podnikatelské činnosti, investic, oprav a rekonstrukcí hmotného 

investičního majetku včetně uspokojení potřeb vlastníků. 
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5. ZÁVĚR 

 
          Tématem diplomové práce byl PODNIKATELSKÝ ZÁM ĚR  

ROZVOJE FIRMY a jejím hlavním cílem  navrhnout firemní strategii, a v ní kroky k 

udržení pozice firmy na trhu v oblasti stávajícího sortimentu výroby a stanovit další 

směr jejího rozvoje ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti. Myslím, že cíle v ní 

stanovené, se mi podařilo splnit a tato práce řeší požadované zadání v plném rozsahu.               

Teprve při zpracovávání práce jsem si pořádně uvědomil, jak důležitá je strategie pro 

každou firmu. Protože jsem se musel při tvorbě diplomové práce hlouběji seznámit 

nejen s teoretickými poznatky, ale hlavně jsem si prakticky vyzkoušel celý postup 

tvorby strategie, byla pro mě a moji další pracovní činnost tato práce velkým přínosem. 

Zvolené téma diplomové práce bylo náročné na schopnost samostatně pracovat, 

vyvozovat správné závěry, rozhodovat se a v konečném důsledku navrhnout dobrou 

strategii růstu a rozvoje firmy, protože má-li být firma úspěšná, znamená to především 

právě kvalitní přípravu podnikatelské strategie, která je jedním z primárních 

předpokladů  rozvoje firmy a dosažení  podnikatelského úspěchu . 

V úvodní části práce jsem představil společnost STROJÍRNA OSLAVANY, 

spol. s r. o. a uvedl její předmět podnikání, organizační strukturu, vlastnické vztahy, 

trhy, na kterých působí a její největší zákazníky. 

  V teoretické části jsem si ujasnil smysl podnikatelské strategie, její strukturu, 

postup tvorby a formální požadavky.  

Další část práce je věnována  analýze vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Při 

analýze vnitřního prostředí jsem využil praktické zkušenosti a poznatky získané 

dlouholetým působením ve firmě STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. 

Z provedených analýz jsem vyvodil silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

společnosti, které  jsem  shrnul metodou SWOT. Z provedených analýz vyplynulo, že 

firma i přesto, že dělá hodně věcí dobře, má některé zásadní nedostatky, mezi které patří 

zejména: 

-    absence dlouhodobé strategie rozvoje firmy 

-    nedostatečná znalost zahraniční konkurence  

-    chybějící marketingové informace  

-    neobsazenost části trhů firmy obchodními zástupci 
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-    nedostatečná propagace firmy 

-    vysoké náklady u výroby tlumičů, a s tím spojené vyšší prodejní ceny 

Po dokončení strategické analýzy jsem začal sestavovat firemní strategii 

formulací poslání firmy, ve které jsem se snažil dát jasnou představu zaměstnancům 

firmy o zaměření a významu činnosti organizace. Pokračoval jsem vymezením oblasti 

podnikání, stanovením formy konkurenčního boje, směru strategického rozvoje. 

V uvedených oblastech jsem došel pro stanovené strategické období k těmto hlavním 

závěrům: 

- firma by měla dále vyrábět stejný sortiment výrobků a v oblasti prodeje 

tlumi čů se zaměřit hlavně na trhy bývalé RVHP 

- z důvodu vyšší cenové úrovně svých výrobků se zaměřit na snižování nákladů 

- zajistit další diverzifikaci výrobního programu for mou externí expanze 

 Dále jsem stanovil obecné a hodnotové cíle organizace, kterých má být ve 

strategickém období dosaženo ve všech oblastech, které mají vliv na výkonnost a 

dlouhodobou prosperitu organizace. Mezi nejdůležitější obecné cíle se řadí: 

- odkoupit firmu XY s r. o. do konce roku 2009 

- aktivním marketingem a obchodní politikou zajistit plán prodeje tlumičů a 

komponentů 

-   udržet konkurenceschopnost výrobků  STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s r. o. 

aplikací nových poznatků technického rozvoje 

-     snížit výrobní náklady v oboru výroby tlumičů 

- vybudovat MIS v IS HELIOS 

Nakonec jsem navrhl soubor strategických operací, jejichž dílčí realizace v jednotlivých 

oblastech činností, by měla významně přispět právě k dosažení stanovených cílů. Opět 

uvedu některé z těch -  podle mě nejdůležitějších:  

- zpracovat a zrealizovat plán aktivní propagace STROJÍRNY OSLAVANY, 

spol. s r. o. 

