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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategického rozvoje vybraného rodinného 

podniku. Pokládá teoretická východiska v oblasti rodinného podnikání, strategického řízení 

a změnového managementu. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku společně 

s teoretickými poznatky napomáhá k vybudování a implementování nového strategického 

rozvoje podniku.  

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the topic of strategic development of the family business. In 

the theoretical background chapter, it describes family business, strategic management and 

change management. In the practical background chapter, it builds and implements a new 

strategic business plan according to the theoretical background and the analysis of the 

external and the internal business environment. 
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ÚVOD 
Rodinné podnikání vždy zaujímalo silné postavení při budování domácích i světových 

ekonomik, avšak mnoho let se vyhýbalo předmětu studií a zkoumání, jak doopravdy funguje 

a v čem je jeho síla a stabilita. Jak je možné, že tak dvě neslučitelné věci, jako je rodina 

a podnik můžou dohromady fungovat? Je to ono najití vzácné harmonie mezi 

upřednostňováním osobních zájmů rodiny před ekonomickými zájmy podniku, či naopak? 

Ať už je snaha vést podnik v souladu s rodinnými hodnotami, morálními zásadami či snahou 

ochránit slabé a zajistit členy rodiny, nebo vést podnik cílevědomě za vytyčenými 

ekonomickými hodnotami, vždy budou nastávat komplikace a nesnáze, kterým bude podnik 

čelit. Jak pravil Henry Ford: „Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte 

pohled od svého cíle.“  

Situace, které silně ovlivnily důvod výběru tématu a zpracování mé diplomové práce, byly 

střet generací a dilema předání rodinného podniku. Já a můj otec nyní stojíme na pomyslném 

milníku, jak s rodinnou firmou naložit a jakým směrem se v budoucnu ubírat. Výrazný posun 

v celé věci může zapříčinit vzájemná ochota akceptovat jeden druhého. Snaha otce 

zakladatele předat mnohaleté zkušenosti a vybudované vztahy nástupci, který přichází 

s „jiným“ pohledem na věc a se snahou využít moderní technologie a přístupy k udržení 

stability a prosperity podniku v turbulentním a globalizovaném prostředí dvacátého prvního 

století. Myšlenku dlouholeté udržitelnosti podniku vystihuje citát Steva Jobse: „Chceš-li jít 

rychle, jdi sám, chceš-li jít dlouho, jdi s někým.“ 

Diplomová práce vychází ze třech hlavních kapitol, kterými jsou: teoretická, analytická 

a návrhová část. Provedená literární rešerše domácích i zahraničních titulů přispěla k tvorbě 

teoretické části práce. Druhá část práce se zabývá analýzou zkoumaného podniku za pomoci 

využití metod strategické analýzy. Podkladem návrhové části byly jak teoretická východiska 

a provedené analýzy, tak nabyté zkušenosti z mého více jak pětiletého působení v podniku. 

Zároveň veškeré navrhované plány byly předmětem diskuzí s majitelem firmy i jednotlivými 

zaměstnanci tak, aby návrhy byly reálné a proveditelné.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 
Pro účely této diplomové práce byl vybrán rodinný podnik Jan Bednář – KUBESO (dále jen 

Kubeso), který se s dlouholetou tradicí zabývá výrobou dřevěných střešních oken. Podnik 

spadá do kategorie malých a středních podniků se sídlem v Brně.  

 

1.1 Vymezení problému 
Podnik Kubeso byl založen v devadesátých letech minulého století mým otcem, Janem 

Bednářem, s hlavním záměrem vyrábět kvalitní česká dřevěná střešní okna. Krátce po 

revoluci se v České republice výrazně projevil stavební boom a firmě se otevřely dveře pro 

růst na málo konkurenčním trhu. Tehdy figuroval na trhu pouze jeden významný zahraniční 

konkurent a poptávka po střešních oknech výrazně převyšovala nabídku. Od založení firmy 

uběhlo třicet let, za tu dobu firma prošla výraznými změnami a inovacemi, ale také častokrát 

měnila a modifikovala své strategie a vize, až dospěla do dnešní situace, kdy chybí jasná 

definice budoucí strategie rozvoje, vize a cíle, kterých chce podnik dosáhnout. Postupným 

snižováním výrobních kapacit společnost vědomě přenechávala velkou část kontrolovaného 

trhu svým konkurentům. Tento postupný úpadek koreloval s nedostatečným nasloucháním 

zákaznických potřeb a nedostatečnými investicemi do vývoje a inovací. Lze konstatovat, že 

firma po většinu své existence přejímala roli následníka konkurentů a vždy byla o krok vzad. 

Problémy, kterým musí dnes firma čelit, jsou do jisté míry spojené s problematikou 

rodinných podniků, nástupnictvím, formulací strategie a vizí, která je řízena spíše intuitivně 

a postrádá jasné definice, které by pomohly růstu a rozvoji podniku.  

 

1.2 Stanovení cíle diplomové práce 
Cílem této diplomové práce je na základě teoretických poznatků a kritické analýzy vytvořit 

návrhy strategie společnosti, která přispěje k dlouhodobé životaschopnosti firmy, vyšší 

konkurenceschopnosti na trhu a připraví stabilní půdu pro další generace rodinných 

nástupců. Dílčí cíle práce představují konkrétní návrhy pro rozvoj společnosti v oblasti 

ateliérových oken tak, aby výsledek práce byl co možná nejreálnější a v praxi pro společnost 

využitelný.  
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1.3 Metodologie a postupy zpracování 
Metodologie tří hlavních celků diplomové práce je následující. První část si klade za cíl 

položit teoretické základy pro navazující kapitoly, východiskem je odborná literatura 

a dostupné zahraniční zdroje. Zde jsou definovány elementární pojmy týkající se 

problematiky podnikání, dále je pak vysvětleno rodinné podnikání a všechny okolnosti s ním 

spjaté. Následuje teorie formování podnikové strategie se zaměřením na rodinné podniky. 

Závěr teoretické části hledá pilíře pro efektivní řízení managementu změn.    

Druhý tematický celek je zaměřen na představení vybraného podniku a následnou kritickou 

analýzu makro a mikroekonomického prostředí, které přímo či nepřímo podnik ovlivňují. 

Analyzováno je také vnitřní prostředí podniku jakožto klíč k hledání úspěšných 

strategických faktorů. Veškeré analýzy využívají osvědčených modelů a nástrojů pro 

strategickou analýzu jako jsou: model PESTE, Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí či metoda “7S“. Pro kompletní shrnutí této kapitoly je zhotovena SWOT analýza. 

Zdrojem sekundárních dat pro zhotovení analýzy jsou zejména databáze, statistiky 

a vnitropodnikové dokumentace.  

Třetí část je z pohledu celé práce nejdůležitější. Zde jsou navrhnuty konkrétní kroky 

implementace strategického rozvoje podniku na základě pozorování, rozhovorů a vlastních 

zkušeností z působení v podniku. Za pomocí teoretických poznatků jsou provedené analýzy 

a dedukce vlastních návrhů. Plán strategických postupů zavádění změn je rozčleněn dle 

hierarchie strategického plánování napříč podnikem s časovým i finančním zhodnocením. 

Následně je provedena analýza rizikovosti celého plánu.  

Závěrem jsou shrnuty výsledky a doporučení práce současně s limity, které ovlivnily 

zpracování této diplomové práce.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická část práce je členěna do čtyř podkapitol. Nejprve budou nastíněny základní 

pojmy, které vychází z uvedené problematiky. Jsou jimi pojmy jako podnikatel, podnikání 

či podnik. Dále se zaměřím na definici rodinného podnikání, budou představena specifika 

rodinných podniků, nástupnictví a způsoby fungování rodinného podniku. Třetí část se bude 

věnovat strategii podniku, zde pochopíme, jaká je formulace a struktura strategie, a to opět 

s přihlédnutím na rodinné podnikání. Závěrečná část teoretických východisek práce je 

zaměřena na proces řízení a zavádění změn v organizaci a úskalí, se kterými se manažer 

setkává při prosazení změn. 

 

2.1 Základní pojmy 
Níže představené elementární pojmy byly vybrány na základě stanoveného tématu práce 

a zúženy na nejnutnější pro ucelení teoretického východiska a potřeby diplomové práce. 

 

2.1.1 Podnikatel 

Pro pojem podnikatel neexistuje obecně ustálená definice a podoby výkladu se liší napříč 

vědními obory.  Jedno z prvních označení podnikatele uvedl v roce 1800 francouzský 

ekonom Jean-Baptist Say, který popisoval podnikatele jakožto osobu přesouvající 

ekonomické zdroje z oblasti s nižší produktivitou do oblasti s vyšší produktivitou a vyšším 

výnosem (Burns, 2001, s.4).  Dle Burns (2001, s.4), který doplňuje že, podnikatelé vytvářejí 

hodnotu využíváním určité formy změny, a to například změnou v oblasti technologie, 

materiálu, cen či demografických údajů. Celý tento proces se dá shrnout pomocí slova 

inovace, jakožto hlavního nástroje podnikatele. Vlastností, která je typická a díky které se 

podnikatel odlišuje, je zvládání změny a adaptace na ni, jakožto i přijímání rizika a nejistoty.  

V českém prostředí je pojem podnikatel vymezen v občanském zákoníku a zní následovně: 

„Podnikatel – kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení 

zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.” (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
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2.1.2 Podnikání 

Podnikání, jaké ho známe dnes, představuje zejména činnost přeměny vstupů (výrobních či 

provozních faktorů – řídící a výkonná práce, dlouhodobý majetek a materiál) na výstupy 

(výrobky nebo služby), které vedou k naplnění potřeb zákazníků. Z tohoto procesu přeměny 

plyne podnikateli zisk, jako rozdíl prodaných výstupů a spotřebovaných vstupů. Předmětem 

podnikání tedy lez chápat proces zhodnocení vloženého kapitálu. Tento fakt lze aplikovat na 

všechny podnikatelské subjekty, a to bez ohledu na jejich velikost, typologii či příslušnost 

k danému odvětví. Snahou každého podnikatele, jak již napovídá definice z NOZ (Nový 

občanský zákoník), je tedy navyšování hodnoty podniku pomocí vlastní podnikatelské 

činnosti. Z této definice vyplývají některé klíčové závěry: 

• Za podnikání se nepovažují jednorázové projekty – předpokládá se trvalý 

kontinuální provoz, 

• Je nutná osobní účast podnikatele, 

• Za podnikání se nepovažuje činnost neziskových organizací – nutná orientace na 

zisk (Mulačová a Mulač, 2013, s.15). 

V současné době se studiem podnikání zabývá mnoho vědeckých skupin, které jsou 

sdružovány pod výzkumnou organizací GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Tato 

organizace si klade za cíl získávat nové poznatky o podnikání a propojovat skupiny vědců, 

politiků, podnikatelů a mezinárodních organizací s vizí prosperující, rostoucí a inovativní 

podnikatelské činnosti (GEM, 2019).  

Právní forma podnikání – živnost 

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 

a sdružuje obchod a služby, veškerou výrobu a vyjma činností v živnostenském zákoně 

výslovně vyloučené. Živnost můžeme chápat jako soustavnou činnost vykonávanou 

samostatně pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek živnostenského zákona. Živnostníkem poté může být osoba fyzická i právnická se 

sídlem v České republice splňující následující podmínky: 

• plnoletost (18 let), 

• svéprávnost (způsobilost k právním úkonům), 
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• bezúhonnost (osoba nesmí být odsouzena za úmyslný trestný čin s trestem odnětí 

svobody nad jeden rok, úmyslný trestný čin související s podnikáním nebo 

nedbalostí, trestný čin související s předmětem podnikání), 

• splnění daňových povinností vůči státu (Veber a Srpová, 2012. s. 77). 

Dle typu můžeme rozdělit živnosti na koncesované, tedy ty, které vyžadují povolení úřadu 

(například provozování cestovní kanceláře, nakládání s municí a zbraněmi či pohřební 

služby) a na živnosti ohlašovací, kdy je nutné pro získání živnostenského listu nahlásit 

provozování dané činnosti a uhradit správní poplatek 1 000 Kč. Živnosti ohlašovací se poté 

dále dělí na řemeslné, vázané a volné, které jsou specifikovány příslušnými paragrafy zákona 

(Veber a Srpová, 2012. s. 78). 

Právní forma podnikání – společnost s ručením omezeným 

Kapitálové společnosti, mezi které se řadí i právní forma organizace společnosti s ručením 

omezeným (s.r.o.), je charakterizována zákonem o obchodních korporacích (ZOK). Je tedy 

vyžadován základní kapitál, který je ve výši 1 Kč a výše vkladu odvozuje velikost 

obchodního podílu společníků. Každý ze společníků také ručí do výše svého vkladu. Pokud 

společenská smlouva neurčí jinak, zákonem není počet členství omezen. Znakem spol. s.r.o. 

je převoditelnost podílu, z čehož vyplývá, že zánikem členství jednoho či více společníků, 

není nutně ovlivněna existence společnosti (§132-242 zákona č. 89/2012 Sb.). Nejvyšším 

orgánem společnosti je valná hromada, která je složena ze všech společníků, dále pak 

výkonný orgán, který představují jednatelé společnosti a kontrolní orgán, který představuje 

dozorčí rada složená alespoň ze tří členů, z nichž nemůže žádný být zároveň i jednatelem 

(Mulačová a Mulač, 2013, s.32). Založení společnosti s ručením omezeným je upraveno 

konkrétním ustanovením ZOK, avšak ve většině případů je postup založení následující:  

• Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, 

• Složení stanovené části základního kapitálu u správce vkladu, 

• Zajištění živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti, 

• Zápis do obchodního rejstříku (Veber a Srpová, 2012. s. 80). 
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2.1.3 Podnik 

Po definici podnikatele a podnikání zbývá doplnit triádu základních pojmu o definici 

podniku. Srpová a Řehoř (2010, s.35) rozdělují definici podniku na tři roviny. První z nich 

je obecná, která podnik chápe jak subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupu na výstup. 

Druhá rovina je obsáhlejší a nahlíží na podnik jakožto na ekonomicky a právně samostatnou 

jednotku, která existuje za účelem podnikání. Ekonomická samostatnost subjektu je 

projevem svobody v podnikání a odpovědností vlastníků. Právní samostatnost indikuje vstup 

do právních vztahů s odlišnými subjekty, s nimiž jsou uzavírány smlouvy. Třetí rovinu, 

kterou autor zmiňuje, je rovina právní. Zde je podnik definován občanským zákoníkem a zní 

následovně: „Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který 

podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že 

závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“ (§ 502 zákona č. 89/2012 Sb.).  

 

2.2 Rodinné podnikání 
Rodinné podniky jsou bezesporu jednou z nejstarších forem uskupení organizací. První 

historické zmínky o rodinných firmách můžeme najít už ve starověku, kde je datován vznik 

zřejmě vůbec nejstaršího rodinného podniku založeného v roce 578 n.l., jednalo se 

o Japonskou stavební firmu Kongo-Gumi, která však v roce 2006 byla odkoupena (Koráb, 

Hanzelková a Mihalisko, 2008, s. 9). Příkladem, že rodinné podniky hrají významnou roli 

v globálním hospodářství, můžou být rodinné firmy jako Novartis, Samsung, Foxconn, 

SoftBank, Volkswagen či Walmart (Family business index, 2019). Není pak k podivu, že 

právě rodinné podniky představují dvě třetiny celkového světového hrubého domácího 

produktu a celosvětově mají rozhodující podíl na ekonomické produkci a tvorbě 

zaměstnanosti (Grand Valley State University, 2019). Zejména poté v Austrálii, Indii, 

Brazílii a mnoha evropských zemích, se rodinné podniky podílejí z více jak 50 % procent 

na tvorbě HDP. Z pohledu počtu registrovaných firem v daných zemích opět rodinné 

podniky dominují, příkladem může být fakt, že v USA je až 95 % všech registrovaných 

firem právě rodinných (Koráb, Hanzelková a Mihalisko, 2008, s. 11).  

V České republice z historického pohledu bylo rodinné podnikání také velmi rozšířené, 

zejména pak v období první republiky v oblasti menších živností. S příchodem totalitního 

režimu minulé doby bylo rodinné podnikání silně potlačeno a mnoho rodinných podniků 
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zaniklo, proto v novodobé historii rodinné podniky nejsou v takové hojnosti jako například 

v Itálii či sousedním Německu (Koráb, Hanzelková a Mihalisko, 2008, s. 10). Příkladem za 

všechny může být rodinná firma Baťa, která po roce 1948 prošla procesem znárodnění a Jan 

Antonín Baťa musel emigrovat do Jižní Ameriky. Dnes se firma Baťa považuje za 

kanadskou rodinnou firmu s kořeny v České republice (Česká televize, 2019). V současnosti 

můžeme hovořit o nástupu druhé a třetí porevoluční generaci do podniků, což staví relativně 

mladé české rodinné podniky před velkou výzvu předání pomyslného žezla nástupcům. 

O tom, jak se s touto zodpovědností nové generace vypořádají, ukáže jen čas.  

 

2.2.1 Definice rodinného podnikání 

I přesto, že studium rodinných podniků je poměrně mladé a v České republice zatím nebyl 

projeven velký vědecký zájem o prostudování tohoto tématu (Koráb, Hanzelková 

a Mihalisko, 2008, s. 7), ve světové literatuře je pojem rodinného podnikání často skloňován 

(Machek, 2017, s.11).  Důsledkem snahy mnoha autorů přesně vymezit tento pojem se 

nakonec vědci shodují na neexistenci přesné definice rodinného podnikání a spíše akceptují 

širší spektrum dostupných definic (Cano-Rubio a kol., 2017).  Častým znakem je 

klasifikování rodinného podniku dle definičních kritérií, kterými například jsou míra 

zapojení rodiny do správy firmy (Chrisman a kol., 2005), procento podniku patřící 

zakládající rodině, počet generací, které byly v podniku zainteresovány, počet členů rodiny 

pracujících ve firmě, míra vlivu strategického plánování či úmysl zakladatelů předat podnik 

nastupující generaci (Koráb, Hanzelková a Mihalisko, 2008, s. 20).  Machek (2007, s.11) 

uvádí ve své publikaci výčet definic zahraničních badatelů v oblasti rodinných podniků, kteří 

je definují následovně: 

• Do rodinného podniku musí být zapojeni alespoň dva členové rodiny, kteří vlastní 

a kontrolují většinu práv podniku (Rosenblatt, 1985), 

• Aby podnik mohl být považován za rodinný, musí členové rodiny vlastnit alespoň 

50 % práv podniku (Lech, 2007), 

• Dle definice Evropské komice je firma klasifikována za rodinou, zdali je: 

- Většina rozhodovacích práv ve vlastnictví zakladatele nebo generačního 

nabyvatele, kterým mohou být i děti či vnuk/vnučka nabyvatele.  
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- Alespoň jeden představitel rodiny nebo příbuzný je formálně zapojen do 

firmy. 

- V případě veřejně obchodovaných společností, musí zakladatel nebo 

nabyvatel, nebo jejich rodina či potomci, být vlastníkem alespoň 25 % 

rozhodovacích práv (Evropská komise, 2009, s. 10). 

V roce 2019 se ucelené definice rodinného podnikání dočkala i Česká republika. Vládou 

schválená definice tak přispěje k zavedení podpory rodinných podniků a bude možné 

například vypsat strukturální výzvy či zavést program daňové úlevy, v neposlední řadě bude 

také možné udělit značku „Rodinný podnik“. Samotná definice poté zní následovně: 

1) „Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet 

společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím 

statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo 

vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem 

statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se 

považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve 

prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je 

současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo 

svěřenský správce svěřenského fondu“. 

2) „Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí 

nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem 

živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání 

z jiného důvodu“. 

3) „Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující 

manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich 

příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do 

druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi 

osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud 

je nezletilá, jinak opatrovník“ (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019). 

Model F-PEC 

Pozdější zkoumání rozhodujících faktorů majících vliv na fungování podniku dalo za vznik 

modelu F-PEC. Z anglického jazyka zkratka představuje tři základní pilíře vlivu rodiny na 
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podnik a to: Power (moc či síla), Experience (zkušenosti) a Culture (kultura). Celý název 

modelu poté znamená „Family influence through Power, Experience and Culture (Koráb, 

Hanzelková a Mihalisko, 2008, s. 23).  Astrachan a kol. (2002) ve své práci uvádí jednotlivé 

aspekty modelu, zahrnuté v obrázku níže, který je koncipován jako nástroj pro mezinárodní 

srovnávací studie.  

 

Obr. 1: Model vlivu rodiny na podniku F-PEC (vlastní zpracování dle Astrachan, J. H., Klein, S. B., 

& Smyrnios, K. X., 2002). 

 

2.2.2 Specifika rodinných podniků 

Rodinné podniky se od ostatních druhů podnikání odlišují tím, že kombinují rodinu 

a podnikání a každá z těchto dvou množin má své vlastní potřeby a cíle, každý má svůj 

vlastní život a každý má svou vlastní víru. Ve skutečnosti může být užitečné uznat, že 
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pravidla efektivních rodin a pravidla efektivních podniků mohou být v rozporu. Rodiny se 

řídí rovností, inkluzivitou a starostlivými pocity. Na druhé straně se podniky řídí 

meritokracií, selektivitou a kritickou analýzou. Tyto základní rozdíly vytvářejí příležitosti 

ke konfliktu při rozhodování o zaměstnanosti, nástupnictví, dědictví, investicích atd. 

(Kenyon-Rouvinez a Ward, 2016, s.4).  

Na otázku, zda by mělo být upřednostňováno blaho rodiny nebo blaho podniku, odpovídá 

svou teorií Carlock a Ward (2001, s. 6), kde specifikují pojmy „business first“ a „family 

first“. V prvním případě, kdy je kladen přílišný důraz na podnikání (business first), jsou 

zájmy rodiny druhořadé a jsou zanedbávány, příležitosti pro práci v rodinné firmě jsou za 

těchto podmínek velmi restriktivní a umožňují práci v podniku pouze členům rodiny 

s nejvyššími kompetencemi. Toto zaměření vede k vyšší efektivnosti a jasné strukturalizaci 

podniku. V opačném případě, kdy podnik poskytuje rovné příležitosti pro všechny členy 

rodiny (family first), dochází k neefektivnímu rozhodování, ztrátě výkonnosti a v konečném 

důsledku až ke ztrátě materiálního zajištění (Carlock a Ward, 2001, s. 7).  

