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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství 

SPRINGER a.s. V první části práce jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se dané 

problematiky. Druhá část je věnována analýze současného stavu vybraného rodinného 

podniku a v poslední části této práce je na základě provedené analýzy zpracován návrh 

strategie rozvoje tohoto rodinného podniku. 

 

Abstract 

This master thesis deals with a proposal of development strategy of family business 

Vinařství SPRINGER a.s. The first part of the thesis defines theoretical concepts of the topic. 

The second part is devoted to an analysis of the current state of the chosen family business 

and in the last part of this thesis, based on the analysis, is created a proposal of development 

strategy of this family business. 
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ÚVOD 

Rodinné podniky mají napříč všemi evropskými státy dlouholetou tradici a taky 

nezpochybnitelný význam. Vždyť více než polovina všech evropských podniků má 

kořeny právě v rodinných podnicích. Přestože se většinou jedná o menší podniky 

s několika málo zaměstnanci, najdou se i takové, které zaměstnávají stovky nebo i tisíce 

zaměstnanců a zaznamenávají obrovské zisky. Rodinné podniky se od obyčejných 

podniků liší především tím, že propojují dva zcela odlišné světy – rodinu a podnik. A 

právě ideálním spojením těchto dvou světů může vzniknout dlouhodobě úspěšný a 

konkurenceschopný podnik, jehož hnací silou může být právě síla rodiny. 

Tato diplomová práce, která bude zaměřená právě na jeden vybraný rodinný podnik, bude 

rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou, přičemž všechny tři části na 

sebe budou logicky navazovat. 

V teoretické části budou na základě odborné literatury definovány základní pojmy, ze 

kterých budu následně vycházet v dalších částech této práce. Budou zde vysvětleny 

pojmy jako podnikání, podnik nebo rodinný podnik, jehož problematikou se tato 

diplomová práce bude zabývat. Budou zde také popsány strategické analýzy, jejichž 

znalost bude nezbytná pro zpracování analytické části. 

V analytické části bude nejdříve představen a popsán vybraný rodinný podnik, jenž bude 

následně podroben strategické analýze jeho vnějšího a vnitřního prostředí, a to právě 

pomocí analýz, které budou vysvětleny v teoretické části. Výsledky těchto analýz budou 

poté sloužit jako podklad pro zpracování návrhové části. 

V návrhové části se pak budu věnovat již samotnému návrhu strategie rozvoje vybraného 

rodinného podniku, přičemž budu vycházet z výsledků analýz, které budou zpracovány 

v analytické části. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení problému, který bude tato diplomová práce řešit 

a také na definování cíle diplomové práce. 

1.1 Vymezení problému 

Diplomová práce se bude zabývat strategií rozvoje rodinného podniku Vinařství 

SPRINGER a.s. Jedná se o malý rodinný podnik, který vznikl v roce 2006 a sídlí v malé 

vesnici Bořetice na jižní Moravě. Předmětem podnikání této společnosti je výroba a 

prodej vína. 

Hlavním problémem, který bude diplomová práce řešit, je nutnost rozvoje tohoto 

rodinného podniku. Díky vysoké kvalitě svých vín si podnik vydobyl již poměrně silné 

postavení na trhu a získal své stálé zákazníky a je tedy v současné době schopen uživit 

všechny členy rodiny. Problém však nastane ve chvíli, kdy synové zakladatele založí své 

vlastní rodiny a dojde k předání rodinného podniku na nástupníky, kterými budou 

pravděpodobně právě tito dva synové. Za stávajících podmínek se totiž nedá očekávat, že 

by podnik uživil všechny tyto členy rodiny. Z tohoto důvodu je tedy nutné zvážit 

možnosti rozvoje tohoto rodinného podniku. 

1.2 Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a strategické 

analýzy zpracovat návrh strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. 