- zajistit zástupce na trzích (Ukrajina, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 

Maďarsko) 

- provést jednání s dodavateli za účelem snížení cen vstupních materiálů 

- provést revizi používaných materiálů  s cílem minimalizace nákladů 

- přezkoumat pracovní náplň THP a RD s cílem úspory pracovníků 
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- uzavřít factoringovou smlouvu ke zlepšení cash-flow 

- přezkoumat proces průběhu zakázky firmou za účelem jeho zjednodušení 

Myslím, že návrh firemní strategie je jak svým obsahem, tak i formou vcelku 

realistický a mohl by být realizovatelný v praxi.  

Zpracování tohoto tématu bylo velice zajímavé a přineslo mi řadu nových 

poznatků a zkušeností. Věřím, že tyto poznatky v budoucnu uplatním ve své další 

podnikatelské praxi. 
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Příloha. č. 1 Zkrácená Rozvaha STROJÍRNY OSLAVANY, spol. s.r.o 2001-2008 
 

ozn. TEXT č.ř. Skutečnost v účetním období   
a b c 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  AKTIVA CELKEM  1 68 673 59711 62913 83794 95000 118321 156469 139813 
B Stálá aktiva 3 31942 29723 30000 36378 43946 58384 95377 88929 
B.I Dlouhodobý nehm. majetek 4 229 160 769 566 1547 1411 711 208 
B.I.3. Software 7 69 0 609 406 658 1411 711 208 
B.II Dlouhodobý hm. majetek 12 31676 29525 29231 35812 42399 56973 42189 36003 
B.II.1. Pozemky 13 4181 3705 3608 3609 3603 3603 3477 3477 
B.II.2. Stavby 14 32983 27022 25963 25259 24488 23846 15903 15333 
B.II.3. SMV 15 3434 7999 7329 12999 18614 32401 24020 17193 
B.II.9. Opravná položka k nabytému maj.  20 -10899 -9284 -7669 -6055 -4440 -2960 -1211 0 
B.III. Dlouhodobý fin. maj.  23 0 0 0 0 0 0 52477 52718 
C. Oběžná aktiva 28 31280 20494 32094 47144 50998 58785 59640 49663 
C.I. Zásoby 29 8025 7225 10080 17104 18607 29057 22617 22764 
C.I.1. Materiál 30 2744 2249 6170 9995 11499 17277 14556 15766 
C.III. Kr. pohledávky 42 22316 12975 19560 29096 31123 27053 34281 23504 
C.III.1. Pohl. z  obch. styku 43 2299 12286 5501 17847 21922 22977 33104 23044 
C.IV. Fin. majetek  51 939 294 2454 944 1268 2675 2742 3395 
C.IV.1. Peníze 52 224 109 131 153 14 22 80 39 
C.IV.2. Účty v bankách 53 715 185 2323 791 1254 2653 2662 3356 
D Ostatní aktiva 55 5451 9494 819 272 56 1152 1452 1221 
                      
  PASIVA CELKEM  61 68673 59711 62913 83794 95000 118321 156469 139813 
A. Vlastní kapitál  62 15550 18935 21911 30138 35026 38742 85651 92780 
A.I. Základní kapitál  63 14 000 14000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 
A.II. Kapitálové fondy 66 0 0 0 0 0 0 44826 45067 
A.III. Fondy ze zisku 71 814 743 965 1161 1568 1648 1638 1630 
A.IV. HV min. let 75 375 -212 663 4733 9541 17374 15007 11655 
A.IV. HV běž. úč. obd. 78 361 4404 4283 8244 7917 3720 8180 18428 
B. Cizí zdroje 79 50414 40006 40853 53528 59113 79480 70785 46655 
B.I. Rezervy 80 586 4555 4500 4500 5490 11581 11180 6354 
B.II. Dlouhodobé závazky 85 0 0 3740 3322 2329 2329 2284 1761 
B.III. Kr. závazky 91 44846 31371 29406 33403 37094 35098 30365 20833 
B.III.1. Závazky z  obch. styku 92 34857 27733 14726 16006 24463 27890 23221 9909 
B.IV. Bank. úvěry a výpomoci 101 4982 4080 3207 12303 14200 30472 26956 17707 
B.IV.2. Běžné ban. úvěry 102 0 4080 1936 6755 6290 27726 14710 7707 
B.IV.3. Kr. finanční výpomoci 103 4982 0 1271 5548 2006 2005 2246 0 
C Ostatní pasiva 105 2709 770 149 128 861 99 33 378 
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ozn. TEXT č.ř. Skutečnost v účetním období 

a b c 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

A.II. Výkony 4 103070 103406 112690 154187 178948 173426 217932 219361 

A.II.1 Tržby za pr. vl. výr. a sl. 5 105816 102176 112512 149149 176585 167880 216840 219900 