Oba tyto modely mohou být stejně úspěšné při nalezení rovnováhy mezi zájmy rodiny 

a podniku. Většina rodin však nemá jasnou představu ani pravidlo o tom, kdo může pracovat 

v rodinném podniku, a právě tato nejasnost vede ke konfliktům a napětí, což často směřuje 

ke ztrátě času a efektivity v podnikání. Toto dilema lze řešit dvěma způsoby. Jedním 

z přístupů je rozpoznat základní zdroj konfliktů a základní rozhodnutí, která bude třeba 

učinit. Druhým přístupem k řešení tohoto zásadního rozporu mezi harmonií rodiny 

a výkonem podniku je rozvíjení filozofie jako rodiny, jakožto řízení podniku za účelem 

výkonu v nejlepším zájmu rodiny. Rodina věří, že silný podnik vytváří další výhody jako 

rodina, a to nejen v příjmech, ale především v identitě a v příležitostech. Největší taková 

příležitost v očích mnoha rodin, které vlastní podniky, je že vynikající podnik posiluje 

rodinné hodnoty, což posílí zachování těchto základních hodnot pro budoucí generace. Mezi 

hodnoty, které zvyšují hodnotu podniku i rodiny, patří důvěra, integrita, dlouhodobý pohled, 

skromnost a pracovní etika (Kenyon-Rouvinez a Ward, 2016, s. 5). 

Model tří kruhů 

Jedním z nejuniverzálnějších modelů popisující interakci množin rodiny vlastníků 

a zaměstnanců podniku je model tří kruhů představený Tagiurim a Davisem (1996), který je 

v literatuře hojně využíván. Model představuje sedm podmnožin, které představují konkrétní 
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zapojení jedince do podniku a lze konstatovat, že každý v podniku je ovlivněn alespoň 

jednou z těchto množin (Tiguiri a Davis, 1996).  

 

Obr. 2: Model tří kruhů (vlastní zpracování dle Tiguiri a Davis 1996). 

Socioemocionální bohatství 

Tento abstraktní pojem vznikl ve snaze přiblížit důvody, proč rodinné podniky nerozhodují 
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jako jsou například: jednání v zájmu členů rodiny, zachování rodinné dynastie či 

prohlubování citů a vzájemné důvěry (Machek, 2017, s.16). Dle některých autorů je dnes 

zachování socioemocionálního bohatství rodinného podniku základním a nejdůležitějším 

zdrojem odlišnosti rodinných podniků od těch nerodinných. Berrone a kol. (2012) definuje 

pět základních dimenzí socioemocionálního bohatství: 

• Míra vlivu rodiny ve firmě – měřeno například pomocí velikosti vlastnického 
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obsazovaných rodinnými příslušníky. 
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• Identifikace zaměstnanců s rodinnou firmou – ztotožnění úspěchu podniku 

s osobním úspěchem, hrdost na působení v rodinném podniku, vnímání jména 

firmy ve společnosti. 

• Pevné společenské vazby – s nerodinným zaměstnancem je zacházeno jako by 

byl rodinný, vztahy založené na důvěře a snaha budování vztahů se stakeholdery. 

• Emocionální spojení členů rodiny – city a emoce ovlivňují rozhodování a je jim 

přikládán vyšší nebo stejný význam jako financím. 

• Předání odkazu rodinné firmy dalším generacím – důležitý cíl podniku je předání 

nástupnictví dalším generacím a snaha vlastníků o zachování kontinuity 

fungování podniku.  

Dlouhodobá orientace 

Dalším významným specifikem rodinných podniku je větší dlouhodobá orientace než 

u nerodinných podniků. Tento jev může souviset s nefinančními cíli, záměrem předat firmu 

dalším generacím či snaha o pozitivní firemní reputaci. Naplnění těchto cílů vyžaduje 

dlouhodobé plánování, vytrvalost a trpělivost. Dlouhodobá orientace podniku obecně 

přispívá k vyšší výkonnosti a projevuje se zejména z pohledu delšího časového horizontu 

(Machek, 2017, s.20). Lumpkin a Brigham (2011) definovali pět základních pilířů, na 

kterých je dlouhodobá orientace rodinného podniku vystavěna: 

• Výhled do budoucna – jedná se o období plánování delší než pět let. Pomocí 

predikce, plánování a vyhodnocování dlouhodobých dopadů je zajištěn 

ekonomický užitek. Důležitou součástí je strategické plánování a nástupnictví.  

• Kontinuita – dlouhodobé pokračování v činnosti je zdrojem hodnoty. Aktivity 

uskutečněné v minulosti mají dopad na současnou situaci firmy. Příkladem jsou 

dlouhodobé vztahy se zákazníky a dodavateli. Projevuje se také vytvářením 

dlouhodobějších zaměstnaneckých vztahů, což výrazně přispívá k nižší fluktuaci 

zaměstnanců v rodinných firmách.  

• Vytrvalost – z činností provedených dnes se těží v budoucnu. Vytrvalost je 

možné také chápat jako trpělivost či ochotu odpírat si s vidinou vyššího 

budoucího přínosu.  
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Lze konstatovat, že dlouhodobá orientace je pro rodinný podnik spíše výhodou, avšak 

z hlediska nečekaných a neplánovaných komplikací se může jevit jako problematická 

(Machek, 2017, s. 21). 

Altruismus 

Ve své knize Machek (2017, s. 22) uvádí zahraniční autory, kteří popisují altruismus jako 

nezištné chování ve prospěch druhých, kde bohatství jednice je v souladu s bohatstvím 

ostatních. Tento přístup lze vypozorovat na rodičovském chování ze kterého vyplývá, že 

rodiče nejsou pro své děti jen velkorysí a dobročinní, protože je milují, ale také proto, že by 

jejich vlastní blaho klesalo, kdyby jednali jiným způsobem (Schulze a kol. 2003). 

V literatuře pak můžeme najít dva druhy altruismu.  

Prvním je jednostranný (asymetrický) altruismus, kde převládá model (velkorysý rodič – 

sobecký potomek). Tento typ může mít negativní dopad na fungování rodinného podniku, 

a to zejména z důsledku vystavení se morálnímu hazardu v situaci, kdy rodiče jsou příliš 

velkorysí a potomci plýtvaví a rozhazovační. Tento efekt se také negativně projevuje na 

morálce a objektivním hodnocení rodinných příslušníků (Machek, 2017, s. 22). 

Druhý typ je oboustranný (symetrický) altruismus, který se projevuje pevnějšími 

mezilidskými vazbami, které přispívají k usnadnění komunikace a efektivnějšímu 

rozhodování. Oboustranný altruismus je často spojen s vyšší loajalitou a důvěrou, která 

nahrává stabilizovanější pracovní atmosféře v rodinných podnicích (Machek, 2017, s. 22). 

 

2.2.3 Správa rodinných podniků 

Významným aspektem, který odlišuje rodinné podniky od nerodinných, je právě styl řízení 

a správa podniku. Správa rodinných podniků je systém procesů a struktur zavedených na 

nejvyšší úrovni podniku, aby bylo možné přijímat nejlepší možná rozhodnutí týkající se 

směru podnikání a zajištění odpovědnosti a kontroly, ale také aby bylo zajištěno promyšlené 

a jasně definované cíle, poslání a hodnoty. (Kenyon-Rouvinez a Ward, 2016, s. 45). 

Je jasné, že takto sofistikovaná správa podniku bude závislá na dvou faktorech, a to velikosti 

rodinného podniku a stádia, ve kterém se podnik nachází. Jinak k řízení bude přistupovat 

první či druhá generace mladého a rozvíjejícího se podniku a jiný přístup zvolí velké 

mnohogenerační rodinné firmy uvedené v úvodu této kapitoly (Koráb, Hanzelková 
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a Mihalisko, 2008, s. 29).  Dalším z faktorů, které budou ovlivňovat správu podniku, bude 

struktura řízení rodinného podniku.  

Běžným modelem je rodinný podnik vlastněný a spravovaný jedním vlastníkem 

(management samovládce), kde se projevují typické rysy. Veškerá rozhodovací pravomoc 

je ovládána jednou osobou, kterou zpravidla představuje jediný společník různého druhu 

právních forem podnikání. Běžně se pak projevuje nízký sklon k delegování pravomocí, 

omezení sporů při rozhodování, rychlejší a jasnější komunikace, nižší komplexnost při řešení 

problémů. Hranice podniku se odvíjejí od samotných hranic podnikatele, jeho vzdělání, 

vědomostí, zkušeností a intuice. Je jen obtížně možné překročit hranice podniku, které 

podnikatel sám nechce nebo nemůže překročit (Koráb, Hanzelková a Mihalisko, 2008, 

s. 30). 

Druhý případ je řízení společnosti tzv. rodinným managementem, kdy se na vrcholové 

pozici managementu podílejí dva a více členů rodiny. Příkladem může být 100% vlastník 

podniku otec a dva jeho synové v řídících funkcích. V takovém případě vztahy sourozenců 

ovlivňují ostatní zaměstnance a nepřímo i celý podnik (Koráb, Hanzelková a Mihalisko, 

2008, s. 31).   

Pro snazší prosazení zájmu rodiny existují v pokročilejších fází životního cyklu rodinného 

podniku instituce správy společnosti. Jedním z nich je rodinné shromáždění, které sdružuje 

všechny členy rodiny bez ohledu na roli ve firmě a koná schůze, kde jsou členové rodiny 

informováni o vývoji podniku v návaznosti na hodnoty rodiny, vizi a misi společnosti.  

Další institucí je rodinná rada mající hlavní úkol: 

• Plánování nástupnictví a příprava budoucí generace na převzetí rodinného 

podniku. 

• Koordinace zapojení členů rodiny do firmy a zajištění souladu cílů firmy s cíli 

rodiny (Machek, 2017, s. 31).    

Rodinná rada se poté může dále dělit na dozorčí radu, rodinný výkonný výbor, nebo vnitřní 

radu. Zpravidla je tvořena zástupci rodiny a dále přispívá k plánování, tvorbě pravidel 

a mnohdy slouží i jako komunikační spojovací nástroj mezi rodinami. Rodinná rada je řízena 

rodinným protokolem, který je popsán níže (Koráb, Hanzelková a Mihalisko, 2008, s. 48). 
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Správa rodinných podniků vyžaduje souběžné rodinné a obchodní myšlení, aby podpořila 

rozvoj struktur plánování, rozhodování a řešení problémů jak na rodinné, tak na podnikové 

úrovni (Carlock a Ward, 2001, s. 140). Obrázek níže vychází z modelu tří kruhů a poukazuje 

na provázanost mezi správními orgány a rodinnou radou v prostředí rodinných podniků.  

 

 

Obr. 3: Provázanost mezi správními orgány a rodinnou radou (vlastní zpracování dle Carlock a Ward, 2001, 

s. 140). 

Rodinný protokol 

Hlavním cílem rodinného protokolu je soulad a rozvoj mezi systémem rodiny a podniku. 

Náplní je upravovat vnitřní vztahy vně podniku mezi zájmy rodiny a podnikovými zájmy. 

Protokol definuje následující body, které by měly být součástí a měly by být respektovány 

oběma elementy, jak rodinou, tak i podnikem:  

• Preambule – vychází ze společenské smlouvy, 

• Genealogický strom – soubor rodinných členů mající pravomoc rozhodovat na 

rodinné radě, 

• Způsob svolávání a rozhodování – je stanoveno kdo a kdy svolává rodinnou radu, 

za jakým účelem a jak se bude rozhodovat, 

• Rodinné hodnoty, filosofie, víra atd., 

Vlastnící

ManagementRodina

Rodinná rada 

(rodinný protokol) 

Správní orgány 

(valná hromada) 
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• Zapojení rodiny do firmy – členství ve statutárních orgánech, zaměstnání členů 

rodiny a otázka podílu podniku, 

• Oblast rozhodování – strategie rodiny/firmy, chod a fungování firmy, dělba zisku 

a reinvestice, 

• Řešení konfliktů a krizí – způsoby, jak budou problémy řešeny a jaká zvolit 

opatření 

• Formální aspekty – zápisy, přítomnosti notáře atd. (Koráb, Hanzelková 

a Mihalisko, 2008, s. 79). 

 

2.2.4 Nástupnictví 

Problematika nástupnictví si obecně klade za cíl efektivní formou nahradit klíčové osoby 

v nejen vrcholových pozicích firmy. Tento aspekt je běžný i u nerodinných firem, kde 

plánování nového nástupce může představovat stěžejní roli ve fungování celé firmy. 

V prostředí rodinných firem je pak nástupnictví o to zajímavější, že zpravidla se jedná 

o dosazení rodinných příslušníků do vrcholových manažerských pozic a tím je zajištěna 

kontinuita fungování podniku. Jak významnou roli v životním cyklu rodinného podniku 

nástupnictví představuje, zkoumali Stalk a Foley (2012) a došli k závěru, že pouze okolo 

30 % firem je schopno efektivně předat firmu nastupující generaci a dokonce jen 10 % firem 

se podaří přežít do třetí generace. 

Odborníci se shodují, že vědomé a plánované nástupnictví vede ke kontinuitě, zajištění 

rodinného blahobytu, uchování rodinných tradic a zároveň přispívá k zachování harmonie 

mezi členy rodiny. V rozporu s tímto faktem často stojí egoistický zakladatel, který 

podnikání obětoval celý život a rodinná firma představuje součást jeho identity. Důsledky, 

které z toho plynou, jsou neochota a neschopnost vzdát se nadvlády nad rodinným podnikem 

a předat své místo nástupcům (Machek, 2017, s. 60). Možné typologie motivace nebo 

rezignace pro plánování nástupnictví znázorňuje tabulka 1, představená Gildingem a kol. 

(2015). 
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Tab. 1: Typologie motivace zakladatelů pro plánování nástupnictví (vlastní zpracování dle Gilding a kol. 2015). 

R
od

in
ná

 h
ar

m
on

ie
 

si
ln

á 4. Individualizace (slabá 

kontinuita, silná harmonie) 

1. Institucionalizace (silná 

kontinuita, silná harmonie) 
sl

ab
á 2. Imploze (slabá kontinuita, 

slabá harmonie) 

3. Impozice (silná kontinuita, slabá 

harmonie) 

 slabá silná 

Rodinná kontinuita 

 

Tato typologie rozlišuje čtyři následující oblasti: 

1. Institucionalizace – Chtěný stav předpokládající efektivní proces nástupnictví. 

Je zachována stálá kontinuita fungování za účasti přetrvávající harmonie 

rodinných vztahů. Mnohdy je výsledkem přítomnost rodinné rady, strategického 

plánování či profesionalizace managementu. 

2.  Imploze – Stav charakterizovaný slabou kontinuitou a slabou harmonií v rodině. 

Nežádoucí stav zapříčiněný neochotou zakladatele vzdát se moci ve firmě. 

Dalším negativním aspektem může být špatný vztah s potomkem, nebo 

neschopnost předat znalosti a dovednosti. Neschopnost delegovat pravomoci na 

následníka a nejasný plán nástupnictví může vést až k samotné implozi 

(samozničení) rodinné firmy. 

3. Impozice – Tento stav se projevuje plánováním nástupnictví zakladatelem bez 

ohledu na rodinnou radu či zájmy rodiny, proto je tento stav provázen sice silnou 

kontinuitou fungování, avšak jen slabou harmonií mezi členy rodiny.  

4. Individualizace – V tomto případě jsou rodinné vztahy provázeny silnou 

harmonií, ale zajištění kontinuity je slabé. Tento stav bývá často zaviněn 

nezájmem potomka podílet se na fungování nebo vedení podniku a za těchto 

situací bývá podnik prodán při zachování pozitivních vztahů v rodině (Machek, 

2017, s. 60). 
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Nástupnictvím se však nerozumí pouze ono právní uskutečnění změny vlastníka či 

odpovědné osoby, ale je to proces zahrnující několik fází postupné přípravy na tento 

okamžik. Le Breton-Miller a kol. (2004) představili tři základní fáze nástupnictví: 

• První fáze je zaměřena na prezentaci základních pravidel procesu následovnictví, 

jsou navrženi potenciální nástupci a je vytvořen plán nástupnictví. 

• Druhá fáze hodnotí schopnosti potenciálních následovníků, je jim poskytnuto 

vzdělání a trénink. 

• V závěrečné třetí fázi je řízení firmy předáno následovníkovi a původní 

zakladatel opouští řídící funkci. 

Model procesu nástupnictví také podrobněji popisuje Murry (2003), který přidává i přibližné 

časové ohodnocení jednotlivých fází a rozděluje proces zavádění na šest fází: 

1. Prvním krokem je připravenost rodiny na změnu. Vlastnické, řídící a správní 

uspořádání je v přípravné fázi pro nového následovníka a sílící tlak podněcuje 

uskutečnění výměny.  

2. Druhým důležitým krokem je „spouštěč“, který prolamuje napětí rodiny z obav 

o nového nástupce. Tento krok představuje začátek procesu následovnictví 

a mnohdy vnáší do podniku chaos a zmatek.  

3. Fáze odpočinku představuje znovuzavedení pořádku a snížení počtu aktivit 

následovnictví. Odpočinková fáze může trvat přibližně 6 až 18 měsíců. 

4. Explorace, čtvrtá fáze procesu diskutuje nad hledáním cílů, plánů a záměrů 

zainteresovaných osob.  

5. Druhý „spouštěč“ přichází v období, kdy končí fáze explorace a závěrečné 

rozhodnutí je na spadnutí. Odhaduje se, že tento stav přichází 3-7 let po zahájení 

fáze odpočinku. 

6. Ve finální fázi je vybírána nejlepší varianta, přijímají se závazky a dochází 

k formálnímu ohlášení nového následovníka ve vedení rodinné firmy. Tato fáze 

přichází mezi 2 až 5 lety od započetí explorace. 

Nejen z předchozích popsaných fází následovnictví je jasné, že je to běh na dlouho trať a pro 

nejméně problémové a hladké uskutečnění je potřeba plánování s dostatečným předstihem. 
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Právě ono plánování mnohdy stojí za úspěchem celého procesu potažmo fungování podniku 

a rodiny. Často také pomáhá jednoznačné vymezení rolí zúčastněných členů rodiny. Jak již 

to ve světě bývá, i tento proces má svá rizika a ohrožení. Jedno z nejvýznamnějších je 

závažné zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce smrt zakladatele či potomka (Machek, 

2017, s. 65). 

Proces nástupnictví v rodinných firmách je jen výjimečně neovlivněn vztahy mezi 

zakladatelem a následníkem. Proto byl tento aspekt zkoumán Fattoum a Fayolle (2009), kteří 

uvádí, že v průběhu procesu nástupnictví se vztahy mezi oběma zainteresovanými mění. 

Počáteční fáze častěji doprovází napjatější vztahy a vyostřené diskuze, později dochází 

k uvolnění a vzájemné shodě. V konečné fázi se opět vztahy vyostřují. Důležitý je i vztah po 

předání, kdy zakladatel zastává roli konzultanta a rádce při důležitých rozhodnutích. Vztahy 

založené na vzájemném respektu a důvěře pozitivně přispívají k procesu nástupnictví.  

Neméně důležitým aspektem jsou i samotné vlastnosti zakladatele, který je vystaven 

nepříjemným stavům jako je obava ze ztráty moci, společenského statusu nebo dokonce 

i ztráty své vlastní identity. Často zakladatel na konci své cesty stojí před tím nejdůležitějším 

rozhodnutím, a to bez váhání a obavy se vzdát kontroly nad rodinnou firmou a předat ji další 

generaci. V této fázi je důležité, aby zakladatel byl otevřen novým nápadům a inovacím, byl 

schopen důvěřovat a sdílet své znalosti, umět spolupracovat a zejména delegovat pravomoci 

na následníka. Je potřeba, aby následník činil rozhodnutí, a to i ty chybné s plnou důvěrou 

zakladatele, který bude pozorně naslouchat a odpouštět chyby (Machek, 2017, s. 67). 

 

2.3 Strategie podniku  
Pojem strategie byl v historii často spojován s válečnými operacemi a taženími, které měly 

jasně definovaný cíl. Velitel, generál či hlavní stratég se vždy snažil dosáhnout pomocí 

vytyčené trajektorie vítězství. Také z podstaty řeckého významu slova „strategie“ neboli 

„umění vítězit“ je zřejmé, že strategie a je její formulace je výsadní dovedností každého, kdo 

chce dosáhnout svého cíle. Na počátku šedesátých let se pojem začal hojně objevovat 

v nevojenské sféře, zejména ve spojení s podniky (Mallya, 2007, s. 16). Dnes si už většina 

podniků nedokáže ani představit své fungování bez ukotvené strategie, díky níž lze 

dosáhnout naplnění mise, vize a cílů. Strategie napomáhá k určení celkového konceptu 
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chování podniku, zaměřuje se na hlavní činnosti, alokaci zdrojů a ukazuje směr, jakým bude 

podnik směřovat (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 2). 

Jedním z nejzásadnějších přínosů procesu formování a naplňování strategie je do jisté míry 

kontrola nad vlastní budoucností. Snaha o aktivní podílení se na změnách, iniciování 

a propagování vlastních aktivit místo pasivního přístupu a pouhého přihlížení či nepřijímání 

nových změn (Mallya, 2007, s 28). Jak napovídá citát Jacka Welche „Strategie znamená 

jasně zvolit způsob, jak konkurovat.“ Správně zvolená strategie je jednou z hlavních 

konkurenčních výhod zejména v dnešním globalizovaném tržním hospodářství. Dynamický 

vývoj podnikatelského prostředí vnáší jistou míru nejistoty a zvratů, které mohou negativně 

ovlivnit budoucnost strategického business modelu (Osterwalder a Pigneur, 2015, s. 210). 