Dílčími cíli této diplomové práce jsou vymezení teoretického přístupu k řešení 

problematiky strategie rozvoje rodinného podniku jako vymezení základních pojmů a 

popis analýz, které budou použity a také provedení strategické analýzy současného stavu 

rodinného podniku, díky které bude získán objektivní přehled o tom, v jaké situaci se 

tento rodinný podnik v současné době nachází. 
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ 

V teoretické části této diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy jako podnikání, 

podnikatel, podnik a samozřejmě také rodinný podnik, který je rozebrán ještě o něco 

podrobněji. Dále se zde věnuji například modelu tří kruhů, problematice nástupnictví 

v rodinných podnicích, strategii rodinného podniku a dalším termínům, ze kterých budu 

vycházet v dalších částech této práce a jejichž vysvětlení je proto důležité a nezbytné. 

V závěru teoretické části jsou představeny různé strategické analýzy, které budou 

následně použity v analytické části. 

2.1 Podnikání 

Podle Nového občanského zákoníku lze podnikání definovat jako soustavnou činnost 

prováděnou samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.). 

Podle Jitky Srpové a Václava Řehoře (2010) lze podnikání chápat jako proces, jako 

přístup nebo jako hodnotovou orientaci.  

Pokud máme na mysli podnikání jako proces, myslíme tím samotnou podnikatelskou 

činnost, to znamená vytváření nové přidané hodnoty, ať už má finanční nebo nefinanční 

formu. Jednoduše se tedy dá říct, že se jedná o činnost, kterou podnikatel vykonává 

(Srpová a Řehoř, 2010). 

Na rozdíl od toho podnikání jako přístup je chápáno jako metoda. Patří sem zájem a 

snaha o vytvoření něčeho navíc, vkládání a účinné využívání vlastních zdrojů, času a 

jména, vlastní odpovědnost, nesení podnikatelského rizika a další (Srpová a Řehoř, 2010). 

A podnikání jako hodnotová orientace značí hodnoty a postoje, které mají společenský 

a individuální rozměr. Společenský rozměr představuje postavení a uznání podnikatelů a 

podnikání ve společnosti. Individuálním rozměrem se rozumí kladení nároků jako 

odpovědnost, nesení rizika, ale také poskytování výhod jako nezávislost nebo možnost 

vydělávat víc peněz (Srpová a Řehoř, 2010). 
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2.2 Podnikatel 

Podnikatel je v Novém občanském zákoníku vymezen tou stejnou definicí, jakou bylo 

v předchozí podkapitole definováno podnikání. Je to tedy někdo, kdo vykonává 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku a tuto činnost vykonává samostatně na vlastní účet a 

odpovědnost (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.). 

Mezi nejčastější schopnosti podnikatele patří nacházení nových příležitostí, vytyčování 

nových cílů, schopnost podstupovat riziko, organizování podnikatelských aktivit a další. 

Podnikatel by také měl být sebevědomý, vytrvalý a schopný se neustále učit (Veber a 

Srpová, 2012). 

2.3 Podnik 

Stejně jako jsou pojmy podnikání a podnikatel popsány v Novém občanském zákoníku, 

tak i podnik zde má svou definici. V Novém občanském zákoníku se však nepoužívá 

pojem podnik, ale namísto toho zde najdeme označení obchodní závod. Ten je zde popsán 

jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti. Má se za to, že obchodní závod tvoří vše, co zpravidla slouží 

k jeho provozu (§ 502 zákona č. 89/2012 Sb.). 

Nejobecněji lze podnik chápat jako subjekt, ve kterém se přeměňují vstupy na výstupy. 

Dále podnik můžeme popsat jako ekonomicky a právně samostatnou jednotku existující 

za účelem podnikání, kdy ekonomická samostatnost znamená vlastní odpovědnost za 

výsledky podnikání a právní samostatnost znamená možnost vstoupit do právních vztahů 

s jinými tržními subjekty. V neposlední řadě lze podnik definovat jako soubor hmotných, 

osobních a nehmotných složek podnikání (Srpová a Řehoř, 2010). 
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2.4 Rodinný podnik 

S definicí rodinného podniku to až donedávna nebylo tak jednoduché jako s podnikáním, 

podnikatelem a podnikem, u nichž existují jasně dané definice v Novém občanském 

zákoníku. Pojem rodinný podnik totiž až do května minulého roku žádnou jednotnou 

obecně přijímanou definici neměl. Právě v květnu 2019 se však rodinné podniky konečně 

dočkaly a vláda ČR schválila definici rodinného podnikání. Samotný základ definice 

rodinných podniků v ČR navrhla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019).  