B. Výkonová spotřeba 8 62115 57898 71048 101973 122622 116938 153526 147854 

B.1. Spotřeba mat. a energie 9 41427 34254 40763 64583 80332 78809 115344 111527 

B.2. Služby 10 20688 23644 30285 37390 42290 38129 38182 36327 

  Přidaná hodnota 11 40955 45508 41642 52214 56326 56488 64406 71507 

C Osobní náklady 12 35334 35912 34724 38790 42208 41844 50016 53755 

C.1. Mzdové náklady 13 25817 26202 25152 27873 30328 29671 35665 37973 

III. Tržby z pr. dl. maj. a mat. 19 4446 8920 3707 1548 2601 2568 3305 4128 

* Provozní VH 29 2728 6399 7468 13456 12123 5164 9923 18478 

N. Nákladové úroky 42 1000 1198 916 761 1093 1328 1636 1212 

* Finanční VH 47 -2928 -1051 -2973 -2665 -1355 -1444 -1743 -130 

** HV za běžnou činnost 52 53 4230 4283 8244 7899 3720 8180 18428 

* Mimořádný VH 58 308 173 0 0 18 0 8180 0 

*** HV za ÚO 60 361 4403 4283 8244 7917 3720 8180 18428 

  HV před zdaněním 61 108 5562 4495 10791 10792 3720 8180 18348 
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001-2002% 2002-2003% 2003-2004% 2004-2005% 2005-2006% 2006-2007% 2007-2008% 

Aktiva celkem  68673 59711 62913 83794 95000 118321 156469 139813 -13,05 5,36 33,19 13,37 24,55 32,24 -10,64 

Stálá aktiva 31942 29723 30000 36378 43946 58384 95377 88929 -6,95 0,93 21,26 20,80 32,85 63,36 -6,76 

DNH 229 160 769 566 1547 1411 711 208 -30,13 380,63 -26,40 173,32 -8,79 -49,61 -70,75 

Software 69 0 609 406 658 1411 711 208 -100,00 0 -33,33 62,07 114,44 -49,61 -70,75 

DHM 31676 29525 29231 35812 42399 56973 42189 36003 -6,79 -1,00 22,51 18,39 34,37 -25,95 -14,66 

Pozemky 4181 3705 3608 3609 3603 3603 3477 3447 -11,38 -2,62 0,03 -0,17 0,00 -3,50 -0,86 

Stavby 22084 17738 18294 19204 20048 20886 14692 15333 -19,68 3,13 4,97 4,39 4,18 -29,66 4,36 

SMV 3434 7999 7329 12999 14174 29441 22809 17193 132,94 -8,38 77,36 9,04 107,71 -22,53 -24,62 

DFM 37 38 0 0 0 0 52477 52718 2,70 -100 0 0 0 100 100,00 

Oběžná aktiva 31280 20494 32094 47144 50998 58785 59640 49663 -34,48 56,60 46,89 8,17 15,27 1,45 -16,73 

Zásoby 8025 7225 10080 17104 18607 29057 22617 22764 -9,97 39,52 69,68 8,79 56,16 -22,16 0,65 

Materiál 2744 2249 6170 9995 11499 17277 14556 15766 -18,04 174,34 61,99 15,05 50,25 -15,75 8,31 

Krátkodobé pohledávky 22316 12975 19560 29096 31123 27053 34281 23504 -41,86 50,75 48,75 6,97 -13,08 26,72 -31,44 

Pohledávky z obchodního styku 22299 12286 5501 17847 21922 22977 33104 23044 -44,90 -55,23 224,43 22,83 4,81 44,07 -30,39 

Krátkodobý finanční majetek 939 294 2454 944 1268 2675 2742 3395 -68,69 734,69 -61,53 34,32 110,96 2,50 23,81 

Peníze 224 109 131 153 14 22 80 39 -51,34 20,18 16,79 -90,85 57,14 263,64 -51,25 

Účty v bankách  715 185 2323 791 1254 2653 2662 3356 -74,13 1155,68 -65,95 58,53 111,56 0,34 26,07 

Ostatní aktiva 5451 9494 819 272 56 1152 1452 1221 74,17 -91,37 -66,79 -79,41 1957,14 26,04 -15,91 

                                

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001-2002% 2002-2003% 2003-2004% 2004-2005% 2005-2006% 2006-2007% 2007-2008% 

Pasiva celkem 68673 59711 62913 83794 95000 118321 156469 139813 -13,05 5,36 33,19 13,37 24,55 32,24 -10,64 

Vlastní kapitál 15550 18935 21911 30138 35026 38742 85651 92780 21,77 15,72 37,55 16,22 10,61 121,08 8,32 

Základní kapitál 14000 14000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 44826 45067 0 0 0 0 0 100 0,54 