 

2.3.1 Mise, vize, a cíle podniku 

Aby bylo vůbec možné definovat firemní strategii je nutné se nejprve zamyslet nad vyšší 

podstatou fungování podniku z pohledu mise, vize a cílů. Tyto tři základní pilíře silně 

napomáhají v dlouhodobém kontinuálním fungování a zejména pak tehdy, kdy dojde-li 

k občasnému zmatku či chaosu a je nutné navrátit podnik zpět do zajetých kolejí. 

Mise nebo také poslání podniku se zaobírá samotnou existencí podniku, klade si elementární 

otázku „co vlastně děláme“. V případě, že podnik není schopný otázku zodpovědět, pak 

vyvstává dilema má-li podnik i nadále fungovat (Tyll, 2014, s.6). Misi tvoří současné 

aktivity podniku (výrobky a služby), které reagují na potřeby zákazníků a také etický kodex 

chování celé organizace. Mise podniku nabízí jasný směr, jakým se má firma v budoucnu 

ubírat (Mallya, 2007, s 31). 

Vize představuje jeden z nejdůležitějších dokumentů celého podniku, naznačuje chování 

a místo, kde se podnik v budoucnu chce nacházet (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 2). Neméně 

důležitým úkolem vize je způsob, jak podnik bude vnímán svými zaměstnanci, zákazníky, 

dodavateli i širokou veřejností. Právě ono uspokojování zájmů podnikového okolí mnohdy 

nemusí být v zájmu daného podniku a tento stav může dojít až k bankrotu (Šmída, 2003, 

s. 48). Jasná orientace na budoucí vývoj naplňuje očekávání zaměstnanců a investorů 

a deklaruje vůli organizace zajistit si pevné místo na trhu a být špičkou ve svém oboru. 

V mnoha případech bývá výše zisku onou metou, kterou chce podnik dosáhnout (Šmída, 

2003, s. 49). Budoucí stav musí být natolik pozitivní, aby byl jasnou motivací pro každého 
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zaměstnance dosáhnout cíle a zároveň tak jasný a pochopitelný, aby bylo možné cíle 

implementovat mezi všechny struktury podniku (Mallya, 2007, s 29). 

Aby podnik mohl úspěšně implementovat strategii, je nutné definovat specifické cíle, 

kterých chce dosáhnout. Tyto cíle respektují misi a vizi podniku a představují konkrétní 

stavy a aktivity, které bude podnik strategicky rozvíjet k vyšší konkurenceschopnosti, 

upevnění místa na trhu, růstu zisku či kvality výrobků a služeb (Sedláčková, Buchta, 2006, 

s. 2). Dle Mallya (2007) konkrétní cíle podniku představuje několik neopomenutelných 

prvků. Jedním z nich jsou důvody a návody k jednotlivým krokům, které vedou k dosažení 

cílů. Dále jsou to specifika pro alokaci zdrojů, motivace k vlastní iniciativě zaměstnanců pro 

dosažení tížených výsledků, a nakonec vymezení cíle pomocí metody SMART (tzn. cíl musí 

být Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Realistický, Termínovaný): 

•  Specifický: cíl musí být srozumitelný a musí být popsáno, co je jeho hlavním 

účelem. 

• Měřitelný: důležité je vědět kolik toho chceme splněním cíle dosáhnout. Je nutné 

definovat kvantifikovatelné množství, na kterém měříme, jak pokračujeme. 

• Akceptovatelný: s cílem musí souhlasit ti, kdo ho budou plnit či implementovat. 

• Realistický: zamyslet se nad tím, zdali je možné cíl splnit, nebo zdali není 

nastaven cíl příliš snadný, který nebude dostatečně motivující.  

• Termínovaný: cíl musí mít časový rámec, do kterého je nutné cíl splnit 

a prováděné průběžné kontroly časové náročnosti vedou k zajištění dodržení 

termínu (Mallya, 2007, s 33). 

 

2.3.2 Hierarchie firemních strategií 

Vytváření podnikové strategie je nezbytnou součástí strategického myšlení a představuje 

základnu pro realizaci strategického jednání (Mallya, 2007, s 34). Na základě strategické 

analýzy a diagnostiky silných a slabých stránek, management vytvoří strategii pro konkrétní 

úrovně podniku (Beck, 2003, s. 102). Obecně jsou definovány čtyři základní úrovně, pro 

které je konkrétní strategie vytvářena. Nutností je, aby každá část strategie korelovala 

s definovanou misí a vizí podniku. Obrázek 4 níže představuje pyramidu hierarchie 

podnikové strategie. 
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Obr. 4: Hierarchie podnikové strategie (Mallya, 2007, s. 36). 

Nejvyšší úrovní strategického plánování je podnikatelská strategie. Zde se snaží vedení 

podniku odpovědět na otázky zabývající se odpovědností podniku vůči veřejnosti, hledáním 

role podniku ve společnosti, definováním principů a hodnot, které podnik zastává, 

zkoumáním dopadu podnikových aktivit a alokací zdrojů a celkového povědomí podniku 

mezi všemi zainteresovanými skupinami v daném prostředí (Mallya, 2007, s 35). 

Druhou nejvýše postavenou úrovní je firemní (korporátní) strategie. Zde management 

vyjadřuje základní podnikatelská rozhodnutí, kterými jsou výběr země a odvětví, ve kterém 

působit. Dále pak jakým způsobem alokovat disponibilní kapitálové prostředky či jaký 

způsob řízení zvolit. Důležitým krokem je také rozhodnutí, které podnikatelské aktivity 

preferovat a které utlumovat. Firemní strategie také rozhoduje o tom, do kterých 

strategických obchodních jednotek (SBU) bude organizace rozdělena a co budou jejich 

primární cíle a konkurenční výhody (Beck, 2003, s. 102). 

Obchodní (business) strategie představuje základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich 

dosažení pro úrovně jednotlivých strategických obchodních jednotek (SBU) (Beck, 2003, 

s. 102). Strategic Business Unit (SBU) představuje seskupení podnikových subjektů (divize, 

oddělení, jednotlivé podniky a jejich seskupení apod.), pro které existují odlišné trhy 

a samostatné cíle odpovídající strategii. Typicky mohou představovat odlišné SBU divize 

vyrábějící stejný produkt pro odlišné trhy. Strategický cíl definovaný pro jednotlivé SBU 
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bývá zpravidla vedoucí pozice na trhu, vysoká konkurenceschopnost či posílení celkové 

pozice v rámci podniku (Mallya, 2007, s 37). 

Každá obchodní strategie je dále rozpracována do nejnižší úrovně strategie, která se nazývá 

operativní (funkční) strategie. Ne této úrovni je vypracována konkrétní strategie pro dané 

funkční celky podniku, jako jsou například výzkum a vývoj, marketing, lidské zdroje, 

informační systém, výroba atd. Význam těchto strategických řízení plyne z rozpracování 

nadřazených strategií do jednotlivých specifických oblastí v návaznosti na celkovou strategii 

a využitelnost pro funkční strategii (Beck, 2003, s. 102). 

Celkovou provázanost jednotlivými úrovněmi podnikové strategie shrnuje obrázek 5 níže. 

 

Obr. 5: Provázanost úrovní strategie (Machek, 2017, s. 36). 

 

2.3.3 Strategie v kontextu rodinného podniku 

Fungování podniku bez definované strategie si v dnešní době dovede představit jen 

málokterý podnikatel. Zakotvená strategie v podniku tvoří opěrný pilíř fungování a rozvoje 

firmy. V rodinném podnikání se však setkáváme s úplně jinou situací. Napříč průzkumem 

studií publikovaných Machkem (2007) vyplývá, že více jak polovina rodinných firem nemá 

jasně definovanou strategii či podnikatelský záměr v psané podobě. Rodinné firmy často 

spoléhají na neformální kontrolu dosažených cílů a intuitivní rozhodování, z důvodu znalosti 

své firmy. Je zvykem, že významná rozhodnutí vznikají na neformálních setkáních s úzkým 
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okruhem rodinných účastníků, například u stolu v domácnostech. Z těchto důvodů bývají 

často strategické procesy rodinných firem označovány za nesystematické či neprofesionální 

(Machek, 2017, s. 36). 

V případě malých rodinných podniků bývá často strategické plánování zcela opomíjeno 

z důvodu rychlých reakcí na vývoj trhu, schopnost adaptace na neustále se měnící podmínky. 

Neformální přístup umožňuje rychlejší reakce na změny a je typický právě pro rodinné 

podniky.  Na druhou stranu studie ukazují, že strategické plány v psané podobě napomáhají 

k rychlejšímu rozvoji a obecně strategické plánování má pozitivní dopad na růst rodinných 

firem (Machek, 2017, s. 37). 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.2, jsou patrné interakce mezi rodinnými a podnikovými 

zájmy. Není tomu jinak ani v případě tvorby strategie. Na jedné straně stojí firemní strategie, 

tvořená primárně společenskou smlouvou, za kterou stojí valná hromada společníků a na 

straně druhé je rodinná strategie opírající se o rodinný protokol. Účelem firemní strategie je 

naplnit definované cíle se zohledněním mise a vize podniku. Zato rodinná strategie se 

zabývá členy rodiny, kteří se budou podílet na fungování podniku a zejména pak otázkami 

předání řízení podniku nástupci (Jurová, 2016, s. 28). Celkové schéma znázorňující 

propojenost mezi firemní a rodinnou strategií znázorňuje obrázek 6. 

 

Obr. 6: Model strategie rodinného podniku (Jurová, 2016 s. 28). 
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2.4 Řízení změn v podniku 
Pro pochopení problematiky řízení změn je nutné nejprve definovat základní pilíře tohoto 

důležitého manažersko-dovednostního celku. 

Změna 

Obecně můžeme změnu charakterizovat jakožto odklon od stávajícího stavu, ale také 

podrobněji je to stav, při kterém nepřetržitě, částečně, nepředvídatelně a nejednoznačně 

probíhá proces, jehož prostřednictvím se firma vyrovnává nejenom se změnami prostředí, 

ale i se změnami ve vnitřním prostředí firmy (Kubíčková, Rais, 2012, s. 15).  Jedním z cílů 

změny je udržení životaschopné a konkurenceschopné firmy. Důležité je také si uvědomit, 

že pomocí změn se snažíme předejít či eliminovat hrozbu, ale také nám změna přináší 

příležitost k naplnění předem definovaných cílů. 

V zásadě lze rozdělovat mezi dvěma typy změn: 

• Změny přírůstkové představují spíše evoluci vývoje nežli revoluci. Jedná se 

o postupné změny například ve výrobních postupech, úpravách plánu a jiné 

nikterak zásadní změny v celkovém pohledu společnosti. 

• Změny transformační zasahují do hlubšího fungování společnosti a jedná se 

o zásadní změny, které mohou mít silný podíl na fungování. Tento typ změny je 

často prosazován v turbulentním ekonomickém prostředí (Kubíčková, Rais, 

2012, s. 16). 

Změny mohou být vyvolány buď externími či interními vlivy. V případě interních změn je 

to rozhodnutí manažera na základě jasně definovaných cílů, které vedou k dosažení úspěchu. 

Možné externí vlivy vyvolávající změnu shrnuje tabulka níže. 
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Tab. 2: Ekonomické a sociální vlivy stupňující potřebu zásadních změn v organizaci (vlastní zpracování dle 

Kotter, 2000, s. 27). 

Rozvoj technologií 

- Rychlejší a lepší 
komunikace 
- Více 
informačních sítí 

Mezinárodní 

ekonomická 

integrace 

- Méně celních 
opatření 
- Více globálních 
kapitálových toků 

Vyspělost trhu 

v rozvinutých zemích 

- Pomalejší domácí 
růst 
- Agresivnější vývozci 
- Větší deregulace 

Pád 

komunistických 

režimů 

- Více zemí 
propojeno 
s kapitalistickým 
systémem 
- Rozsáhlejší 
privatizace 

GLOBALIZACE TRHŮ A KONKURENCE 

VÍCE RIZIK 

- Silnější konkurence 
- Větší rychlost 

VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ 

- Větší trhy 
- Méně překážek 

VÍCE DALEKONOSNÝCH ZMĚN V ORGANIZACI 

- Reengineering                                  - Fúze a akvizice 
- Restrukturalizace                             - Změna strategie 
- Program zvyšování jakosti              - Změna podnikové kultury 

 

Proces řízení změny se obvykle rozpadá na několik následujících dílčích etap: 

• Definování cílového stavu firmy, 

• Strategická analýza, 

• Vytváření modelu změny, 

• Výběr (stanovení) agenta změny, 

• Určení intervenčních oblastí, 

• Provedení vlastní změny, 

• Vyhodnocení dosažených výsledků (Kubíčková, Rais, 2012, s. 16). 
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2.4.1 Naléhavost a odpor ke změně 

Jednou z nevětších chyb, jíž se lidé dopouštějí při pokusech měnit podniky je to, že se vrhnou 

do procesu změn, aniž by předem přesvědčili své spolupracovníky a zaměstnance o jejich 

naléhavosti. Tato chyba je fatální, protože transformační snahy nikdy nedosáhnou 

stanovených cílů, pokud je vedení příliš spokojeno samo se sebou (Kotter, 2000, s. 12). 

Potřeba naléhavosti a silný tým vůdčích osobností jsou nezbytnými, ale nikoli dostatečnými 

podmínkami zásadních změn. Žádný ze zbývajících prvků, které jsou vždy součástí 

úspěšných transformací, není důležitější než smysluplná vize. Vize hraje v procesu 

efektivních změn klíčovou roli. Pomáhá řídit, regulovat a inspirovat jednání velkého 

množství lidí. Bez příslušné vize se může transformační proces lehce rozmělnit do řady 

zmatených a vzájemně si odporujících procesů (Kotter, 1996, s. 15).  Transformační proces 

často trvá dlouhé časové období, během kterého může původní vize vyprchat či naléhavost 

na změnu znejistit. Proto je důležité po celou dobu zavádění změn vyhodnocovat krátkodobá 

vítězství, která přispějí k motivaci a správnému směru celého transformačního procesu, říká 

Kotter (2000, s.12). 

Jak popisuje Kotter (2000), jednou z největší překážek v procesu zavádění změn jsou 

nadřízení, kteří se odmítají přizpůsobit novým podmínkám. Tento fakt výrazně podlomí 

důvěru zaměstnanců a ohrozí celý proces změn. 

Myšlenka, že se lidem změna protiví a odpor k prosazování změn je zakořeněn téměř v každé 

společnosti odporuje s historickou skutečností, kdy právě člověk je jedním 

z nejpřizpůsobivějších tvorů naší planety. Asi jen málokdo by chtěl pracovat v prostředí, kde 

se nic nového neděje a kde by nic nenarušovalo zajetý stereotyp. Přesto však se určité druhy 

změn nemusí setkat s pochopením a představují strach a odpor k těmto inovacím (Hussey, 

2000, s.10). 

Možné důvody, proč se zaměstnanci brání změnám popisuje následujících deset bodů: 

• Strach z neznáma – dnešní jistota je preferována před, byť lepší budoucí 

nejistotou, 

• Změna způsobí přerušení stereotypu a zvyků zainteresovaných zaměstnanců, 

• Zaměstnanci firmy nemají rádi pocit, že je s nimi manipulováno, 

• Nejasný účel změny, 
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• Strach ze selhání, 

• Výhody změny nevyrovnávají úsilí, které je potřeba pro její dosažení, 

• Zaměstnanci jsou příliš spokojeni se současným stavem firmy, 

• Vůdce firmy nemá respekt podřízených, které vede, 

• Změna bude znamenat více osobní angažovanosti, 

• Tradice (setrvačnost firemní kultury) může být faktorem, který brání změnám 

(Kubíčková, Rais, 2012, s. 66). 

 

2.4.2 Lewinův model řízení změny 

Kurt Lewin definoval proces změny do tří základních fází: 

1. Rozmrazení – V rámci první fáze dochází k přípravě na samotnou změnu, zvyklosti 

a pravidla jsou rozvolněny a způsoby myšlení se přeorientovávají. Důležité je v této 

fázi všechny zainteresované seznámit s plánovanou změnou a připravit co možná 

nejvhodnější prostředí pro aplikaci změny. 

2. Provedení změny – Ve druhé fázi dochází k samotné změně na základě předešlých 

analýz a doporučení v definovaném časovém horizontu. 

3. Zamrazení – Třetí závěrečná fáze zafixuje nová pravidla, zvyklosti a způsoby 

myšlení. Dovede změnu do stabilní a ukotvené podoby, kdy je změna v podniku 

všeobecně přijímána. 

Tento proces je charakteristický svým průběhem, kdy v první fázi dochází k mírnému 

poklesu úrovně procesu, poté se ve fázi zavádění změny pohybuje na nejnižší úrovni 

a následně ve fázi zamrazení se proces stabilizuje a dostavuje se vyšší úroveň procesu než 

v počátku před změnou (Kubíčková, Rais, 2012, s. 51). 
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Obr. 7: Fáze procesu změny (převzato z Kubíčková, Rais, 2012, s. 51). 

V reálném zavádění změn do podniku má Lewinův model změn několik podob zakřivení 

svého průběhu, záleží na daném podniku, velikosti a rozsahu prováděné změny. Někdy se 

můžeme setkat s výraznějším propadem křivky, kdy vyvolaná změna vzbouří velkou vlnu 

nevole, někdy je průběh pozvolnější a společnost změnu snadno příjme. Jevem, který je 

znám především u zavádění transformačních změn, je provádět tento třífázový proces 

rozmrazení, zavedení změny a zamrazení i několikrát po sobě, než se zavedená změna ustálí 

a setká se se všeobecným pochopením. 

Jedním z faktorů ovlivňujících průběh křivky Lewinova modelu, je pružnost firmy 

eliminovat důsledky výskytu určitých rizik spojených se změnou.  Zejména pro malé 

a střední podniky je typická velmi dobrá pružnost reakce v oblasti výrobní, organizační 

struktury, v tvorbě podnikatelských strategií a změně trhu (Drdla, 2001, s. 23). 
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2.4.3 Kotterův proces změny 

Kotterův model definuje osm kroků, které jsou zásadní pro plynulost a bezúhonnost 

transformačního procesu. První čtyři fáze apelují na rozmrazení zakotveného stavu, pátá až 

šestá fáze se zabývá zaváděním nových změn a poslední krok začleňuje změny do firemní 

kultury a napomáhá jejich trvalému prosazení. 

 

Obr. 8: Osm kroků v procesu realizace změn (vlastní zpracování dle Kotter, 2000, s. 29). 

1. Vyvolání vědomí naléhavosti: průzkum trhu a konkurenčního prostředí,
identifikace kritických míst, potencíálních krizí.

2. Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny: vytvoření skupiny
dostatečně silné řídit změny.

3. Vytvoření vize a strategie

4. Komunikace a transformační vize: Využití všech možných prostředků k
nepřetržité komunikaci nové vize a starategie.

5. Delegování v širokém měřítku: Odstraňování překážek, změna systému a
struktur bránících v transformaci.

6. Vytváření krátkodobých vítězství: Plánování viditelných zdokonalení
výkonu, dosahování těchto výkonů, viditelné oceňování a odměňování lidí za
dosažení vítězství.

7. Využití výsledků a podpora dalších změn: Využití růstu důvěry ke změně
všech systémů, oživování procesu stále novými transformačními projekty, náměty
a prvky.

8. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury: Dosahování lepších výsledků
prostřednictvím chování orientovaného na zákazníky a zvyšování produktivity,
lepšího vedení a efektivního řízení.
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Předmětem analytické části této práce je souhrn informací, které charakterizují vybraný 

podnik a faktory, které ať už přímo či nepřímo ovlivňují fungování podniku a představují 

okolí, ve kterém se podnik nachází. Informace o současném stavu podniku jsou dále využity 

a zohledněny při návrhu vlastního řešení strategického rozvoje rodinného podniku.  

 

3.1 Charakteristika podniku 
Rodinný podnik Jan Bednář – KUBESO je brněnský výrobní podnik s třicetiletou tradicí 

působnosti. Firma je vedena jako živnost a je v plném vlastnictví podnikatele Jana Bednáře. 

 

3.1.1 Historie podniku  

Rok po pádu komunistického režimu v České republice se dva kamarádi Jan Bednář 

a Ladislav Kubíny rozhodli založit podnik na výrobu střešních oken, když sami nemohli najít 

vhodný produkt na trhu. Tehdy také vznikl název firma Kubeso, který představuje první dvě 

písmena příjmení zakladatelů KU a BE a zkratku střešní okna SO. 

Stavební rozmach spojený s uvolněním režimu přispíval k rychlému růstu podniku, 

inovacím a modernizaci výroby. V roce 1998 firma změnila sídlo z původní 

Kamenomlýnské ulice na současnou Trnkovu v Brně-Líšní. Bývalý areál firmy Zetor 

naskýtal větší prostory a možnost rozšíření výroby, skladovacích ploch a snazší obslužnost. 

Společnost se s postupem let rychle vyvíjela a rozšiřovala své portfolio výrobků a služeb. 

Od počátku chtěla být společnost co nejméně závislá na dodavatelích, proto investovala 

kapitál do výrobních hal, strojů a technologií, ze kterých těží dodnes a velkou většinu všech 

komponentů si vyrábí sama ze základních materiálů. Zásadním milníkem v historii firmy byl 

odchod spolumajitele pana Kubíny v roce 2002, který znamenal velké finanční zatížení, a to 

přineslo významný pokles růstu podniku. Překlenutí doby vypořádání spolumajitele 

představovalo černé časy pro fungování podniku. 

 

3.1.2 Základní informace 

Název společnosti: Jan Bednář – KUBESO 

Právní forma: živnost 
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Sídlo: Trnkova 148, 628 00 Brno 

IČ: 12186295 

Činnost dle CZ-NACE: Truhlářství, podlahářství. Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Velkoobchod, maloobchod (CZ-NACE, 2019). 

Majitel: Jan Bednář st. 

Popis podnikání: Výroba, prodej a montáž střešních a ateliérových oken, stínících doplňků 

a zednické zapravení montážního otvoru. Působnost na trzích B2B a B2C. Provádění servisní 

a poradenské činnosti spojené se střešními okny. 