Tato definice rodinného podniku udává, že rodinným podnikem je rodinná obchodní 

korporace nebo rodinná živnost (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019). 

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 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019). 

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 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019). 

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). 
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Vzhledem k tomu, že dosud žádná obecně přijímaná definice rodinného podniku 

neexistovala, tak nelze říci, kolik rodinných podniků v ČR je, což by se teď mělo změnit. 

Díky statistickému sledování navíc bude možné sledovat vliv rodinných podniků na 

ekonomiku. Pro zajímavost ještě uvedu několik definicí rodinného podniku, které se 

používaly před schválením výše uvedené definice rodinného podniku vládou ČR v květnu 

2019 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019). 

V odborné literatuře se definice rodinného podniku rozdělovaly nejčastěji podle toho, zda 

se autor zaměřoval na to, kdo podnik vlastní, kdo podnik řídí nebo kdo v podniku pracuje. 

Za rodinný podnik byl například označen takový podnik, pro který platila následující 

rovnice (Gersick, Ward, 1997). 

Rovnice 1: Rovnice definice rodinného podniku (Zdroj Gersick, Ward, 1997) 

!" ≈ (%&!"#)
(%&$"#)

+ ()*+*!"#)
()*+*$"#)

≥ 1 

Kde: 

VKrod  - vlastní kapitál ovládaný rodinou 

VKpod  - vlastní kapitál podniku 

STATrod - počet členů statutárního orgánu rekrutující se z dané rodiny 

STATpod - počet členů statutárního orgánu podniku 

Podle další definice museli být v rodinném podniku alespoň dva členové rodiny, kteří 

jsou zainteresováni v přímém řízení tohoto podniku a dále museli minimálně 50 % 

majetku tohoto podniku vlastnit členové rodiny. Také do managementu podniku a jeho 

následnictví se většinou volí členové rodiny. Ve většině definicích rodinného podniku se 

tedy vycházelo z rodinného vlastnictví, řízení podniku rodinou a vůle k zachování 

podniku pro následující generace (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008). 
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Většina autorů zmiňovala především vlastnictví části podniku rodinnými příslušníky jako 

nutnou podmínku pro označení rodinný podnik, ani tady se ale všichni autoři neshodovali. 

Někteří totiž nepovažovali tuto podmínku za bezprostředně nutnou a mnohem důležitější 

byla podle nich především angažovanost rodinných příslušníků v procesu fungování 

podniku (Villalonga a Amit, 2006). 

Rodinný podnik se od ostatních podniků liší především tím, že propojuje rodinu a podnik, 

což jsou dva úplně odlišné systémy. Zatímco pro rodinu je charakteristická silná citová 

vazba mezi jejími členy, v podniku převažuje racionálnost a orientace na výsledky. 

Optimální propojení těchto dvou systémů je nezbytným předpokladem pro zdravé 

fungování rodinného podniku (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008). 

 

Obr. 1: Vzájemné překrývání systémů: rodiny a rodinného podniku      
(Zdroj vlastní zpracování dle Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008) 

2.4.1 Význam rodinných podniků 

Z historického hlediska jsou rodinné podniky těmi vůbec nejstaršími. Úplně nejstarší 

rodinný podnik na světě je japonský stavební podnik Kongo-Gumi, který existuje už 

neuvěřitelných 1500 let, během kterých se v podniku vystřídalo již přes čtyřicet generací. 

Nejstarším rodinným podnikem v Evropě je jedno z největších italských rodinných 

vinařství Antinori, které bylo založeno už v roce 1385 (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 

2008). 
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Velký význam rodinných podniků je nezpochybnitelný i například při pohledu na typ 

podniků napříč celou Evropou. Zhruba 70 – 80 % všech evropských podniků jsou totiž 

rodinné a zároveň tvoří až polovinu všech pracovních míst. Přestože je většina rodinných 

podniků označována jako malé a střední a v některých zemích se podílejí na tvorbě HDP 

„jen“ z 20 %, tak v jiných zemích se na tvorbě HDP podílejí až ze 70 %. Rodinné podniky 

najdeme ve všech odvětvích ekonomiky, většinou však v těch odvětvích, kde se využívá 

ruční práce. Těmito sektory jsou například zemědělství, stavařství, řemeslnictví, 

maloobchod a další. Naopak nejméně rodinné podniky působí ve finančním a 

technologickém sektoru. Podle předpokladů se do budoucna očekává, že poroste počet 

rodinných podniků v odvětvích jako turismus, poradenství, móda, design, vývoj software 

nebo IT služby (Mandl, 2008). 