Fondy ze zisku 814 743 965 1161 1568 1648 1638 1630 -8,72 29,88 20,31 35,06 5,10 -0,61 -0,49 

VH minulých let 375 -212 663 4733 9541 17374 15007 11655 -156,53 -412,74 613,88 101,58 82,10 -13,62 -22,34 

VH 361 4404 4283 8244 7917 3720 8180 18428 1119,94 -2,75 92,48 -3,97 -53,01 119,89 125,28 

Cizí kapitál 50414 40006 40853 53528 59113 79480 70785 46655 -20,65 2,12 31,03 10,43 34,45 -10,94 -34,09 

Rezervy 586 4555 4500 4500 5490 11581 11180 6354 677,30 -1,21 0,00 22,00 110,95 -3,46 -43,17 

Dlouhodobé závazky 0 0 3740 3322 2329 2329 2284 1761 0 100 -11,18 -29,89 0 -1,93 -22,90 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 2913 2396 1080 1080 734 389 0 100 -17,75 -54,92 0 -32,04 -47,00 

Krátkodobé závazky 44846 31371 29406 33403 37094 35098 30365 20833 -30,05 -6,26 13,59 11,05 -5,38 -13,49 -31,39 

Závazky z obchodních vztahů 34857 27733 14726 16006 24463 27890 23221 9909 -20,44 -46,90 8,69 52,84 14,01 -16,74 -57,33 

Bankovní úvěry a výpomoci 4982 4080 3207 12303 14200 30472 26956 17707 -18,11 -21,40 283,63 15,42 114,59 -11,54 -34,31 

bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 1936 6755 6290 27726 14710 7707 0,00 100,00 248,92 -6,88 340,79 -46,95 -47,61 

krátkodobé bankovní úvěry 4982 4080 1271 5548 5904 741 10000 10000 -18,11 -68,85 336,51 6,42 -87,45 1249,53 0,00 

krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 2006 2005 2246 0 0 0 0 100 -0,05 12,02 -100,00 

Ostatní pasiva 2709 770 149 128 861 99 33 378 -71,58 -80,65 -14,09 572,66 -88,50 -66,67 1045,45 
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001-2002% 2002-2003% 2003-2004% 2004-2005% 2005-2006% 2006-2007% 2007-2008% 

Výkony 103070 103406 112690 154187 178948 173426 217932 219361 0,33 8,98 36,82 16,06 -3,09 25,66 0,66 

Tržby za pr. vl. výr.a sl. 105816 102176 112512 149149 176585 167880 216840 219900 -3,44 10,12 32,56 18,40 -4,93 29,16 1,41 

Výkonná spotřeba 62115 57898 71048 101973 122622 116938 153526 147854 -6,79 22,71 43,53 20,25 -4,64 31,29 -3,69 

Spotřeba materiálu a energie 41427 34254 40763 64583 80332 78809 115344 111527 -17,31 19,00 58,44 24,39 -1,90 46,36 -3,31 

Služby 20688 23644 30285 37390 42290 38129 38182 36327 14,29 28,09 23,46 13,11 -9,84 0,14 -4,86 

Přidaná hodnota 40955 45508 41642 52214 56326 56488 64406 71507 11,12 -8,50 25,39 7,88 0,29 14,02 11,03 

Osobní náklady 35334 35912 34724 38790 42208 41844 50016 53755 1,64 -3,31 11,71 8,81 -0,86 19,53 7,48 

Mzdové náklady 25817 26202 25152 27873 30328 29671 35665 37973 1,49 -4,01 10,82 8,81 -2,17 20,20 6,47 

Tržby z prodeje dl. maj. a mat. 4446 8920 3707 1548 2601 2568 3305 4128 100,63 -58,44 -58,24 68,02 -1,27 28,70 24,90 

Provozní VH 2728 6399 7468 13456 12123 5164 9923 18478 134,57 16,71 80,18 -9,91 -57,40 92,16 86,21 

Finanční VH -2928 -1051 -2973 -2665 -1355 -1444 -1743 -130 -64,11 182,87 -10,36 -49,16 6,57 20,71 -92,54 

VH za běžnou činnost 53 4230 4283 8244 7899 3720 8180 18428 7881,13 1,25 92,48 -4,18 -52,91 119,89 125,28 

Mimořádný VH 308 173 0 0 18 0 0 0 -43,83 -100 0 100 -100 0 0 

VH za ÚO 361 4403 4283 8244 7917 3720 8180 18428 1119,67 -2,73 92,48 -3,97 -53,01 119,89 125,28 

VH před zdaněním  108 5562 4495 10791 10792 3720 8180 18348 5050,00 -19,18 140,07 0,01 -65,53 119,89 124,30 
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