Logo: 

 

Obr. 9: Logotyp firmy Jan Bednář – KUBESO (Kubeso.cz, 2020) 

Procentuální rozvržení obchodních činností podniku: 

Střešní okna – 35% 

Ateliérová okna – 10% 

Stínící doplňky – 15% 

Servisní služby – 5% 

Služby zákazníkům – 35% 

 

3.2 Analýza makrookolí PESTE 
Tato důležitá součást analytického rozboru současné situace firmy zkoumá externí faktory. 

Informace získané analýzou PESTE přispívají k odhalení možného budoucího vývoje firmy 

a výsledky tohoto modelu vstupují do SWOT analýzy jako příležitosti a hrozby pro podnik. 

Tento model se bude zabývat faktory politickými, ekonomickými, sociálně-kulturními, 

technologickými a ekologickými. 
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3.2.1 Politické faktory 

Roztříštěnost a nestálost politické situace obecně neprospívá ke stabilní ekonomické situaci 

státu. Časté změny v názorech a nepřehlednost zákona budí v obyvatelstvu nejistotu 

a nedůvěru k vládnoucím stranám. Tato nestálost může eskalovat růstem extremistických 

hnutí či populistických stran a tím i zhoršit celkové politické vnímaní společností. 

Nejvýznamnější zákonodárnou moc v České republice představuje poslanecká sněmovna, 

do které probíhaly v roce 2017 volby. Přehled výsledků včetně počtu mandátů zachycuje 

obrázek níže. 

 

Obr. 10: Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 včetně počtu mandátů (Volby.cz, 

2017). 

V šetření prováděném společností pro průzkum veřejného mínění CVVM v prosinci 2019, 

byly zveřejněny pravděpodobné výsledky voleb, které by opět vyhrálo hnutí ANO 

s odhadovanými 29,5 %, dále by následovali Piráti se 14 % a ODS s 12,5 % (Cvvm.cz, 

2019). 

Politické faktory, které se nejvíce dotýkají fungování firem jsou bezesporu změny 

legislativy. Ať už budou provedené změny pro podnik přínosem, či budou představovat 

jistou restrikci, podniky se bez výjimky musí adaptovat na nová nařízení a podřídit své 

fungování schválenému předpisu. 

Nejvýznamnější legislativní změnou v blízké minulosti, která konkrétně firmu ovlivnila, 

bylo zavedení kontrolního hlášení k 1.1. 2016, které upravuje zákon o DPH § 101c- § 101. 

V případě opětovného neplnění této povinnosti hrozí firmě padesátitisícová pokuta 

(Financnisprava.cz, 2020). Další výraznou legislativní novinkou, která ovlivnila 

podnikatelský prostor, bylo zavedení elektronické evidence tržeb (dále jen EET). Pro firmu 

Kubeso znamenalo zavedení druhé vlny EET rozšíření účetního programu a upravilo 



 45 

fungování a podobu účetních dokumentů (Zákon č. 112/2016 Sb.). Legislativa je upravována 

nejen českými zákony, ale je nutné se řídit i nařízeními Evropské unie. V roce 2018 začal 

platit zákon o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), který 

přinesl výrazné zvýšení ochrany osobních dat všech občanů Evropské unie (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679). 

Nejvýznamnější plánovanou změnou pro rok 2020, na kterou se bude muset firma připravit, 

je zavedení eNeschopenky, která si vyžádá nové nastavení firemních procesů. Dále pak 

každoroční zvyšování minimální mzdy na 14 600 Kč a s tím spojené i navýšení jednotlivých 

tříd mzdy zaručené (Portal.pohoda.cz, 2020). 

 

3.2.2  Ekonomické faktory 

Stabilita a růst podniku do jisté míry souvisí s ekonomickými faktory země, ve které působí. 

Hledání návaznosti růstu hrubého domácího produktu, inflace či nezaměstnanosti na 

fungování a prosperitě podniku se nabízí. Složitá provázanost mezi těmito faktory nutí 

podnikatele predikovat dění a vyvozovat důsledky pro budoucí chod podniku. 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově 

vytvořených v daném období na určitém území, které se používá pro stanovení výkonnosti 

ekonomiky (Czsu.cz 2020). Historický vývoj reálného HDP zachycuje graf 1. Lze vysledovat 

pokles růstu ekonomiky vlivem globální krize v letech 2008–2010 a současnou rostoucí 

tendenci, která naznačuje prosperující a zdravou ekonomiku, což z pohledu výrobního 

podniku znamená stabilní situaci na trzích. 
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Graf  1: Vývoj hrubého domácího produktu (vlastní zpracování dle Czso.cz, 2020). 

V grafu 2, který zachycuje procentuální změny mezi jednotlivými roky, můžeme vysledovat 

o kolik si polepšila či pohoršila ekonomika oproti roku předchozímu. Meziroční změna 

zobrazuje tempo růstu národní ekonomiky. Pro podnik tento vývoj HDP společně 

s prognózou České národní banky (obr. 10) představuje makroekonomická data pro 

dlouhodobé strategické plánování. 

 

Graf  2: Meziroční procentuální změna HDP (vlastní zpracování dle Czso.cz, 2020). 

Prognóza ČNB z února 2020 uvádí meziroční nárůst HDP pro rok 2019 ve výši 2,5 %, pro 

rok 2020 prognózuje menší ochlazení ekonomiky s nárůstem okolo 2,3 % a naopak rok 2021 
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analytici předpovídají růst na přibližných 2,8 %. Tento pozitivní vývoj přispívá 

k rozvojovému dlouhodobému plánování a ekonomické stabilitě státu (Cnb.cz,2020).  

 

Obr. 11: Prognóza vývoje HDP (převzato z Cnb.cz, 2020). 

Míra inflace 

Hlavním orgánem zabezpečujícím stabilitu cenové hladiny v České republice je Česká 

Národní Banka, která plní základní měnověpolitické úlohy. Jednou z nich je i cílování 

inflace, která se projevuje ve střednědobé strategii prognózy inflace. Po vyhlášení veřejného 

explicitního inflačního cíle, který je již od roku 2010 ve výši 2 %, se ČNB snaží pomocí 

mechanizmu na snižování a zvyšování míry inflace udržovat cenovou hladinu okolo cíle. 

Tyto kroky jsou plánované až do vstupu ČR do eurozóny (Cnb.cz, 2020). 

I přes snahy ČNB o udržení cenové hladiny co nejblíže k cíli, je skutečnost jiná a hodnoty 

se více či méně odchylují, zejména pak v důsledku nepředvídatelných šoků. Výkyvy inflace 

zachycuje toleranční pásmo, které je vzdálené od cíle o jeden procentní bod oběma směry 

(Cnb.cz, 2020). Prognózu vývoje inflace k 6. 2. 2020 zachycuje obrázek 11. 

 

Obr. 12: Prognóza vývoje inflace (převzato z Cnb.cz, 2020). 
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Celková inflace I. čtvrtletí roku 2020 setrvává v horní polovině tolerančního pásma a dle 

prognózy se v průběhu roku bude navracet k inflačnímu cíli 2 %. 

Významnou roli představuje i síla domácí měny, která je navázaná na inflaci a pro vybraný 

podnik je zásadní při importu zboží a materiálu ze zahraničí. Více jak 55 procent dodavatelů, 

se kterými podnik spolupracuje, obchoduje v eurech a situace silné koruny nahrává podniku 

k vyššímu importu a zároveň nižším cenám nakoupeného materiálu. Zároveň podnik své 

výrobky a služby nabízí pouze na tuzemském trhu, a proto je situace sílící koruny pro podnik 

příznivá. Graf níže zobrazuje historický vývoj kurzu současně s prognózovanými hodnotami 

budoucího vývoje. 

 

Graf  3: Vývoj průměrného kurzu CZK/EUR včetně budoucí prognózy (vlastní zpracování dle Kurzy.cz, 2020). 

Nezaměstnanost 

Posledním z ekonomických faktorů je míra nezaměstnanosti a růst mezd. Oba tyto faktory 

výrazně ovlivňují vnější prostředí podniku. S obecnou mírou nezaměstnanosti se také váže 

míra migrace a schopnost integrace migrujícího obyvatelstva do pracovního prostředí. 

V České republice můžeme aktuálně pozorovat výrazné snížení nezaměstnanosti s budoucí 

stále klesající tendencí. Míra nezaměstnanosti se liší napříč kraji, Jihomoravský kraj se 

dlouhodobě řadí mezi kraje s mírně výší nezaměstnaností oproti celorepublikovému 

průměru, aktuálně se pohybuje mezi 3,2 až 4 %. I přes to však tyto čísla jsou velmi malá, 

což znamená, že podnik bude hůře hledat nové kvalifikované pracovníky. Celkovou 

nezaměstnanost v letech s genderovým rozdělením zachycuje graf 4. 
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Graf  4: Celková nezaměstnanost v České republice (vlastní zpracování dle Czso.cz, 2020). 

V prostředí rostoucí ekonomiky s klesající tendencí nezaměstnanosti je očekávatelný také 

růst průměrných mezd. Každoroční zvyšování průměrné hrubé mzdy bylo stanoveno 

k 4. 12. 2019 ve výši 33 697 Kč (Czsu.cz, 2020). Pro rok 2020 byly zvýšeny i zaručené mzdy 

všech skupin prací. Nejčastější skupina prací, kterou zaměstnanci podniku představují, je 

3. skupina se zaručenou mzdou 17 800 Kč/měsíc (Kurzy.cz, 2020).  Pro podnik toto navýšení 

představuje růst mzdových nákladů, které se v budoucnu dá i nadále očekávat. Celkový 

vývoj růstu hrubých mezd v Jihomoravském kraji zachycuje následující graf. 

 

Graf  5: Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji (vlastní zpracování dle Czsu.cz). 
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3.2.3 Sociálně-kulturní faktory 

Analýza sociálně-kulturního prostředí je zaměřena na marketingovou využitelnost 

v podniku a zabývá se zejména demografickými aspekty vnějšího okolí firmy. Veškerá data 

jsou čerpána z interních analýz podniku, zejména pak z návštěvnosti a chování uživatelů na 

webu firmy. Tato data jsou sbírána a vyhodnocována pomocí externí aplikace Google 

Analytics. Základní rozdělení uživatelů dle pohlaví ukazuje, že nadpoloviční většina všech 

uživatelů jsou muži. Tato skutečnost je i předvídatelná ze samotného technického zaměření 

oboru, ve kterém se produkt nachází a bude tedy zřejmé, že zájem bude převažovat častěji 

z mužské části populace. Podnik by však svou vnější komunikaci měl přizpůsobit i ženám, 

které dle dat představují nemalých 41,5 % návštěvníků webu (Analytics.google.com, 2020). 

 

Graf  6: Genderové rozdělení návštěvníků webu (vlastní zpracování dle Analytics.google.com, 2020). 

Pro podnik je velmi důležité co možná nepřesněji znát svého potenciálního zákazníka a cílit 

na skupinu, která bude představovat největší tržní potenciál. Jedním z ukazatelů je i věkové 

rozhraní cílové skupiny zákazníků.  Opět z interní analýzy podniku vyplývá, že nejpočetnější 

skupina uživatelů, která nejčastěji navštěvuje internetové stránky a aktivně se zajímá 

o produkty firmy, je ve věku 25 až 34 let, druhá nejsilnější skupina je poté ve věku od 35 do 

44 let. Obě tyto skupiny představují potenciálně nejsilnější tržní podíl. Toto věkové rozhraní 

obou skupin odpovídá životnímu období, kdy lidé nejčastěji řeší nové bydlení, či 

rekonstrukce stávajících prostor. Data z této analýzy mohou výrazně přispět ke vhodné 

marketingové komunikaci a efektivnímu cílení. 
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Graf  7: Věkové skupiny návštěvníků webu (vlastní zpracování dle Analytics.google.com, 2020). 

Při cílení na věkovou skupinu je důležité nevycházet pouze z interních dat podniku, ale také 

zahrnout do budoucího plánování i vývoj stáří celkové populace České republiky. Dle 

výhledu statistického úřadu obyvatelstvo v následujících dvaceti letech bude mírně stárnout 

a do roku 2040 vzroste věková skupina 65+ ze současných 20 % na 25,1 % z celkového 

obyvatelstva, zejména na úkor skupiny mladších 15 let (Czsu.cz, 2020). 

 Při hledání největšího tržního potenciálu v České republice jsem se zaměřil opět na 

návštěvnost webu firmy, ale nyní z pohledu geografické segmentace krajů. 

 

Obr. 13: Procentuální zobrazení návštěvnosti dle krajů (vlastní zpracování dle Analytics.google.com, 2020). 
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Z obrázku je patrné, že největší návštěvnost plyne z Prahy, kde je také největší koncentrace 

potenciálních zákazníků, druhý nejsilnější kraj je Jihomoravský, a to zejména z důvodu sídla 

podniku v Brně a cílení reklamy v tomto kraji. Ostatní kraje jsou výrazně slabší a odpovídá 

tomu i reálné uskutečnění obchodů. 

 

3.2.4 Technologické faktory 

Současnou dobu by mohl ztělesňovat jeden velký technologický převrat za druhým. Když 

se podíváme do minulosti, jak dlouho trvalo vyvinout první typy počítačů do dnešní podoby, 

tak jsou to desítky let, ale při srovnání například s chytrými telefony, tak je to takřka pouhých 

deset let. Nacházíme se v době obrovského technologického pokroku, který je 

všudypřítomný. Technologie vstoupily do našich životů s cílem usnadnit a zefektivnit naše 

konání. Tato transformace nese obrovské inovace a vývoj, který firmám dává konkurenční 

výhodu a možnost udržet se na vysoce globalizovaném trhu. 

Vybraný podnik si do jisté míry tento tlak na inovace uvědomuje a snaží se držet krok 

s konkurencí. Jedním z prvních kontaktů a možností, jak nového klienta zaujmout, je 

prostřednictvím webové prezentace. Firma neustále investuje do modernizace internetových 

stránek a hledá nejnovější přístupy, jak ještě více zaujmout budoucí klienty. Jedním 

z výrazných kroků uskutečněných díky masovému rozšíření chytrých telefonů, byla 

přestavba webu do responzivní podoby, která umožňuje uživatelsky přívětivější prostředí. 

Výsledkem této úpravy byl výrazný nárůst uživatelů využívající právě ony chytré telefony. 

Nyní představuje přístup všech uživatelů na web firmy skrze smartphony více jak polovinu. 

 

Graf  8: Přístup na web přes zařízení (vlastní zpracování dle Analytics.google.com, 2020). 
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Trend využívání informačních technologií je evidentní. Přispívají k tomu i data Českého 

statistického úřadu (ČSÚ), který uvádí, že v roce 2018 mělo více jak 78 % všech domácností 

vlastní počítač, a dokonce více jak 81 % domácností má ve svém zařízení internet. Tento 

fakt nahrává nejen k běžnému zjišťovaní informací na internetu, posílání emailů či využívání 

sociálních sítí, ale v posledních letech, čím dal častěji i k nakupování. V roce 2018 

představovalo až 54 % všech uživatelů internetu osoby nakupující právě přes internet 

(Czso.cz, 2020). Příležitosti, které se podniku naskýtají prostřednictvím internetového 

obchodu, interaktivních aplikací, či využívaní informačních technologií ve vlastním 

výrobně-obchodním procesu, by výrazně přispěly k posílení konkurenceschopnosti 

a udržení technologického tempa růstu. 

 

3.2.5 Ekologické vlivy 

Sílící ekologické tendence jsou jedním z hlavních témat globální, ale i tuzemské politiky. 

V České republice již mnoho let funguje zákon na odpadové hospodářství, kterým se 

zejména výrobní podniky musí řídit. Rostoucí celosvětový tlak na snižování plastového 

odpadu a snížení dopadu lidské produkce na životní prostředí, zavazuje podniky 

k transformaci své produkce a vnitropodnikové politiky. V evropském prostředí se o změny 

v otázce ochrany životního prostředí nejvíce zasazuje Evropský parlament, který schválil 

zákon o zrušení jednorázových plastů do roku 2021, dále stanovil cíl sběru plastových lahví 

do roku 2029 na 90 % a uvedl v platnost princip „znečišťovatel platí“, který umožňuje 

sankciovat hlavní producenty plastového odpadu (Europarl.europa.eu, 2020). 

Vybraný podnik tato nařízení EU postihnou spíše okrajově a nebudou mít zásadní dopad na 

fungování. Důležitější otázkou je však rostoucí vlna přízně spotřebitelů k ekologicky 

šetrným produktům, současný trend udržitelnosti a recyklace. Toto jsou jedny z faktorů, 

které budoucí zákazník bude zvažovat při výběru nového produktu. Proto podnik, který bude 

vhodně komunikovat svou udržitelnou politiku produkce, muže získat konkurenční výhodu 

a oslovit tím další část ekologicky smýšlejícího obyvatelstva. 

Pro podnik se nabízí hned několik možností investic, jak zvýšit efektivitu své produkce 

a zároveň snížit dopad na životní prostředí. Ať už je to lepší využívání odpadu, reverzní 

logistika či získávání energie z obnovitelných zdrojů. 
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3.3 Analýza mikrookolí 
Analýza mikrookolí podniku se bude nejdříve zabývat samotným trhem, na kterém podnik 

působí, jeho vývojem, velikostí a atraktivitě odvětví. Druhá část bude analyzovat vzájemné 

vztahy uvnitř trhu s pomocí Porterovy metody pěti sil. 

 

3.3.1 Analýza trhu 

Trh, na kterém podnik působí, je geograficky vymezen převážně Českou republikou. 

Obchodní aktivity v zahraničí jsou velmi ojedinělé a podnik se primárně zaměřuje na 

tuzemsko. Obor trhu, na který se podnik specializuje, je stavebnictví a v užším členění je to 

oblast výplně stavebních otvorů. 

Vývoj a trend trhu  

Historickým milníkem ve vývoji stavebního trhu v České republice byl pád komunismu 

a s tím spojený rozmach podnikání. Nové příležitosti vybízely k budování vlastních domovů 

a tehdejší architektura ctila výstavby se sedlovými střechami, což přímo souviselo s rostoucí 

poptávkou po střešních oknech. Střešní okna byla vyvinuta primárně k prosvětlení 

a zútulnění půdních pater a tím přinesla i možnost využít do té doby nevyužívané půdní 

prostory, jako nové bytové jednotky. Proto jsou střešní okna častým prvkem nejenom 

novostaveb, ale i rekonstrukcí stávajících prostor. 

Moderní trendy v architektuře jsou poněkud méně příznivé pro střešní okna než v minulých 

dekádách, zejména z důvodu výstaveb moderních domů s pultovou či plochou střechou, pro 

která střešní okna nejsou vhodná. Tato skutečnost se výrazně projevila ve snížení poptávky 

trhu a celkově oslabila atraktivitu trhu se střešními okny. 

Nejsilnější potenciál, který trh skrývá, tkví v rekonstrukcích a přestavbách půdních prostor 

pro bytové i nebytové účely. Z důvodu omezenosti stavebních parcel a historickému rázu 

měst musí současné stavby zachovat původní sedlové střechy osazené střešními okny. 

Z pohledu vybraného podniku právě ony výměny starých oken za nová představují největší 

podíl obchodů. Přibližně 70 % všech nově prodaných střešních oken slouží jako náhrada za 

staré a dosluhující produkty. Přibližná životnost dřevěných střešních oken v přijatelných 

podmínkách se udává mezi 15 až 25 lety. Proto podnik dnes těží z velké základny dřívějších 

klientů, kterým okna už dosloužila a nyní řeší náhradu. Další ze silných tržních potenciálů 
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jsou historické části měst. Tyto lokality často spadají pod památkově chráněné území 

a podléhají stavebním regulím. Přesně definované historizující prvky musí být součástí 

každé rekonstrukce a střešní okna tomu nejsou výjimkou. Největší oblast spadající pod 

památkovou ochranu je centrum hlavního města. V těchto částech byly historicky půdní 

prostory prosvětlovány subtilními ateliérovými okny, která tvořila typický ráz města. 

Rostoucí poptávka po moderních produktech splňujících tyto požadavky dala za vznik 

novému produktu v portfoliu firmy, a to střešnímu ateliérovému oknu. Tato odnož trhu se 

střešními okny je méně konkurenční a představuje zejména atypickou a zakázkovou výrobu, 

která je však výrazně rentabilnější než snaha o konkurování silným zahraničním 

producentům. Dnes ateliérová okna zaujímají v rozsahu produktů firmy pevné místo 

a podílejí se až na třetině celkového obratu firmy (Kubeso, 2020). 

Dalším milníkem v transformaci trhu střešních oken byl příchod nového materiálu, a to 

plastových PVC profilů vyztužených ocelovou konstrukcí. Tento produkt plastových 

střešních oken přesně splňoval prosby zákazníka o bezúdržbový provoz, barevnou 

i konstrukční stálost a dobré izolační vlastnosti. Ostatně stejně jako u svislých fasádních 

oken, trend plastových oken brzy převzal přední postavení na trhu. Poptávkou tlačený 

podnik Kubeso musel pružně reagovat na potřeby trhu a začlenit mezi své produkty 

i plastovou variantu střešních oken. I nadále rostoucí zájem o PVC střešní okna a klesající 

tendence oken dřevěných zachycuje graf 9. Poptávka po ateliérových oknech je mírně 

rostoucí bez výrazných změn v trendu. 

 

Graf  9: Vývoj poptávky po střešních oknech (vlastní zpracování dle Kubeso, 2020). 
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3.3.2 Porterova analýza pěti sil 

Součástí strategické analýzy je rozbor konkurenčního prostředí firmy s využitím Porterova 

modelu pěti sil, který se podrobněji dělí na vlivy stávající a nové konkurence, vliv 

dodavatelů a odběratelů (zákazníků) a substituční produkty. 

• Stávající konkurence 

Současný český trh se střešními okny je vysoce konkurenční prostředí, na kterém působí jak 

tuzemští, tak i zahraniční producenti. Obecně se stávající konkurenti vybraného podniku dělí 

na výrobce a prodejce (dealery) střešních oken. Každý z výrobců zaujímá specifické místo 

na trhu, soustředí se na určité segmenty a cílové skupiny trhu. Rovněž vlivem rivality mezi 

jednotlivými firmami je snahou přijít s ojedinělou konkurenční výhodou, netradičním 

přístupem, či know-how, které napomůže ke zvýšení tržního podílu. Přední domácí 

i zahraniční výrobce střešních oken shrnuje tabulka 3. 

Tab. 3: Konkurenční výrobci střešních oken (vlastní zpracování). 

Konkurenční výrobci střešních oken – CZ Konkurenční výrobci střešních oken – EU 

FENESTRA střešní okna s.r.o. VELUX Group 

SOLARA s.r.o. FAKRO Sp. z.o.o. 

OKNA LANGER s.r.o. ROTO Dach 

Truhlářství ZÍMA. s.r.o. OKPOL Sp. z.o.o. 

 

Nejsilnější pozici a lídra trhu suverénně představuje dánská firma Velux, která je 

i průkopníkem střešních oken a na trhu působí nejdéle. Díky jejímu globálnímu přesahu, 

vývoji nových produktů, marketingu i využívání moderních technologií firma právem 

zastává jedničku na trhu. Ostatní zahraniční firmy jako FAKRO či ROTO nabízejí 

srovnatelné produkty a snaží se oslabit výsadní postavení firmy Velux na trhu. Z tuzemských 

výrobců představuje nejsilnějšího konkurenta firma FENESTRA a SOLARA, které nabízí 

kvalitativně obdobné výrobky jako firma KUBESO. 

• Nová konkurence 

Příchod úplně nového konkurenčního výrobce střešních oken je z pohledu složitosti a vysoké 

míry konkurence trhu nepravděpodobný. Většina stávajících výrobců těží z dlouholeté 

tradice, mnohaletého vývoje a zkušeností se střešními okny. Ač na první pohled 
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nezainteresovanému spotřebiteli mohou střešní okna připadat jednoduchá a obdobná jako 

okna fasádní, tak ve skutečnosti se jedná o složitý a technicky velmi propracovaný výrobek. 

Proto může vstup na trh představovat pro nového výrobce stěžejní bariéru. Pravděpodobněji 

se může očekávat vznik dceřiných společností spadajících do koncernu stávajících 

zmíněných zahraničních výrobců, jak již tomu bylo i v minulosti. Vznikem úzce zaměřené 

větve mateřské firmy je nově vzniklá firma schopna zacílit na odlišnou cílovou skupinu a tím 

i obsáhnout všechny vrstvy trhu. 

Dalším způsobem, jak nově vzniklá konkurence může ještě více roztříštit tržní podíl, jsou 

moderní způsoby nakupování pomocí internetového obchodu. Před několika lety byla 

představa nákupu střešních oken přes internet absurdní. Dnešní rostoucí trend nakupování 

přes internet zásadně změnil pohlížení na zaběhlé způsoby a nákup střešních oken přes e-

shop je dnes běžný. 

• Vliv dodavatelů 

Dodavatelé, se kterými vybraný podnik spolupracuje a odebírá od nich jejich produkty 

a služby, představují zpravidla dlouholetá obchodní partnerství. Kvalita dodávaných vstupů 

a vzájemný vztah mezi obchodníky je pro podnik zásadní. Škála spolupracujících dodavatelů 

je velmi rozmanitá, od dodavatele právních služeb až po dodavatele surového materiálu. 

Jedinečnost a kvalita dodávaného produktu diverzifikuje dodavatele do dvou skupin, a to na 

ty, u kterých podnik Kubeso má silnější vyjednávací sílu a je schopen ovlivnit pro svůj 

prospěch obchodní podmínky. Druhou skupinu jsou dodavatelé, kteří představují lídra na 

trhu či nabízí ojedinělý těžko dostupný produkt u konkurence. Tito dodavatelé potom 

zaujímají dominantnější post při vyjednávání a podnik je nucen přijmout jejich pravidla 

obchodu. V neprospěch podniku má většina obchodních partnerů dodávajících základní 

výrobní materiál silnější vyjednávací sílu a podnik je limitován minimálními odběry či 

sankcemi za menší objednávku v podobě zdražení produktu.  

• Vliv odběratelů (zákazníků) 

Podnik uskutečňuje své obchodní aktivity jak na spotřebitelském trhu B2C, tak i zároveň na 

trhu průmyslovém B2B. Každý z těchto trhů má osobitý přístup a odlišné obchodní 

podmínky. Nový koncový zákazník má zpravidla menší vliv než dlouholetý odběratel a není 

mu poskytnuta například vyšší sleva či prodloužení splatnosti faktur. Vliv koncového 

zákazníka představuje tempo konkurenčního boje, každý z obchodníků se snaží nabídnout 
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svou výhodu, jak přilákat zákazníka. Tento boj tlačí ceny dolů, vyvíjí důraz na inovace 

a zvyšuje náklady na marketing.  Síla odběratele na průmyslovém trhu je často spojována 

s vyššími odběry a hodnotnějšími zakázkami, díky kterým je schopen zákazník stlačit cenu 

níže, nebo vyjednat lepší platební podmínky. Častým případem je uplatňování zádržného, 

delší splatnost závazků nebo smluvní pokuty z prodlení. Celkově lze hodnotit, že podnik 

působí na trhu, kde zákazník má silný vyjednávací vliv. 

• Substituční produkty 

Pravděpodobnost vzniku nového produktu, který by plně nahradil stávající podobu střešního 

okna, je vysoce nepravděpodobná. Střešní okno je technologicky složitý a propracovaný 

výrobek, který primárně slouží k prosvětlení interiéru a větrání, proto neexistuje substitut, 

který by nahradil jeho funkčnost. Substituční hrozbu však mohou představovat produkty 

konkurenčních výrobců, které se liší způsobem zpracování, materiálem, designem, 

fyzikálními vlastnostmi, cenou či kvalitou. Proto má zákazník možnost na současném trhu 

najít mnoho modelových řad a typů střešních oken. Tato skutečnost přispívá k diverzifikaci 

výrobků na trhu a tím i snížení tržního podílu vybrané firmy v případě, kdy nebude nabízet 

všechny srovnatelné výrobky jako konkurence. 

Pro názorné shrnutí významnosti jednotlivých vlivů Porterovy analýzy jsem zvolil 

ohodnocení dle barevné škály, kdy červená představuje silný vliv na podnik, oranžová barva 

znázorňuje střední sílu vlivu a zelená barva znamená, že tato síla nemá žádný nebo jen 

nepatrný vliv na podnik.  Toto vyhodnocení zachycuje obrázek níže. 

 

Obr. 14: Vyhodnocení síly vlivu Porterovy analýzy (vlastní zpracování). 
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3.4 Vnitřní prostředí podniku 
Analýza vnitřního prostředí podniku se primárně zaměřuje na faktory, které jsou do jisté 

míry ovlivnitelné samotným podnikem a je možné je přetvářet. Pro zkoumání těchto faktorů 

jsem vybral metodu McKinsey 7S. Dále se analýza zaměřuje na zdrojovou základnu 

podniku, kterou sumarizuje audit zdrojů. 

 

3.4.1 Metoda McKinsey 7S 

Metoda analýzy McKinsey 7S zkoumá provázanost a vzájemný vztah vnitřních faktorů 

podniku, kterými jsou: strategie, struktura, systém, styl, spolupracovníci, schopnosti 

a sdílené hodnoty. 

• Strategie 

Dlouhodobá strategie podniku je soustředěna především na kontinuitu fungování a celkové 

zdraví podniku. Důležitými prvky strategie jsou naplnění výroby, zajištění plynulého 

provozu, udržení si tržního podílu a pružná adaptace na změny na trhu. Firma aktuálně stojí 

před důležitými strategickými rozhodnutími o budoucím vývoji fungování. Jedním 

z nejzásadnějších rozhodnutí je postupné předávaní podniku nastupující generaci a s tím 

i spojený přechod na novou právní formu podnikání (společnost s ručením omezeným). 

Avšak tyto kroky nejsou jedinými body strategického vývoje, které budou zásadní pro 

budoucí fungování. Plány, které chce podnik realizovat v krátkodobém a dlouhodobém 

strategickém výhledu, jsou spuštění internetového obchodu se střešními okny, zdokonalení 

celého segmentu ateliérových oken a plán budování značky (brand management). 

• Struktura 

Organizační struktura podniku je velmi jednoduchá a vychází z právní formy podnikání 

OSVČ. Majitel vykonávající své podnikání na základě živnostenského oprávnění 

představuje nejvýše postavenou osobu v hierarchii. Zodpovídá za celé fungování podniku, 

podepisuje a uzavírá smlouvy, vystupuje pod svým jménem a má nejdůležitější rozhodovací 

pravomoci. Níže ve struktuře stoji obchodní ředitel, který je zodpovědný za plynulý 

a bezproblémový styk s dodavateli a odběrateli a za hledání nových obchodních příležitostí. 

Pod obchodním ředitelem se nachází vedoucí výroby (mistr), který řídí skupinu výrobních 

pracovníků, na stejné úrovni je i vedoucí montážník, který řídí skupinu montážních 
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pracovníků, zajištuje technická řešení a zaměření střešních oken. Další ze zaměstnanců na 

úrovní této hierarchie je účetní, která vede veškerou účetní agendu a zodpovídá za správnost 

účetních dokumentů. Sezóně jsou najímány pomocné pracovní síly v podobě brigádníků, 

kteří však v celkové struktuře zahrnuti nejsou. Graf 10 níže zobrazuje celkovou organizační 

strukturu podniku. 

 

Graf  10: Hierarchie podniku Jan Bednář – Kubeso (vlastní zpracování). 
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Pro účely plynulého fungování podniku existuje několik zažitých způsobů či systémů 
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rozšíření informačního systému je do úseku montáží. Velkou výhodou aplikace je její 

responzivita a možnost využívat systém na všech chytrých zařízeních a pracovat online 

z jakéhokoliv místa na světe pouze s připojením internetu. Ostatní procesy jsou stále vedeny 

v papírové podobě a primárně je řídí majitel a obchodní ředitel firmy. Jak již bylo zmíněno 

pro potřeby účetnictví slouží program Money S3 od firmy Solitea a. s. Dále je v podniku 

využíván kancelářský balíček softwaru Office 365 společnosti Microsoft. 

• Styl 

Styl, jaký podnik využívá, se dělí na vnější a vnitřní vnitropodnikovou komunikaci. Firma 

díky své velikosti volí velmi osobní a přátelský přístup ke všem zákazníkům. Díky tomuto 

přístupu může firma získat jistou konkurenční výhodu oproti korporátní komunikaci, která 

je jasně daná. Tento styl komunikace se firmě vyplácí a zákazníky často získá na svou stranu 

právě díky velmi osobitému přístupu.  Druhá strana komunikace, která probíhá vně podniku 

se zaměstnanci, je také velmi osobní. Díky tomu, že většina zaměstnanců je ve firmě více 

jak 15 let, přístup z pozice vedení je velmi neformální a otevřený. Zvykem je tykání, 

oslovování jménem či kamarádský styl komunikace. Firma díky tomuto stylu vystupování 

buduje pevnější vztahy se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci. Avšak při kontaktu s novými 

dodavateli, investory, developery či většími zákazníky firma volí vysoce formální druh 

komunikace. 

• Spolupracovníci 

Podnik dle členění spadá do kategorie malých podniků, zaměstnává celkem 11 osob 

primárně na hlavní pracovní poměr. V období sezónní vytíženosti nabírá podnik pomocné 

pracovníky na dohodu o provedení práce. Většina všech zaměstnanců působí ve firmě více 

jak 15 let a někteří dokonce nezměnili zaměstnavatele za celé své období aktivního 

pracovního života. Jak již bylo zmíněno, vztah mezi zaměstnanci a managementem je 

neformální a přátelský. Dlouholeté budované vztahy přispívají k vyšší loajalitě a důvěře. Za 

dobu dlouholeté praxe se stal z každého pracovníka mistr na svém pracovním úseku a do 

jisté míry sám rozhoduje o pracovních postupech, inovacích a hledá příležitosti, jak 

zdokonalit a zefektivnit vykonávanou práci. Tyto cenné zkušenosti jsou sice ve prospěch 

managementu výroby, avšak dělají ze zaměstnance nenahraditelného jedince a pro podnik 

by znamenal jeho odchod i částečnou ztrátu jeho know-how. 
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Současná personální situace představuje značné riziko ochromení výrobního provozu 

v případě, kdyby jeden z pracovníku dlouhodobě vypadl. Další z personálních rizik 

představuje průměrný věk zaměstnanců, který se pohybuje okolo 50 let. Tato situace nutí 

firmu aktivně hledat nové kvalifikované pracovní síly, zejména z řad mladší generace se 

zkušenostmi ve výrobním podniku se zaměřením na zpracování dřeva, montážní práce či 

klempířské práce. Pro podpoření informovanosti o náboru nových pracovníků podnik 

vyvěsil reklamní banner na své budově a informuje o volných pracovních místech na 

internetových portálech. Následný výběr nových výrobních zaměstnanců probíhá na základě 

pracovního pohovoru a zkoušky manuální zručnosti. 

• Schopnosti 

Jak již bylo nastíněno, zaměstnanci jsou odborníci v tom, co dělají, svoji práci dobře znají 

a chybovost postupů či zmetkovitost je minimální. Proto ani vedení podniku neklade důraz 

na to, aby se zaměstnanci dále vzdělávali a zvyšovali svou kvalifikaci. Výsledkem je, že 

pracovníci neprocházejí žádnými průběžnými školeními a není ani zaveden komplexní 

systém pro rozvoj a řízení lidských zdrojů. Jediná školení, která jsou uskutečňována, jsou 

zákonné školení o BOZP. Většině zaměstnanců však chybí základní vzdělání v oblasti IT, 

které může být překážkou při digitalizaci firmy a modernizaci pracovních postupů. Co se 

týče oblasti řízení kvality, tak každý výrobní úsek sám kontroluje úsek předchozí, protože 

se jedná o postupnou výrobu a polotvar postupně prochází všemi pracovišti. Podnik nemá 

sofistikovaný systém řízení kvality. Konečný pracovník je zároveň zodpovědný za finální 

produkt a zaujímá místo hlavního kontrolora kvality. 

• Sdílené hodnoty 

Hodnoty, za kterými si podnik stojí, ať už ze strany zaměstnanců či dodavatelů, jsou 

především slušné jednání, fair play a přátelský rodinný přístup. Ač tyto hodnoty nejsou nikde 

přesně formulované v listinné podobě firemní strategie, zákazník či zaměstnanec je snadno 

vycítí při jednání s managementem firmy. Tento přátelský přístup je však často v rozporu 

s ekonomickými hodnotami, kterých by se firma měla držet. Zaslepené vidění a přílišný 

benevolentní přístup nenapomáhá k dosažení lepších hospodářských výsledků a k vyššímu 

ekonomickému růstu podniku. 

Firma vnitropodnikově nesdílí hospodářské výsledky, neorganizuje schůze či hromadné 

meetingy, které by napomohly k větší informovanosti zaměstnanců o budoucích vizích 
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a strategických krocích, které chce podnik realizovat. Současně vedení není ani nakloněno 

ke společným akcím typu teambuilding, večírky, nebo jiné snahy o budování stabilnějšího 

pracovního kolektivu a zvýšení motivace zaměstnanců. I přes tyto nedostatky je firemní 

kultura, která je založená na zvyklostech, silně provázaná celým podnikem. 

 

3.4.2 Audit vnitřních zdrojů 

Rozbor vnitřní zdrojové základny podniku se zabývá materiálními, lidskými, kapitálovými 

a nehmotnými zdroji. Informace z tohoto auditu přispějí k odhalení slabých míst a budoucích 

hrozeb, které mohou nastat při rozvoji podniku. Zároveň vyzdvihne základní stavební 

kameny podniku pro budoucí strategický růst. 

• Materiální zdroje 

Materiální zdroje představují v případě výrobního podniku jednu z nejdůležitějších 

a nejmovitějších částí podniku. Dvoupodlažní výrobní budova rozkládající se na pozemku 

o přibližné výměře 3700 m2 je pro celý výrobní proces zásadní. Sama budova zabírá asi 

třetinu pozemku, druhou třetinu představují zpevněné skladovací plochy, garáže, parkoviště 

a sklad, zbylá třetina je tvořena nezpevněnou plochou. V budově se nacházejí výrobní haly 

s množstvím strojů na zpracování dřeva a kovů. Zásadní stroje, které se podílejí na výrobě, 

jsou dřevoobráběcí CNC fréza, válcovací linka na klempířské stroje a sestavy tvářecích lisů 

na kov. Všechny výrobní stroje jsou naddimenzovány nad současný stav kapacity výroby, 

a proto představují značnou úsporu investic při budoucím zvyšování výrobních kapacit. 

Avšak při budoucí modernizaci výrobního procesu, současné stroje neumožňují rozšíření 

digitalizace s využitím přenosu výrobních dat a automatizaci. Pro rozvoj podniku je velkou 

výhodou možnost výstavby nových skladovacích a výrobních prostor na vlastním pozemku, 

nebo možnost nástavby současné budovy se záměrem pronájmu nově vzniklých prostor. 

Obecně lze hodnotit, že materiální zdroje podniku jsou dostačující a nepředstavují překážku 

při rozvoji podnikání. 

• Lidské zdroje 

Lidské zdroje představují pro podnik jednu z největších hrozeb. Růst platů, nízká míra 

nezaměstnanosti a požadovaná kvalifikace nových zaměstnanců jsou největšími překážkami 

při náboru nových pracovních sil. V současné situaci se podnik nachází na hraně 
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provozuschopnosti výrobního procesu s celkem 11 zaměstnanci. Ke snižování počtu 

zaměstnanců podnik přistoupil z důvodu vysokých mzdových nákladů a nižší výrobní 

produkce. Tento stav je však velkým rizikem v případě výpadku pracovní síly, která je nyní 

nenahraditelná. Podnik nejvíce postrádá nové zaměstnance pro úsek lakovny, stolařské 

dílny, klempírny a montáže. Pro budoucí rozvoj podniku bude přijímání nových 

zaměstnanců klíčové. 

• Kapitálové zdroje 

Z podstaty právní formy OSVČ podnik vede pouze jednoduché účetnictví, které nenutí 

podnikatele vést veřejně dostupné informace o hospodaření firmy. Vedení firmy si 

nenechává zpracovávat podrobnější reporty o finanční analýze, řízení investic a finanční 

zajištění podniku řídí majitel spíše intuitivně. Důležité dokumenty pro rozhodování jsou 

roční obrat a daňové přiznání, které nastiňují hospodaření podniku. Podnik z dlouhodobého 

hlediska vykazuje rostoucí zisk, který se projevuje na rostoucí dani ze zisku. Firma je 

finančně zdravá a je financována primárně z vlastních zdrojů. V historii bylo využíváno 

k překlenutí sezónních výpadků prodejů revolvingových úvěrů od komerčních bank. 

V současnosti firma využívá jen jeden obchodní úvěr na financování nového pracovního 

automobilu. Graf níže zobrazuje hospodaření podniku v letech. 

 
Graf  11: Finanční hospodaření podniku Kubeso (vlastní zpracování). 
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• Nehmotné zdroje 

Nehmotné zdroje představují stavební kameny celého fungování podniku. Dlouholetá 

tradice, jméno a dobrá pověst na trhu jsou jistě těmi nejcennějšími. Neméně důležité je poté 

výrobní know-how, užitné vzory, ochranné známky, kontakty a logo firmy. Podnik nevlastní 

žádné patenty a ani licence k využívání patentů. 

 

3.5 SWOT analýza 
Model SWOT analýzy sumarizuje ucelené informace o zkoumaném podniku na základě 

předchozích analýz. Analýza zkoumá vnitřní a vnější okolí podniku za pomoci rozdělení 

hodnotících faktorů na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Interní faktory je schopen 

podnik do jisté míry sám ovlivnit. Zato externí faktory jsou podnikem neovlivnitelné 

a podnik je nucen se jim podřídit a akceptovat je. SWOT analýza zásadní mírou přispívá ke 

strategickému rozhodování podniku. 

Silné stránky (S – Strengths) 

Hlavní ze silných stránek podniku je individualita k zákazníkovi. Schopnost osobního 

přístupu a přizpůsobení se přesně požadavkům a přáním zákazníka je silnou konkurenční 

výhodou. Podnik nenabízí zákazníkovi pouze samotný produkt, ale celý balíček služeb od 

prvotního poradenství, zaměření na místě, montáže, doplňkového sortimentu stínění, záruční 

i pozáruční servis. Zároveň v případě výměny starých oken za nová, je zákazníkovi 

nabídnuta služba na klíč, kdy jsou zahrnuty všechny zednické, klempířské a úklidové práce 

spojené s výměnou oken. Všechny tyto služby a výrobky se podnik snaží nabídnout v co 

možná nejvyšší kvalitě, což představuje další ze silných stránek podniku. Kvalita, 

profesionalita a odbornost je navíc zaručena již třicetiletou praxí v oboru, která výrazně 

přispívá k větší důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti na trhu. 

Další předností podniku jsou modernizované webové stránky, které v dnešní době internetu 

představují hlavní prezentační a komunikační nástroj. Poslední z technologických novinek, 

kterými firma prošla, bylo zavedení nového informačního systému vytvořeného na míru. 

Systém zaštiťuje celý obchodní proces průchodu zakázky podnikem, nabízí funkce pro 

analýzu business inteligence a umožňuje rozšíření do jednotlivých úseků. Tento uživatelsky 

jednoduchý a chytrý nástroj tvoří další opěrný bod pro hladké fungování provozu. 
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Za významnou silnou stránku podniku lze považovat vlastněný majetek. Výrobní hala 

nacházející se v okrajové industriální zóně v blízkosti dopravních uzlů představuje velkou 

výhodu v dostupnosti. Rozsáhlý pozemek umožňuje budoucí růst podniku a možnost 

rozšíření výrobních i skladovacích ploch, zároveň nabízí dostatek parkovacích míst. Výrobní 

zařízení je v současné době pro aktuální produkci dostatečné a zajišťuje plynulou výrobu. 

Slabé stránky (W – Weaknesses) 

Mezi slabé stránky firmy shledávám jasně nedefinovanou strategii budoucího rozvoje firmy. 

Kolísavost v názorech a intuitivní přístup k finanční, produktové a obchodní politice vnáší 

do podniku nejistotu a chaos. Zároveň podniku chybí vize, kam se chce ubírat v budoucnu 

a jakých střednědobých a dlouhodobých cílů chce dosáhnout. Plánované změny často 

vycházejí z aktuálního rozpoložení majitele, bez předem prezentovaného a diskutovaného 

záměru. 

S rostoucím trendem obliby nakupování přes internet v České republice vyvstává hned další 

slabina podniku, a to absence e-shopu na střešní okna. Zavedení moderního internetového 

obchodu by výrazně přispělo k vyšší konkurenceschopnosti a zvýšilo by procento prodejů. 

Další ze slabých stránek souvisí s právní formou podniku. Současná forma živnosti 

představuje značná rizika a omezení, která by se změnou na právní formu podnikání 

– společnost s ručením omezeným, výrazně eliminovala. Největší zátěže pro podnik 

představují vysoké zdanění zisků, ručení celým majetkem majitele a nižší důvěryhodnost při 

vyjednávání se stakeholdery. 

Pro udržení konkurenceschopnosti na trhu jsou zásadní vývoj a technologické inovace 

produktu a samotného výrobního procesu. Podnik poslední model okna představil již před 

jedenácti lety. K drobným úpravám sice došlo, ale žádné výraznější změny v konstrukci, 

designu či technologii nenastaly. Současně s vlažným přístupem k inovacím představuje 

i technická dokumentace slabou stránku podniku. Aktuální podoba výrobní dokumentace je 

pouze v listinné podobě, je neúplná, nezahrnuje výrobní postupy a je ve velmi špatném stavu. 

Zároveň je i nedostatečná technická dokumentace k hotovému výrobku, která je 

prezentována v elektronické podobě na webu. Dokumentace není podporována ve formátech 

běžně využívaných programů pro projektování a konstruování, dále chybí 3D model pro 
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použití do vizualizací a podrobnější detaily výrobku. Tyto nedostatky mohou vzbuzovat 

nedůvěru architektonických a projekčních studií. 

Příležitosti (O – Opportunities) 

Příležitostí vycházející z předchozích analýz vnějšího prostředí podniku je jistě kladný 

ekonomický růst České republiky. Prognóza rostoucího HDP vypovídá o příznivém vývoji 

ekonomiky, což pro podnik představuje vhodné prostředí k růstu. Současně je i příležitostí 

rostoucí hodnota české koruny, která podporuje import a nakupované zboží ze zahraničí je 

tak výhodnější. Vzhledem k tomu, že podnik nakupuje velké množství vstupního materiálu 

ze zahraničí, tak kurzovní rozdíl představuje úsporu oproti letem minulým. Pro dlouhodobý 

růst podniku je zároveň důležitá stabilita trhu, ten v současné době nevykazuje přílišnou 

volatilitu a je předvídatelný. 

Další z příležitostí je navázání nových obchodních kontaktů z řad projekčních 

a architektonických studií. Mnohdy právě tyto subjekty stojí za výběrem a doporučením 

finálního výrobku pro daný projekt, na který investoři často dají. Příležitostí je nabídnout 

vhodné technické podklady pro zapracování do projektu a větší informovanost 

o produktovém portfoliu podniku cíleném právě na ony studia. 

Vlivem rostoucího trendu „zelené“ vlny vnímání životního prostředí, jsou vyvíjeny tlaky na 

snižování emisí, ekologičtější hospodaření a udržitelný rozvoj. Vybraný podnik již nyní řadu 

svých aktivit koná s tímto zaměřením a snaží se snižovat svůj environmentální dopad. 

Problémem však je, že podnik veřejně nekomunikuje své jednání a neinformuje o aktivitách, 

které mají vliv na efektivnější obalové hospodářství, recyklaci starých výrobků či použití 

dřeva ze šetrně obhospodařovaných lesů. Příležitost se však naskýtá ve vyšší informovanosti 

svých zákazníků prostřednictvím webové prezentace, potisku produktů a internetových 

kampaní. 

Hrozby (T – Threats) 

Zřejmě největší hrozbou, které podnik čelí a není schopný ji ovlivnit, je ekonomická krize 

na globálních trzích a následně i tuzemských trzích. Tato událost je špatně předvídatelná 

a nelze predikovat velikost a trvání jejího dopadu. Pro případy období recese je nutné, aby 

podnik předešel výraznému propadu díky kvalitně zpracovanému krizovému plánu 



 68 

hospodaření.  Další z hrozeb, kterým podnik čelí, je klesající nezaměstnanost a tím i absence 

dostupné kvalifikované pracovní síly. Tento fakt může mít zásadní dopad na rozvoj podniku. 

Současně s nízkou nezaměstnaností představuje hrozbu i růst mezd, které se nejvíce podílejí 

na nákladech podniku. Politická nestálost, změny v zákonících a růst daní rovněž vnáší 

nejistotu do dlouhodobého strategického plánování. V neposlední řadě jsou hrozbou 

nepředvídatelné a neočekávané havárie, nehody či přírodní vlivy, které mohou mít dopad na 

fungování podniku. 

Numerické zpracování SWOT analýzy 

Numerické zpracování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb vyzdvihuje 

nejdůležitější body analýzy, které jsou pro budoucí prosperitu a růst podniku zásadní. 

Zároveň toto zpracování slouží k přehlednějšímu a jasnějšímu podkladu pro komunikaci 

s vedením podniku. Od každé skupiny analýzy bylo vybráno pět zásadních faktorů, které se 

dále promítnou v maticovém vyhodnocení SWOT analýzy. 

Tab. 4: Vyjádření nejvýznamnějších faktorů jednotlivých částí SWOT analýzy (vlastní zpracování). 

Silné stránky (S – Strengths) Slabé stránky (W – Weaknesses) 

S1 Individualita k zákazníkovi W1 Absence strategie a vize 

S2 Kvalita výrobků W2 Absence e-shopu na střešní okna 

S3 Informační systém a web W3 Nevhodná právní forma podnikání 

S4 Tradice W4 Přístup k inovacím a technologiím 

S5 Majetek W5 Absence technické dokumentace výrobků 

Příležitosti (O – Opportunities)  Hrozby (T – Threats)   

O1 Kladný vývoj ekonomiky T1 Ekonomická krize 

O2 Posilující domácí měna T2 Klesající nezaměstnanost 

O3 Stabilita trhu T3 Tlak na růst mezd 

O4 Nové obchodní kontakty T4 Nestálost politické situace 

O5 Ekologičtější zaměření podniku T5 
Nepředvídatelné hrozby (havárie, přírodní 

vlivy, nehody) 
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Vyhodnocení SWOT je nejprve porovnáváno z pohledu vzájemné důležitosti jednotlivých 

položek analýzy. Jednotlivým znakům je přiřazena hodnotící škála důležitosti, kdy hodnota 

1 představuje důležitější položku než porovnávanou, hodnota 0,5 představuje shodnou 

důležitost obou položek a hodnota 0 značí méně důležitou položku než porovnávanou 

(Barčík, 2013). 

Tab. 5: Hodnocení důležitosti silných stránek (vlastní zpracování). 

Znak/porovnávaný znak S1 S2 S3 S4 S5 Suma Váha [%] 

S1 Individualita k zákazníkovi x 0,5 1 1 1 3,5 35 

S2 Kvalita výrobků 0,5 x 1 0,5 0,5 2,5 25 

S3 Informační systém a web 0 0 x 0,5 0,5 1 10 

S4 Tradice 0 0,5 0,5 x 0 1 10 

S5 Majetek 0 0,5 0,5 1 x 2 20 

 

Z porovnání důležitosti silných stránek vyplývá, že nejsilnější předností podniku je 

individuální přístup k zákazníkovi, dále je pro podnik důležitá kvalita nabízených výrobků 

a služeb a neméně důležitý je i vlastněný majetek podniku. 

Tab. 6: Hodnocení důležitosti slabých stránek (vlastní zpracování). 

Znak/porovnávaný znak W1 W2 W3 W4 W5 Suma Váha [%] 

W1 Absence strategie a vize x 1 0,5 1 1 3,5 35 

W2 Absence e-shopu na střešní 
okna 0 x 0 0,5 0,5 1 10 

W3 Nevhodná právní forma 
podnikání 0,5 1 x 1 1 3,5 35 

W4 Přístup k inovacím a 
technologiím 0 0,5 0 x 1 1,5 15 

W5 Absence technické 
dokumentace výrobků 0 0,5 0 0 x 0,5 5 

 

Mezi nejslabší stránky podniku vyplývající z hodnocení jsou absence definované strategie 

a vize budoucího růstu podniku a nevhodná právní forma podnikání. Obě tyto slabiny mohou 

představovat bariéry růstu podniku. 
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Tab. 7: Hodnocení důležitosti příležitostí (vlastní zpracování). 

Znak/porovnávaný znak O1 O2 O3 O4 O5 Suma Váha [%] 

O1 Kladný vývoj ekonomiky x 0,5 0,5 1 1 3 30 

O2 Posilující domácí měna 0,5 x 0,5 0 1 2 20 

O3 Stabilita trhu 0,5 0,5 x 0,5 1 2,5 25 

O4 Nové obchodní kontakty 0 1 0,5 x 0,5 2 20 

O5 Ekologičtější zaměření podniku 0 0 0 0,5 x 0,5 5 

 

Příležitosti, které se firmě nabízejí k jejímu rozvoji, jsou primárně kladný ekonomický růst 

České republiky, stabilní trh se střešními okny a poté sílící domácí měna a příležitost nových 

obchodních kontaktů. 

Tab. 8: Hodnocení důležitosti hrozeb (vlastní zpracování). 

Znak/porovnávaný znak T1 T2 T3 T4 T5 Suma Váha [%] 

T1 Ekonomická krize x 0,5 1 1 1 3,5 35 

T2 Klesající nezaměstnanost 0,5 x 0,5 1 1 3 30 

T3 Tlak na růst mezd 0 0,5 x 0,5 0,5 1,5 15 

T4 Nestálost politické situace 0 0 0,5 x 0,5 1 10 

T5 Nepředvídatelné hrozby 
(havárie, přírodní vlivy, nehody) 0 0 0,5 0,5 x 1 10 

 

Mezi největší hrozbu, která může mít významný dopad na podnik, je příchod ekonomické 

krize ve světě s důsledky v tuzemsku. Hrozbu pro podnik představuje také převyšující 

poptávka na trhu práce, která má za důsledek nedostatek pracovních sil a s tím i spojený tlak 

na růst mezd. 

Hodnocení intenzity vzájemných vztahů SWOT analýzy 

Dalším krokem vyhodnocení SWOT analýzy je porovnávání intenzity vzájemných vztahů 

vybraných položek. Všechny položky vnitřních a vnějších faktorů jsou hodnoceny na škále 

od 0 do 5, kdy 0 nepředstavuje žádný vzájemný vztah porovnávaných položek 

a 5 představuje porovnávané položky, které jsou úzce spjaty a jsou nejdůležitější. Zároveň 
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je znakům přiřazeno znaménko podle toho, zda jejich vztah má kladný či záporný dopad na 

podnik. Možné vztahy, které mohou vzniknout, jsou S–O (MAXI – MAXI: maximalizace 

silných stránek a zároveň maximalizace příležitostí, S–T (MAXI – MINI: maximalizace 

silných stránek a minimalizace hrozeb), W–O (MINI – MAXI: minimalizace slabých stránek 

a maximalizace příležitostí) a W–T (MINI – MINI: minimalizace slabých stránek 

a minimalizace hrozeb). 

Tab. 9: Vzájemné působení položek SWOT analýzy (vlastní zpracování). 

 Interní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 S2 S3 S4 S5 suma W1 W2 W3 W4 W5 suma 

Ex
te

rn
í f

ak
to

ry
 

Př
íle

ži
to

st
i 

O1 2 1 0 0 2 5 5 3 2 2 0 12 

O2 0 3 2 0 2 7 3 2 0 4 0 9 

O3 1 1 2 3 1 8 4 4 0 3 0 11 

O4 5 3 1 4 0 13 5 4 2 2 4 17 

O5 2 2 0 1 2 7 3 0 0 4 0 7 

suma 40  56 

H
ro

zb
y  

T1 2 -2 0 -1 -2 -3 -2 -3 0 -3 0 -8 

T2 0 -2 0 0 0 -2 -1 -1 0 -1 0 -3 

T3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 -2 0 -2 

T4 0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -1 0 0 -5 

T5 0 -1 -2 -2 -4 -9 -2 -1 0 0 0 -3 

suma -13  -21 

 

Z hodnocení vzájemných vztahů položek analýzy zachycených v tabulce 9 je patrný 

převažující výsledek skupiny W–O, nebolí strategie MINI – MAXI. 
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Tab. 10: Výsledky vzájemného působení faktorů (vlastní zpracování). 

 S – Silné stránky W – Slabé stránky 

O – Příležitosti S-O: 40 W-O: 56 

T – Hrozby S-T: -13 W-T: - 21 

 

Z této strategie vyplývají pro podnik doporučení, která se snaží minimalizovat slabé stránky 

podniku s co možná nejvyšším využitím příležitostí. V praxi to bude znamenat zaměření se 

na všechny položky slabých stránek a jejich postupnou eliminaci. Snahou bude ze slabin 

udělat přednosti, a to v návaznosti na efektivní využití naskýtaných příležitostí. Tento model 

strategie bude využit i v následující kapitole vlastního návrhu řešení strategického rozvoje 

rodinného podniku. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Závěrečná část diplomové práce je zaměřena na vlastní návrhy řešení strategického rozvoje 

rodinné firmy KUBESO. Pomocí SWOT analýzy byl zjištěn strategický směr, kterým by se 

měly návrhy ubírat, a to zejména minimalizovat slabé stránky podniku za přítomnosti využití 

příležitostí. Nejprve bude představena mise a vize podniku, která doposud nebyla nikdy 

zformulována. V návaznosti poté budou představeny hlavní strategické cíle, kterých chce 

plán rozvoje dosáhnout. Pro naplnění těchto cílů budou sloužit jednotlivé kroky napříč 

hierarchií strategie firmy. Hlavní a nejdůležitější kroky budou představeny v úrovni 

korporátní strategie, následně bude vybrán nejvýznamnější bod z obchodní strategie, který 

bude úzce provázán s body na úrovni operativní (funkční) strategie. Finálním krokem bude 

identifikace možných rizik, která mohou plán ohrozit. 

 

4.1 Mise, vize a strategické cíle 
Definice základních strategických pilířů, jako jsou mise a vize, vychází z dlouhodobých 

morálních a ekonomických hodnot, které jsou zakořeněny v kultuře a zvyklostech rodinného 

podniku. Snahou bylo vytvořit takové definice, které budou reálné a vedení firmy s nimi 

bude souhlasit. 

Mise: Naší misí je kvalitní řemeslná výroba střešních oken zaměřená na jejich funkční 

vlastnosti i design, s důrazem na individuální přístup ke každému zákazníkovi a produkcí 

ohleduplnou k životnímu prostředí. 

Vize: Chceme být jedničkou na českém trhu s ateliérovými střešními okny, nabídnout 

konkurenceschopný produkt střešních oken s inovativními přístupy a rozšířit povědomí 

o značce ve smyslu českého výrobku. 

 

Strategické cíle: 

• Provést změnu právní formy podnikání z OSVČ na s.r.o. do konce roku 2020. 

• Úspěšně provést proces nástupnictví nové generace rodinného podniku do šesti 

let, včetně plánu předávání podílu. 

• Zvýšit prodej střešních ateliérových oken o 30 % a zásadním způsobem inovovat 

tento výrobek do tří let. 
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Provedení strategických cílů vychází ze struktury hierarchie jednotlivých strategických 

úrovní podniku. Pro větší názornost byl využit pyramidový model, který připomene 

zobrazení úrovně, ve které se návrhy nacházejí, a které oblasti podniku přímo ovlivňují.

 

Obr. 15: Pyramida struktury podnikové strategie (převzato dle Machek, 2017, s. 36). 

 

4.2 Návrh korporátní strategie 
Nejvyšší úroveň strategie podniku zajišťuje dlouhodobé fungování, stabilitu, povědomí 

o podniku mezi všemi zainteresovanými stranami a udává směr hodnot a principů, které chce 

podnik zastávat pro dlouhodobý růst a prosperitu. Na úrovni korporátní strategie navrhuji 

dvě zásadní změny, a to proces změny právní formy podnikání a zhotovení modelu 

nástupnictví nové generace. 

 

4.2.1 Proces změny právní formy podnikání 

V devadesátých letech, kdy podnik vznikal, byla jeho právní forma založena na sdružení 

podnikatelů (OSVČ). Po úpravě zákona přestala forma sdružení dávat vedení smysl 

a veškerý majetek a práva přešla pod jednou osobu. Majitel tedy vykonával činnost na 

základě živnostenského oprávnění, ručil celým svým majetkem, účtoval formou 

jednoduchého účetnictví a zisk danil 15 %, plus odváděl sociální a zdravotní pojištění 

vypočtené na základě výše jeho příjmu (příjmy podnikatele = veškerý zisk společnosti). 

Tento model podnikání je dle mého úsudku vhodný pro drobné živnostníky, či začínající 

podnikatele, ale pro podnik s mnohaletou tradicí, značným majetkem a know-how, může 
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představovat zásadní brzdu při rozvoji. Mezi zásadní nevýhody podnikání jako fyzická 

osoba považuji: 

• Vyšší daňové zatížení z důvodu nízké možnosti daňové optimalizace, 

• Vyšší zdravotní a sociální pojištění, 

• Ručení za závazky celým majetkem podnikatele, 

• Méně důvěryhodnější subjekt pro dodavatele, odběratele a další obchodní 

partnery, 

• Nižší úspěšnost při žádosti o získání dotací, 

• Nemožnost snadno prodat podnik. 

Proto navrhuji založení společnosti s ručením omezeným (kapitálová společnost). Hlavní 

výhody, proč změnit právní formu podnikání, jsou:  

• Nižší daňová zátěž s.r.o. a možnosti daňové optimalizace, 

• Neručení za závazky podnikání celým majetkem podnikatele, 

• Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, společníci však jen do 

výše nesplaceného vkladu, 

• Lepší firemní image pro jednání s obchodními partnery i bankou, 

• Snížení nákladů na sociální a zdravotní pojištění, 

• Jménem společnosti může jednat více osob i bez plné moci, 

• Snazší dostupnost dotací z EU, 

• Podnikání pokračuje i po zániku FO, snazší předávání podniku nastupující 

generaci. 

Následující kroky definují procesy, které je nutné pro změnu právní formy podnikání 

vykonat a kroky, které budou nezbytné k převedení veškerého majetku, smluv a práv do 

s.r.o. 
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Založení s.r.o. 

V současné době je snahou evropské unie zjednodušit, zlevnit a zejména zrychlit proces 

založení obchodní společnosti. V České republice je však i po novele zákonů upravujících 

obchodní společnosti a družstva, a také zákonů o soudních poplatcích, proces založení 

zatížen byrokratickým papírováním a značnými finančními poplatky. Pro založení nového 

s.r.o. je tedy nutné splnit následující kroky: 

• Sepsání společenské smlouvy (zakladatelského dokumentu) v případě dvou 

a více společníků smlouva obsahuje: název společnosti, adresu sídla společnosti 

potvrzenou ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, určení společníků, 

předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka 

včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů 

společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, určení správce vkladu, 

stanovení výše rezervního fondu a způsobu jeho vytvoření. Společenská smlouva 

musí být sepsána ve formě veřejné listiny. 

• Notářský zápis: ověření a schválení názvu firmy, ověření podpisových vzorů 

a čestného prohlášení, ověření a zapsání společenské smlouvy. Poplatek za 

notářský zápis včetně všech nutných úkonů se pohybuje od 10 000 Kč + DPH.  

• Založení bankovního účtu: pro prvotní vklad jmění, který je nejmenší možný 

1 Kč, je nejprve nutné zřídit podnikatelský účet v některé z komerčních bank. 

K založení účtu banka vyžaduje originál ověřené společenské smlouvy. Následně 

banka vydá potvrzení, že u ní byl vklad společnosti složen. 

• Ohlášení na živnostenském úřadě: V případě, kdy návrh na zapsání do 

obchodního rejstříku zprostředkovává notář, podnikatel se o tento krok nemusí 

starat. V opačném případě je nutné společnost ohlásit na živnostenském úřadě do 

90 dní od založení společnosti a žádat o zanesení do obchodního rejstříku. Nutné 

podklady pro zapsaní jsou: společenská smlouva ve formě notářského zápisu, 

potvrzení správce vkladu o složení vkladu, doklad od banky o složení vkladu, 

ověřená kopie výpisu z živnostenského rejstříku, doklad o právním titulu užívání 

nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí sídla, čestné prohlášení jednatelů 

a jejich podpisové vzory, kolková známka ve výši 6 000 Kč a ověřené podpisy 

všech jednatelů. 
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• Registrace na finančním úřadě: do 30 dnů se následně musí společnost 

registrovat na finančním úřadě a je jí přiděleno nové identifikační číslo IČO. 

V případě sepsání společenské smlouvy advokátem je nutné počítat i s jeho provizí 

a udělenou plnou mocí pro vyřizování, celý proces založení se tím pro podnikatele usnadní 

a zrychlí. Odhadovaná doba založení nové společnosti s ručením omezeným je mezi 10 až 

15 pracovními dny. 

Přechod z OSVČ do s.r.o. 

Založením s.r.o. však zdaleka nic nekoneční. Následuje proces převádění veškerého majetku 

z OSVČ do vlastnictví s.r.o. a navázání kontinuity podnikání v nové právní formě. Způsobů, 

jak plynule navázat v činnosti je hned několik, níže jsou detailně popsány: 

• Vklad celého nebo části obchodního závodu do základního kapitálu: Tento 

postup nabízí neplynulejší přechod a z pohledu obchodních partnerů také 

nejdůvěryhodnější. Tato varianta je však nejnákladnější a časově náročná, a to 

z důvodu nutného znaleckého posudku vytvořeného soudním znalcem. Vkladem 

obchodního závodu je myšlen soubor jmění, které podnikatel vytvořil, a které 

z jeho vůle slouží k provozování podnikatelské činnosti. Proto proces oceňování 

bude značně časově i finančně náročný. Tento způsob je doporučován velkým 

společnostem, u kterých je nutné zachovat kontinuitu a důvěru se všemi 

zainteresovanými stakeholdery. Proto tento způsob nedoporučuji. 

• Prodej celého nebo části obchodního závodu: V případě, kdy podnikatel 

nechce využít možnost ocenění obchodního závodu pomocí znaleckého odhadu, 

má možnost sám určit cenu. Avšak z důvodu prodeje mezi osoby spojenými je 

nutné majetek oceňovat v cenách běžných. Následně dojde k uzavření kupní 

smlouvy mezi fyzickou osobou (OSVČ) jako prodávající a právnickou osobou 

(s.r.o.) jako kupující. Koupi celého nebo části závodu, s.r.o. přebírá veškerá 

postavení původního podnikatele, tedy věřitelské i dlužnické závazky, pracovní, 

nájemní a pojistné smlouvy. Výhodou této formy však je, že podnikatel může 

z prodeje vyčlenit části závodu, které si ponechá jako OSVČ. 

• Prodej jednotlivých (vybraných) složek majetku: Poslední z vybraných 

možností je dočasné paralelní fungování jak OSVČ, tak zároveň i s.r.o. Proces 
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převádění majetku z FO na PO probíhá postupně po částech, a to vzhledem 

k závazkům a pohledávkám původního podnikatele, které by se postupně 

snižovaly až do určitého dne, kdy se celé podnikání převede pod s.r.o. 

a živnostník svou činnost ukončí či pozastaví. Tento mechanizmus časově 

i finančně nejméně zatíží podnikatele a je i daňově výhodný. Při prodeji majetku 

je možné vycházet ze zůstatkových cen (cen obvyklých), které určí podnikatel 

a u hodnotnějších položek je možné vycházet ze znaleckého posudku. Při prodeji 

jednotlivých položek majetku FO do vlastnictví PO, u kterých byl uplatněn 

odpočet DPH na vstupu, je následně nárokována daň z přidané hodnoty. Možnou 

nevýhodou tohoto postupu je malá míra kontinuity mezi podnikáním fyzické 

a právnické osoby z pohledu obchodních partnerů, pro které tato situace může 

být zmatečná. Vybraný podnik je však v blízkém kontaktu se svými partnery a je 

schopný tuto situaci obhájit a vysvětlit. Tento poslední zmíněný způsob převodu 

majetku do nové společnosti navrhuji jako nejvhodnější možnou variantu pro 

vybraný podnik, a to zejména z důvodu nižších časových a finančních nákladů 

a možného dočasného fungování obou subjektů. 

Přechod do nové formy podnikání firma sama nezvládne, proto je nutné k operaci přizvat 

daňového poradce, právníka, soudního znalce a případně i externí účetní firmu. Je nutné 

počítat s provizemi pro tyto subjekty za zprostředkovanou operaci, které se dohromady 

mohou pohybovat v nižších řádech desítek tisíc korun. 

Níže jsou chronologicky seřazeny praktické kroky, které podnik musí realizovat pro hladké 

provedení přechodu na s.r.o.: 

• Výběr daňového poradce: zajišťuje praktické provedení celé operace a daňové 

poradenství. 

• Výběr advokáta: zajišťuje právní poradenství, sepsání smluv a právních 

dokumentů. 

• Výběr externí účetní firmy: vedení podvojného účetnictví a kompletní agendy 

s ním spojené.  
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• Soupis majetku: majetek, který bude vložen do s.r.o., zahrnuje dlouhodobý 

hmotný, nehmotný a finanční majetek, zásoby (materiál, zboží, výrobky), 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

• Soupis smluv nutných k převodu: smlouvy k poskytovatelům služeb (internet, 

telefon, energie atd.), smlouvy k odběratelům a dodavatelům, bankovní a pojistné 

smlouvy, smlouvy k zaměstnancům, smlouvy k věřitelům. 

• Výběr soudního znalce: ocenění hodnotnějšího majetku, u kterého je složité 

odhadnout cenu. 

• Výběr nejvhodnější možnosti přechodu na s.r.o. 

• Sepsání smluv k uskutečnění převodu majetku 

• Podpis a vypořádání 

• Započetí vykonávání činnosti účetní zahajovací rozvahou. 

Je nutné nahlížet na změnu jako na dynamický proces, kde po určitou dobu existují oba 

podnikatelské subjekty. Proces je možné uskutečnit kdykoliv v roce, avšak je praktické 

učinit tak po skončení zdaňovacího období. V návrhu je plánované uskutečnit tento přechod 

ke konci roku, kdy proběhne daňové vypořádání všech zúčastněných subjektů a odpadá 

nutnost vypracovávání mimořádných účetních uzávěrek. 

Časový plán uskutečnění operace včetně všech nutných kroků je chronologicky zachycen 

v Ganttově diagramu níže. Celý projekt přechodu na s.r.o. je odhadován v délce trvání 

109 pracovních dní. Náklady, které budou s přechodem nutné vynaložit, odhaduji na 

40 000 Kč. Do kalkulace jsem zahrnul služby, kolky a ověření notáře, sepsání smluv 

advokátem, poradenství daňového poradce a zpracování znaleckého posudku vybraných 

položek majetku. Časové náklady majitele nutné k vyřízení přechodu nebyly kalkulovány, 

avšak je nutné brát je v potaz. Také není vyčíslena daň ze zisku, která vznikne fyzické osobě 

při prodeji majetku. 
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Obr. 16: Ganttův diagram přechodu na s.r.o. - časové rozložení (vlastní zpracování). 

 

Obr. 17: Ganttův diagram přechodu na s.r.o. - schodovitý graf (vlastní zpracování). 
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4.2.2 Proces nástupnictví 

Druhým návrhem strategického plánování na úrovni korporátní strategie je proces 

nástupnictví nové generace rodinného příslušníka do vedení podniku. Tento návrh úzce 

souvisí s předešlou kapitolu, a to z důvodu snazšího předání společnosti s ručením 

omezeným než živnosti. 

V současné době podnik a jeho vedení dospělo do fáze zralosti, kdy majitel – zakladatel 

dovršil důchodového věku a začíná uvažovat o další budoucnosti podniku. Pro majitele 

představuje podnik více jak třicetileté úsilí o vybudování stabilního a prosperujícího 

podniku, který plánuje předat svým dětem, kteří o něj budou pečovat a vést ho přinejmenším 

stejně dobře jako on. Tento čas generační výměny právě nastává a já, jakožto budoucí 

nástupce na otcovo místo, navrhuji plán, který povede k oboustranné spokojenosti, zamezí 

konfliktům a zajistí plynulý chod rodinného podnikání. 

Fáze nástupnictví 

Cesta od prvotní myšlenky zakladatele předat svůj podnik svým potomkům je dlouhá 

a prochází třemi zásadními milníky, které zobrazuje osa níže. 

 

Obr. 18: Osa fází nástupnictví (vlastní zpracování). 

Majitel v prvotní fázi výběru vhodného následovníka vybíral ze tří sourozenců. Hlavní 

prioritu měla moje nejstarší sestra, která měla vhodné vzdělání v oblasti marketingu 

a managementu, avšak po 3 letech fungování ve firmě odcestovala do zahraniční, kde se 

rozhodla založit rodinu. Druhá starší sestra neměla nikdy náklonnost k obchodně 

technickému zaměření podniku a vydala se uměleckým směrem. Já jakožto nejmladší syn 

jsem byl pro otce poslední možností k zachování rodinné kontinuity v podniku. Již od dětství 

jsem byl začleňován do výrobního procesu. Později jsem začínal přebírat důležitější úkoly, 

a i díky dosaženému vzdělání, jsem získával větší kompetence v oblasti marketingu, 

procesního managementu a brandingu.  Nyní se s otcem nacházíme v závěrečné fázi předání, 

která je z pohledu celého procesu tou necitlivější a také nejdůležitější. 
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Příprava předání 

Pro příchod nástupce, tak i odchod předávajícího, je zásadní zapojení nástupce do provozu 

a vedení rodinné firmy. Takové zapojení člena rodiny do vedoucí funkce ve firmě vyžaduje 

stanovená pravidla, která jsou zakotvena v rodinné ústavě. Přípravné kroky, ve kterých za 

čas svého působení v podniku musí nástupce obstát, jsou následující: 

• Role ve firmě by mu měla být přidělena na základě zkušeností, schopností 

a kompetencí, 

• Nástupce musí projít nižšími pozicemi a až následně se věnovat vedení, 

• Role nástupce by měla být akceptovatelná zaměstnanci, 

• Nástupce by se měl prokázat, že se na své postavení ve firmě hodí a na základě 

hodnocení jeho práce by to mělo být potvrzeno. 

Stejně jak je nutné, aby se nástupce připravil na svou roli ve firmě, tak je nutné, aby 

předávající podstoupil přípravné kroky: 

• Mentální příprava na to, že firmu povede někdo jiný, a to možná jiným způsobem, 

než tomu bylo doposud, 

• Postupné předávání znalostí, kompetencí a zkušeností na nástupce, 

• Příprava na to, až skončí jeho aktivní účast ve firmě a bude se moci věnovat 

něčemu jinému, 

• Příprava na možné nové nastavení řídících procesů, které nemusí nutně vycházet 

z autoritářského řízení jedné osoby. 

Předpoklady předání 

Hladký a bezkonfliktní proces předání se může uskutečnit za podmínky naplnění 

následujících předpokladů: 

• Majitel opravdu chce předat svou firmu rodinnému příslušníkovi, 

• Existuje nástupce hodný převzít zakladatelovi otěže v podnikání, 

• Nástupce má dostatečné předpoklady k manažerským i vlastnickým funkcím 

v podniku, 
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• Rodina zakladatele je ochotna přijmout a spolupracovat s novým nástupcem, 

• Předávající s nástupcem naleznou společnou shodu v harmonogramu předání, 

zejména pak v manažerských a vlastnických funkcích. 

Na straně nástupce je poté nutné kladně zodpovědět na tyto myšlenky: 

• Chci to? Jsem ochoten se podílet na budování rodinného podniku? Dokážu si 

představit tuto zodpovědnost a důvěru, která je ve mne vkládána? 

• Dokážu spolupracovat s rodinnými příslušníky a podaří se mi nalézt společná 

východiska? 

• Jsem schopen akceptovat nastavená pravidla spolupráce? 

Nástupnický plán 

Kostru celého procesu představuje plán nástupnictví. Navrhuji se řídit jeho postupnými 

kroky a zachovat tak v procesu systematičnost, přehlednost a schopnost vyhodnotit jeho 

jednotlivé části. Plán nezahrnuje fáze nástupnictví výběr následovníka, vzdělání a trénink 

a také neuvažuje s dobou, kdy se majitel rozhoduje, zdali vůbec podnik předá rodinnému 

příslušníkovi. 

Tab. 11: Nástupnický plán předání rodinného podniku (vlastní zpracování). 

 Fáze nástupnického plánu Trvání 

1 
Diskuze a nastavení procesních pravidel pro nástupnický 

proces, vymezení kompetencí k jednotlivým krokům. 

Zahájení 1. 9. 2020 

Ukončení 1. 12. 2020  

3 měsíce 

2 
Definování přesné představy nástupnictví – rozdělení 

podílů, manažerská a vlastnická struktura podniku. 

Zahájení 2. 12. 2020 

Ukončení 2. 3. 2021 

3 měsíce 

3 

Příprava podniku na novou strukturu a hierarchii vedení. 

Informovanost zaměstnanců, úprava vnitřních procesů. 

Tvorba společenské smlouvy  

Zahájení 3. 3. 2021 

Ukončení 3. 9. 2021 

6 měsíců 
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4 Zapojení nástupce do jeho budoucí manažerské role. 

Zahájení 6. 9. 2021 

Ukončení 6. 9. 2023 

2 roky 

5 
Zahájení předávání vlastnického podílu. Vetší kompetence 

v manažerské roli. Spolupráce nástupce s předávajícím.  

Zahájení 7. 9. 2023  

Ukončení 8. 9. 2025 

2 roky  

6 

Plné zapojení nástupce do vedoucí pozice podniku. 

Majoritní podíl vlastnických práv nástupce. Odchod 

předávajícího z manažerské role v rodinném podniku.   

Zahájení 9. 9. 2025 

Ukončení 9. 9. 2026 

1 rok 

 

Součástí plánu je také sepsání společenské smlouvy mezi nástupcem a předávajícím. Tento 

akt zavazuje oba subjekty k plnění povinností a práv k obsahu této smlouvy. Podobu 

hlavních bodů, které bude smlouva řešit navrhuji takto: 

• Vymezená doba, kdy spolu budou společně spolupracovat nástupce a předávající, 

• Vymezení pracovní pozice nástupce i předávajícího v průběhu vzájemné 

spolupráce i po odchodu předávajícího, 

• Doba, kdy nástupce omezí svou angažovanost v podniku a bude figurovat pouze 

jako poradce, 

• Jaký bude plat nástupce a jeho podíl na zisku, 

• Poměrové rozdělení vlastnického podílu mezi syna, přebírajícího řídící pozici 

v podniku a jeho sestry v podniku nezainteresované, 

• Určení časového harmonogramu postupného předávání vlastnického podílu 

podniku nástupci, 

• Procentuální vyjádření vlastnického podílu, který si majitel zachová i po svém 

odchodu, 

• Výše a podoba renty, kterou majitel po svém odchodu bude pobírat, 

• Datum účinnosti smlouvy. 
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Pozice nástupce – pozice předávajícího 

Plánovaná změna se bude nejvíce dotýkat reálné pracovní náplně obou subjektů. Proto je 

důležité už ve společenské smlouvě zakotvit jejich podobu a navrhnout možné rozvržení 

pracovních pozic, kompetencí a procentuálního zastoupení vlastnického podílu ve firmě 

v průběhu spolupráce i po odchodu otce zakladatele. 

 

Obr. 19: Pracovní pozice předávajícího a nástupce včetně procentuálního rozložení podílu (vlastní zpracování). 

Komunikace a role mediátora v procesu předávání 

Důležitost komunikace v procesu předávání podniku je stěžejní. Veškerý úspěch hladkého 

předání stojí na otevřené, pravidelné a cílevědomé komunikaci mezi předávajícím 

a nástupcem. Nalézt společnou řeč a správně porozumět záměru druhé strany bývá často 

obtížné i v prostředí rodiny. Komunikace mezi mnou a otcem o věcech týkajících se 

podnikání tomu není výjimkou. Proto navrhuji zvolit vhodného mediátora či koordinátora 
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řídícího hlavní témata komunikace tak, aby se proces předávání vyhnul konfliktům 

a neodklonil se od předem definovaného cíle. Osoba komunikačního mediátora by neměla 

mít žádný střet zájmů ani s jednou stranou, dále by měla mít schopnosti ve vedení dialogu 

a mít zkušenosti s podobnými projekty. Tuto pozici v procesu mohou zastoupit následující 

osoby: 

• Daňový poradce, 

• Advokát zabývající se obchodním právem, 

• Poradenská společnost v oblasti předávání rodinných podniků, 

• Podnikatel, kterému se již podařilo předat rodinný podnik. 

Cílem celého procesu nástupnictví je zejména udržení míru a blaha uvnitř rodiny, nalézt 

v sobě velkou míru loajality, úcty a porozumění. Tento krok výrazně ovlivní život jak můj 

jakožto nástupce, tak i mého otce a bude to jeden z životních milníků, ve kterém musíme 

obstát. Proto věřím, že správná komunikace a promyšlený plán budou stát za úspěšně 

předaným rodinným podnikem do rukou nové generace. 

Podrobný plán nástupnictví shrnuje Ganttův diagram níže. Plánovaná délka procesu 

předávání od prvotní diskuze až do předání většinového podílu nástupci je šest let. Náklady 

na právní poradenství a služby advokáta, které budou pro realizaci plánu nezbytné, jsou 

odhadnuty na 30 000 Kč. 
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Obr. 20: Ganttův diagram předání rodinného podniku – časové rozložení (vlastní zpracování). 

 

Obr. 21: Ganttův diagram předání rodinného podniku – schodovitý graf (vlastní zpracování). 
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4.3 Návrh obchodní strategie 
Na úrovni obchodní strategie je podnik Kubeso rozdělen do jednotlivých oblastí dle typu 

výrobku či nabízené služby. V podniku jsou následující samostatné celky, které jsou však 

vzájemně úzce provázané: 

• Dřevěná střešní okna 

• Plastová střešní okna 

• Ateliérová střešní okna 

• Stínící doplňky pro střešní okna 

• Montáž 

• Prodej 

• Servis 

Jako jeden z cílů plánu strategického rozvoje rodinného podniku jsem vybral z výše 

uvedených oblastní produkt ateliérových střešních oken. Rozvoj tohoto produktu 

představuje pro firmu velkou příležitost konkurenční výhody, posílení postavení firmy na 

trhu a navýšení počtů prodeje tohoto vysoce rentabilního výrobku. 

Problematika střešního ateliérového okna 

S výrobou střešních ateliérových oken firma začala před více jak 10 lety. Konstrukce tohoto 

okna vychází z běžných modelů střešních oken, které má firma ve své nabídce. Rozdílem je 

však jejich velikost. Tento typ oken je velkoformátových rozměrů s mnoha členěními 

a umožňuje skládat jednotlivé segmenty k sobě tak, že lze dosáhnou až maximálních 

rozměrů celé sestavy o šířce 5 m a výšce 3 m. Výroba každého okna tohoto typu je řešena 

jako zakázková z důvodu atypických požadavků na rozměr, zasklení, ovládání a barevné 

provedení vnitřních i vnějších částí okna. Názorný obrázek ateliérového střešního okna je 

uveden v přílohách. 

Důvodem, proč se firma rozhodla rozšířit svůj segment, byl tlak poptávky na tento produkt 

zapříčiněný nařízením památkových úřadů spravující historické části měst. V případě 

rekonstrukce půdních prostor budovy v památkově chráněném území města, úřad nařizuje 

zvolit vybrané prosvětlovací prvky s předepsanými parametry tak, aby historický ráz města 

byl zachován. 
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Tímto se firmě otevřela možnost splnit požadavky úřadů a nabídnout tak vhodný produkt 

pro rekonstrukce a nástavby budov, které jsou v dnešní době častou možností, jak navýšit 

chybějící obytné jednotky v centrech měst. Proto je největší podíl realizovaných zakázek 

v centru hlavního města, pro které je z historie typické prosvětlení střech velkoformátovými 

světlíky a vikýři. 

Hlavními zákazníky tohoto výrobku jsou primárně stavební firmy provádějící rekonstrukci 

či nástavbu dle vypracovaného projektu architektonickou či projekční kanceláří, která 

navrhuje i prosvětlovací prvky stavby. 

 

4.3.1 Plán rozvoje ateliérového střešního okna 

Současná situace na trhu se střešními okny dostala podnik do situace, kdy není plně schopný 

konkurovat v segmentu dřevěných střešních oken zahraničním producentům, zejména 

z hlediska ceny, použitých technologií a marketingových aktivit. Zároveň sílící trend 

plastových oken, které podnik nevyrábí, ale nakupuje, měl za následek výrazný pokles 

produkce vlastní výroby dřevných střešních oken. Výroba je částečně doplňována 

segmentem ateliérových oken, která však představují asi jen 20 % naplněnosti roční výroby. 

Proto navrhuji přeorientovat soustředění obchodních aktivit právě na segment ateliérových 

střešních oken, navýšit jejich produkci a počet uskutečněných prodejů o 30 % oproti 

současné situaci do tří let. 

Tento segment skrývá velký potenciál z hlediska konkurenceschopnosti, na tuzemském trhu 

je pouze jeden konkurent se srovnatelným výrobkem. Také z důvodu atypických rozměrů 

a různorodých požadavků zákazníka je možné zvolit širší obchodní rozpětí a učinit tak 

produkt vysoce rentabilní. Zároveň situaci nahrává i fakt, že většina zákazníků je nucena 

vybírat výrobek splňující požadavky památkového úřadu, což výrobek firmy Kubeso 

splňuje. Všechny tyto aspekty společně s volnými výrobními kapacitami přispívají 

ke zvýšení obchodního zájmu u tohoto výrobku. Tato skutečnost vyvolá pokles výroby 

dřevěných střešních oken, která budou zejména doplněk k oknům ateliérovým a budou 

zabírat okrajovější pozici na trhu. 

Pro navýšení prodeje dle strategického plánu navrhuji uskutečnit tyto kroky: 

• Nová konstrukce otevírání a ovládání okna, 

• Navýšení marketingových aktivit, 
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• Technická dokumentace produktu, 

• Kompatibilita stínících doplňků, 

• Nový obchodní název. 

Navrhované změny by měly odrážet soudobé trendy v oblasti rozšiřujícího segmentu chytré 

domácnosti, kterému by měly být přizpůsobeny konstrukční a ovládací prvky ateliérového 

okna s důrazem na požadavky památkových úřadů a požadavků zákazníků. Současně by pro 

žádného projektanta či architekta, nemělo byt překážkou, když ve svém projektu narazí na 

ateliérové okno. Firma bude schopna nabídnout adekvátní dokumentaci v podporovaných 

formátech s rozsáhlým poradenstvím a modernizovaným informativním webem. Současně 

marketingová kampaň cílící na projekční a architektonické kanceláře podpoří navrhování 

vybraného produktu do budoucích projektů. Dalším krokem bude nabídnout komplexní 

systém stínící techniky pro tento velkoformátový prosvětlovací prvek a navrhnout nový 

obchodní název. 

 

4.4 Návrh operativní strategie 
Na úrovni operativní strategie se budu zabývat konkrétními kroky pro naplnění strategického 

cíle zvýšení prodeje ateliérových oken. Všechny body návrhu jsou úzce provázány 

a společně výrazně přispějí k vyšší specializaci, propracovanosti a podpoře prodeje daného 

segmentu. 

 

4.4.1 Nová konstrukce otevírání a ovládání okna 

Navrhovaná nová konstrukce ateliérového okna zajistí subtilnější a užší rámové a křídlové 

profily tak, aby se zvětšila prosklená plocha a oknem proniklo více světla do interiéru. 

Požadavkem úřadu památkové péče jsou subtilní rámy se členěním jednotlivých prosklených 

polí ve formátu 60 × 60 cm. Tomuto požadavku by nová konstrukce vyhovovala a zároveň 

i při takto malé ploše jednoho pole nabídla více světla díky zúženým rámům. Častým 

požadavkem zákazníků je výklopný způsob otevírání okenního křídla. Tento typ však 

v nabídce není a současná konstrukce oken ho neumožňuje použít, dosud je využíván pouze 

kyvný středový pant. Proto navrhuji nové konstrukční řešení, které zohlední tento požadavek 

a umožní otevírání oken pomoci výklopného mechanizmu plynových vzpěr. Toto řešení je 
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vhodné zejména při nižší výšce umístění okna či menšímu rozměru jednotlivých segmentů 

okna. 

Stále sílícím trendem je v současnosti využívání „smart home“ zařízení, tedy chytrých 

součástí vybavenosti bytu od termoregulačních hlavic radiátorů, osvětlení, kamer až pro 

větrání a stínění, a to vše ovládané mobilním telefonem, častokrát odkudkoliv na světě. Tyto 

technologie budou budoucností moderních bytů a zajistí uživateli maximální stupeň 

komfortu a bezpečí. Proto navrhuji využít dostupných technologií a oslovit výrobce 

elektropohonů oken a řídících jednotek ke spolupráci, nad vývojem inovativního otevírání 

a ovládání střešních oken pomocí aplikací chytré domácnosti. Ovládání okna bude také plně 

komunikovat s dalšími senzory hlídajícími povětrnostní podmínky, jako jsou vítr, déšť či 

hladina oxidu uhličitého. Tento krok přispěje k lepší konkurenceschopnosti výrobku na trhu 

a osloví movitější skupinu zákazníků, tíhnoucí k moderním technologiím a bezstarostné 

domácnosti. 

- Tyto návrhy si vyžádají investici do výzkumu a vývoje inovovaného produktu 

v odhadované částce 500 000 Kč a časovém horizontu dvou let. 

 

4.4.2 Navýšení marketingových aktivit 

Současné marketingové aktivity, které se snaží podporovat prodej ateliérových oken, jsou 

zaměřena pouze na online kampaně probíhající na Google Ads. Z důvodu úzké specializace 

tohoto výrobku není objem vyhledávání dostatečný a kampaně nevykazují požadovanou 

výkonnost. Z tohoto důvodu navrhuji přeorientovat zaměření z cílení na široké publikum 

vyhledávající na Googlu na placenou inzerci specializovaných webů pro architekturu 

a stavitelství. Tematicky zaměřené weby jako jsou například Archiweb.cz, Designmag.cz či 

Earch.cz nabízí možnost inzerce a marketingové spolupráce. Cílem posílení reklamy pomocí 

PR článků, obrázků realizací, firemní vizitky či banneru na těchto odborně zaměřených 

webech bude rozšíření povědomí o produktech a značce mezi architekty a projektanty, kteří 

do svých projektů navrhují ateliérová okna. Současně bude také využito inzerce 

v tematických periodikách v listinné podobě, které často architektonická studia odebírají. 

Pro podpoření informovanosti o tomto produktu navrhuji také upravit vzhled a obsah 

webové stránky. Nové moderní a dynamické pojetí stránky ateliérových oken nabídne větší 
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prostor pro galerii realizací, rozšíří popis produktu a představí volitelná příplatková řešení. 

Web také nabídne možnost stažení veškeré výkresové dokumentace, 2D a 3D model. 

- Pro tento návrh je nutné vyčlenit v rozpočtu firmy přibližně 10 000 Kč až 15 000 Kč 

měsíčně. 

 

4.4.3 Technická dokumentace produktu 

Fáze přípravy projektové dokumentace je z pohledu celé stavby zásadním bodem, navrhují 

se zde konstrukční řešení, půdorysné rozmístění a v neposlední řadě i výběr vhodných prvků 

stavby jakou jsou například okna. Často se poté vypracovaný projekt dostává do výběrového 

řízení realizace stavby a konkrétní stavební firmy hledají dodavatele doporučených prvků, 

které budou splňovat projektovou dokumentaci. Proto je velmi důležité nabídnout technické 

podklady jako jsou řezy, půdorysy, 2D a 3D modely architektům a projektantům, kteří 

použijí technické výkresy do svého projektu a navrhnou jako doporučené prosvětlovací 

prvky výrobky KUBESO. V současné situaci je poskytována technická dokumentace jen 

v omezeném formátovém zobrazení a v neprofesionálním zpracování. Domnívám se, že 

vytvoření komplexní technické dokumentace v odborně uznávaném zpracování a rozšířené 

paletě podporovaných formátů (PDF, IMG, DWG, BIM) napomůže protlačit ateliérová okna 

do více budoucích projektů a následně i zvýšit počet uskutečněných realizací. 

- Vytvoření nové technické dokumentace bude představovat jednorázovou investici 

v předpokládané výši 70 000 Kč. 

 

4.4.4 Kompatibilita stínících doplňků 

Nabídnout zákazníkovi ateliérové okno, které nebude mít dořešenou kompatibilitu 

interiérového a exteriérového stínění by byla velká chyba. Zvláště když tyto produkty jsou 

součástí luxusních rezidenčních bytů v centru měst a když se předpokládá, že budoucí 

majitel bytu s ateliérovými okny bude movitější a bude vyžadovat od svého bytu maximum 

komfortu a pohodlí. Nevýhodou ateliérových oken je fakt, že se jedná o velkou zasklenou 

plochu, která napomáhá přehřívání interiérů a zároveň propouští velké množství světla. Oba 

tyto problémy lze vyřešit pomocí stínící techniky. Prvním řešením jsou motoricky ovládané 

vnější rolety zabraňující průniku slunečního záření díky speciální látce zamezující přehřívání 
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a částečné omezení průniku světla do místností. Snížením pokojové teploty se zejména 

v letních měsících výrazně zvýší uživatelský komfort. 

Druhý problém, které stínění řeší, je přílišné množství průniku světla do místnosti. Řešením 

je interiérové stínění, které je navíc využitelné jak ve dne proti ostrým slunečním paprskům, 

tak i v noci pro klidnější a světlem nerušený spánek. Nové elektricky ovládané stínění 

zakryje celou plochu ateliérového okna a odstíní tak přebytečné světlo. Oba druhy stínění 

nabízí dlouholetý obchodní partner firmy, tudíž navázání spolupráce nad těmito doplňky pro 

ateliérová okna nebude problém. Obrázky možného řešení jsou uvedeny v přílohách. 

- Realizace tohoto návrhu bude obnášet vývoj kompatibilních držáků mezi stíněním 

a oknem a zajištění průchodu elektroinstalace exteriérového stínění v odhadovaných 

nákladech na vývoj 50 000 Kč. 

 

4.4.5 Nový obchodní název 

Poslední z návrhů operativního strategického plánu je nový obchodní název ateliérového 

okna. V současné době není pro tento produkt využíván žádný specifický obchodní název, 

jedná se pouze o popisný název „ateliérová střešní okna“, který však nepředstavuje konkrétní 

modelové označení, či specifické řešení. Tento název má také malou relevanci 

vyhledávacích dotazů v internetových kampaní a neevokuje zaměření výrobku na historické 

objekty. Nový název by měl více napovídat, že se jedná o produkt pro památkově chráněné 

budovy, že splňuje požadavky památkových úřadů a disponuje moderními technologiemi 

a designem.  

- Náklady spojené se zavedením nového obchodního názvu ateliérových oken 

odhaduji na 10 000 Kč. 

 

4.5 Analýza rizik 
Kapitola analýza rizik hledá možné slabiny a úzká místa, která mohou ovlivnit jednotlivé 

plánované návrhy. Nejprve jsou rizika identifikována, poté je provedeno ohodnocení 

a následně je navrhnuto možné opatření ke snížení hrozby, kterou riziko představuje.   
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4.5.1 Identifikace rizik 

Z každé oblasti plánované strategie rozvoje podniku jsou vybrány nejdůležitější rizika, která 

mohou nastat a plán realizace ovlivnit.  

• Rizika plynoucí z přechodu na s.r.o. 

Primární riziko změny právní formy podnikání je samotný nesouhlas s přechodem majitele 

firmy. V případě, že majitel nebude chtít tuto změnu uskutečnit, celý plán je tím zmařen.  

Další riziko je spojeno s prodejem majetku do s.r.o., při kterém v důsledku špatného 

načasování a neoptimalizovaného množství zásob a velikosti dlouhodobého investičního 

majetku, může dojít k příliš vysokému daňovému zatížení. 

Samotné založení společnosti s ručením omezeným je vázáno legislativou a je nutné 

postupovat přesně podle vytyčených kroků tak, aby vlivem vyřizovacích lhůt a termínů na 

zpracování požadavku, nebyl ohrožen časový plán projektu. 

• Rizika plynoucí z předání podniku nastupující generaci 

Při předaní rodinného podniku z otce na syna vyvstávají hned dvě nejdůležitější rizika, a to 

vůle otce podnik předat a vůle syna převzít řízení podniku. 

I když snaha obou subjektů bude naplnit plán předávání, je vždy zásadní riziko špatné 

komunikace. Taková komunikace muže mít markantní dopad na průběh plánu. 

Změna postavení nástupce do vrcholné pozice podniku, může také vyvolat riziko neochoty 

zaměstnanců vůči novému řediteli, to může mít za následek snížení morálky, produktivity 

a možný odchod dlouholetých zaměstnanců. 

• Rizika plynoucí z rozvoje ateliérových střešních oken 

Poslední část strategických návrhů, rozvoj ateliérového střešního okna, nese největší riziko 

v podobě poklesu poptávky po těchto výrobcích. Vlivem možného příchodu ekonomické 

recese může celý segment stavebnictví stagnovat a tím bude ovlivněna i poptávka po 

výrobcích firmy.  

Méně pravděpodobné, avšak možné, je i riziko změny nařízení památkových úřadů 

týkající se vzhledu a konstrukce ateliérových střešních oken. 

Poslední hrozbou je neúčinnost strategických opatření, která může mít za následek 

snížení, nebo stagnaci prodeje a pokles zájmu o tento produkt. 
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4.5.2 Ohodnocení rizik 

Výše stanovená rizika z jednotlivých oblastí strategických návrhů jsou ohodnocena na 

základě pravděpodobnosti vzniku a následného dopadu v případě, že takové riziko nastane. 

Tabulky níže podrobně vysvětlují hodnotící škálu pravděpodobnosti vzniku a dopadu rizika. 

Tab. 12: Ohodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika (vlastní zpracování). 

Hodnota Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

Popis výskytu 

1 Vyloučené 
Riziko se vyskytne pouze ve výjimečných případech 
a za specifických podmínek 

2 Nepravděpodobné Riziko se může vyskytnout, ale je to nepravděpodobné 

3 Možné Riziko se může vyskytnout 

4 Pravděpodobné Riziko se pravděpodobně vyskytne 

5 Jisté Riziko se téměř vždy vyskytne s pravděpodobností   
90-100 % 

 

Tab. 13: Ohodnocení dopadu rizika (vlastní zpracování). 

Hodnota Dopad rizika Popis dopadu 

1 Zanedbatelné Situace omezí nepatrně projekt, ale nezpůsobí ztráty 

2 Nevýznamné Situace negativně omezí projekt, ale ztráty jsou 
nevýznamné 

3 Střední Situace nebezpečně ovlivní průběh a ukončení projektu, 
mohou vzniknout ztráty v časovém i finančním vyjádření 

4 Významné Situace velmi nebezpečně ovlivní celý projekt a vzniklé 
ztráty ohrozí uskutečnění projektu 

5 Krizové Situace zásadně omezí nebo ukončí celý projekt, ztráty 
mohou vyvolat negativní dopad na fungování firmy 
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Následující tabulka zobrazuje jednotlivé kvantitativní ohodnocení pravděpodobnosti 

a dopadu rizika, provedený součin obou hodnot určuje celkovou hodnotu rizika, která 

stanovuje možné ohrožení realizace plánu a dopad na firmu.  

Tab. 14: Hodnocení rizik (vlastní zpracování). 

Rizika plynoucí z přechodu na s.r.o. 

ID Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

1 Nesouhlas majitele se změnou 2 5 10 

2 Komplikace s prodejem majetku 3 3 9 

3 Ohrožení časového plánu 2 2 4 

Rizika plynoucí z předání podniku nastupující generaci 

ID Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

5 Nevůle majitele předat podnik 2 5 10 

6 Nevůle nástupce převzít podnik 2 5 10 

7 Špatná komunikace mezi 

majitelem a nástupcem 

3 2 6 

8 Neochota zaměstnanců vůči 

novému vedení 

2 3 6 

Rizika plynoucí z rozvoje ateliérových střešních oken 

ID Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

10 Pokles poptávky 2 4 8 

11 Změny nařízení památkových 

úřadů 

1 3 3 

12 Neúčinnost strategických 

opatření navýšení prodeje 

1 4 4 
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Výsledná hodnota rizika je následně zachycena v matici rizik a barevně rozdělena na škále 

přijatelnosti dle intervalu. Riziko je vždy označeno příslušným ID číslem a v závorce je 

uvedena výsledná hodnota. 

• (0;4ñ Nízké riziko = zelená 

• (4;8ñ Zvýšené riziko = žlutá 

• (8;25ñ Vysoké riziko = červená 

 

Tab. 15: Matice rizik sledující hodnotu pravděpodobnosti a dopadu (vlastní zpracování). 

 

4.5.3 Opatření ke snížení rizik 

Každé zmíněné riziko představuje jistou míru nejistoty a hrozby pro realizaci strategických 

plánů. Výše uvedená matice rizik napomáhá k rozdělení jednotlivých rizik do kategorií dle 

přijatelnosti. Pomocí čtyř možných přístupů k řízení rizik je riziko buď modifikováno, 

sdíleno, akceptováno nebo monitorováno. Následně je navrhnuto možné řešení, jak snížit 

míru rizika a připravit se na potenciální hrozbu.  

Nízké riziko:  

• ID 3 – Ohrožení časového plánu (sdílení rizika) 

Popis opatření: Proces založení a přechodu na s.r.o. bude svěřen pod kontrolu 

externí účetní firmě, která bude zodpovídat za včasné ukončení projektu a bude 

zajišťovat komunikaci s právníky, notářem a úřady v součinnosti s vedením 

firmy Kubeso.  

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t 5      

4  ID 10 (8)    

3  ID 7 (6) ID 2 (9)   

2  ID 3 (4) ID 8 (6)  ID 1, 5, 6 (10) 

1   ID 11 (3) ID 12 (4)  

 0 1 2 3 4 5 
  Dopad 
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• ID 11 – Změny nařízení památkových úřadů (monitorování rizika) 

Popis opatření: Riziko, změny nařízení památkových úřadů pro konstrukci 

ateliérových oken je jen málo pravděpodobné, proto navrhuji pouze sledovat 

nová nařízení a informovat se o plánovaných změnách a případě pružně reagovat. 

• ID 12 – Neúčinnost strategických opatření navýšení prodeje (akceptace rizika) 

Popis opatření: Neúčinnost navrhovaných strategických opatření je jen málo 

pravděpodobná z důvodu dlouholetých zkušeností podniku v segmentu 

ateliérových oken. Avšak jistá míra rizika je vždy přítomná, a i přesto navrhuji 

pouze akceptovat tuto hrozbu a důvěřovat strategickým rozhodnutím. 

 

Zvýšené riziko: 

• ID 7 – Špatná komunikace mezi majitelem a nástupcem (modifikace rizika) 

Popis opatření: Komunikace představuje pro předání podniku nastupující 

generaci zásadní faktor, proto navrhuji snížit tuto úroveň rizika plynoucí ze 

špatné a chaotické komunikace, pomocí zavedení pravidelných schůzí a zvolení 

vhodného komunikačního mediátora mezi oběma stranami.  

• ID 8 – Neochota zaměstnanců vůči novému vedení (modifikace rizika) 

Popis opatření: Neloajalita zaměstnanců vyvolaná změnou vedení podniku může 

pramenit z nevhodně a stroze vedené komunikace vůči zaměstnancům. Navrhuji 

zmírnění tohoto rizika za pomoci svolání několika schůzí všech zainteresovaných 

a komunikování všech plánovaných změn, jak ze strany předávajícího, tak ze 

strany nástupce.  

• ID 10 – Pokles poptávky (akceptace rizika) 

Popis opatření: Riziko poklesu poptávky po produktech zmiňovaných ve 

strategickém rozvoji představuje vnější vliv, který firma může ovlivnit jen 

částečně. Riziko firma může dočasně akceptovat, avšak z dlouhodobějšího 

hlediska je nutné zvážit příčiny poklesu a stanovit nové strategické rozhodnutí.  
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Vysoké riziko 

• ID 1 – Nesouhlas majitele se změnou (modifikace rizika) 

Popis opatření: V případě naplnění tohoto rizika je celý plán přechodu na právní 

formu podnikání s.r.o. zmařen. Je jen na samotném majiteli, jak se rozhodne, 

avšak pro zmírnění rizika na přijatelnou úroveň navrhuji sjednání schůzky 

s podnikateli, právníky a daňovými poradci pro vysvětlení výhod a nevýhod 

takového podnikání.  

• ID 2 – Komplikace s prodejem majetku (modifikace rizika) 

Popis opatření: Vhodné načasování prodeje majetku je zásadní, snahou bude 

v době uskutečnění prodeje mít zásoby na skladě a rozpracované i hotové 

výrobky v minimálním množství. Je nutné také zhodnotit stav dlouhodobého 

investičního majetku a rozhodnout o jeho ponechání, vyřazení či prodeji do s.r.o. 

• ID 5 – Nevůle majitele předat podnik (modifikace rizika) 

Popis opatření: V případě, že se majitel rozhodne podnik předat, je nutné tento 

akt stvrdit smlouvou mezi předávajícím a nástupcem tak, aby se snížilo riziko, že 

majitel své rozhodnutí odvolá. Jestli ale majitel ze své svobodné vůle nebude 

chtít podnik předat, nezbývá než akceptovat jeho rozhodnutí. 

• ID 6 – Nevůle nástupce převzít podnik (modifikace rizika) 

Popis opatření: Budoucnost firmy je silně ovlivněna vůlí nástupce převzít 

podnik. Pro hladké a bezproblémové převzetí a snížení tak rizika z nejisté 

budoucnosti je nutná obsáhla a věcná diskuze s jasným plánem budoucích kroků 

stvrzená smlouvou mezi předávajícím a nástupcem. 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout vhodnou strategii rozvoje rodinného 

podniku Jan Bednář – KUBESO. Teoretická část práce přiblížila zejména problematiku 

fungování rodinných podniků a tvorbu jejich strategie. Velkým přínosem bylo zjištění 

odborného popsání typického chování rodinného podniku, které v mnoha ohledech 

odpovídalo vybrané firmě. Zejména problematika nástupnictví a řízení podniku první 

zakládající generací byla dobrou retrospektivou pro samotný podnik.  Neméně důležitým 

tématem byla teoretická východiska k tvorbě strategie a dlouhodobých hodnot rodinného 

podnikání. 

Analytický přístup druhé části práce výrazně přispěl k nadhledu, v jakém prostředí se podnik 

ve skutečnosti nachází. Jaké vnější či vnitřní vlivy ho ovlivňují a jak vypadá fungování vně 

podniku. Poznatky ze všech analýz byly podkladem pro vznik sumarizující SWOT analýzy, 

která byla vyhodnocena a byl stanoven přístup, který má firma využít k eliminaci slabých 

stránek a ke správnému uchopení příležitostí, které se firmě nabízejí.  

Návrhová část reflektuje všechny výše zmíněné části práce a nabízí možné řešení jakým 

směrem a jaké kroky má firma v budoucnu vykonat. Zejména se zaměřuje na definování 

nové mise, vize a strategické cíle rozvrstvené napříč hierarchií podnikové strategie. 

Významným návrhem je změna právní formy podnikání z OSVČ na s.r.o. do konce roku 

2020, tato změna přispěje k důvěryhodnosti podniku, sníží daňové zatížení a vnese jasnější 

pohled do vnitřního uspořádání podniku. Silným tématem strategického rozvoje je také 

návrh nástupnictví nové generace do vedení podniku tak, aby se zachovala jeho kontinuita. 

Je zpracován šestiletý plán a kroky nutné k provedení postupného předání podniku 

rodinnému nástupci. Na otázku jaký produkt a jaký trh bude v nadcházejících letech pro 

podnik stěžejní odpovídá třetí z návrhů. Strategie si klade za cíl pomocí vytyčených kroků 

navýšit prodej ateliérových oken o 30 % do tří let, částečně umírnit výrobu standardních 

střešních oken a svůj fokus směřovat na zmíněný vysoce rentabilní produkt. 

Tvorba diplomové práce mi poskytla velice důležitý dokument. Dokument, který se opírá 

o silné pilíře teorie, daných postupů a modelů, díky nimž bude následný průběh převedený 

do praxe mnohem racionálnější. Při procesu, jak tato práce vznikala, jsem se stále držel linie 

teoretických znalostí nabytých při studiu a dával jsem je do kontextu s reálnou situací, kterou 

firma prochází. Ekonomická literatura popisuje mnoho případů s rysy typického chování 
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subjektů, jejichž znalost a umění je využít, mi dává do budoucí pracovní sféry důvěru a půdu 

pro rozumné jednání ve vedení podniku. To je velikou výhodou studia na vysoké škole 

a následný zdravý návyk celoživotního vzdělávání, dovednost výběru objektivních zdrojů 

a kladný postoj ke spolupráci. 

Velká část práce vznikala před nástupem celosvětové pandemie nemoci Covid-19, která 

silně ovlivnila a zřejmě i ovlivní globální ekonomické trhy. Proto shledávám jako hlavní 

limit této diplomové práce nezahrnutí vzniklé situace, a to z důvodu vysoké míry nejistoty a 

neschopnosti predikovat budoucí následky. 
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