Význam rodinných podniků v ČR 

V České republice nemají rodinné podniky zdaleka tak dlouhou historii v porovnání 

s Evropou či celým světem. Mnoho zakladatelů rodinných podniků se však hlásí k odkazu 

svých předků, kteří údajně působili ve stejných odvětvích ještě před vznikem České 

republiky. V odborné literatuře se také dočteme, že rodinné podniky hrály důležitou roli 

v 90. letech minulého století. V té době totiž měly velký podíl na úspěšném průběhu 

ekonomické transformace, vytvářely bohatství a také částečně snižovaly rostoucí 

nezaměstnanost. V současnosti tvoří rodinné podniky zhruba 30 % všech subjektů 

v České republice, což méně oproti jiným zahraničním zemím. Do budoucna se však 

očekává, že se tento podíl bude zvyšovat. Co se týče velkosti většiny rodinných podniků, 

tak je v České republice, stejně jako ve zbytku světa, až 95 % z nich klasifikováno jako 

malé a střední podniky (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008; Mandl, 2008). 

Podle velikosti a historie můžeme rodinné podniky v České republice rozdělit do čtyř 

základních kategorií: 

- Malé restituované podniky, živnosti a řemesla 

- Nové, malé a střední podniky založené po roce 1989 

- Velké „prvorepublikové“ restituované podniky 

- Nové velké podniky založené po roce 1989 (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 

2008) 
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2.4.2 Výhody a nevýhody rodinných podniků 

Rodinné podniky jsou, jak už bylo řečeno, jedinečným typem organizací, jelikož spojují 

dva naprosto rozdílné světy – rodinu a podnik. V případě, že se podaří tyhle dva rozdílné 

světy úspěšně spojit dohromady v jeden celek, může vzniknout rodinný podnik, který 

bude mít řadu výhod oproti obyčejným podnikům. Tyto výhody, které mohou zvyšovat 

konkurenceschopnost rodinného podniku, vychází především z úspěšného propojení 

rodiny a podniku. Samozřejmě u rodinných podniků existují také určité nevýhody, které 

u normálních podniků nenajdeme. Jedinečným jevem u rodinných podniků je především 

fakt, že na jedné straně se podnik musí rozhodovat racionálně za účelem dosahování zisku 

a plnění podnikových cílů a na straně druhé působí rodinný faktor, díky kterému bývá 

rozhodování často ovlivněno vzájemnými rodinnými vazbami, city a tak dále. V praxi je 

tedy důležité tyto dva rozdílné světy optimálně skloubit dohromady, přestože se v žádném 

případě nejedná o lehký úkol (Gersick, Ward, 1997). 

 

Výhody rodinných podniků 

- Vzájemná shoda mezi osobami – Pro její fungování jsou důležité jednoznačně 

definované autority, díky čemuž nedochází k rivalitě a bojům o moc. Přínosem je 

pak možnost přenášet systém rodinných hodnot do pracovního prostředí. 

- Angažovanost – Jedná se o rodinnou kulturu. Projevuje se zde loajalita a větší 

odpovědnost k podniku. Zaměstnanci v podobě členů rodiny pracují pro svůj 

vlastní prospěch. 

- Znalost – Technologické či obchodní znalosti, které se přenáší na další generace. 

- Flexibilita – Rodina je schopná věnovat podniku velké množství času, energie i 

peněz potřebné k tomu, aby byl podnik co nejúspěšnější. Může se jednat o 

významnou konkurenční výhodu. 

- Dlouhodobý záměr – Dlouhodobé záměry a cíle rodinných podniků jsou 

zpravidla mnohem účinnější než u jiných podniků. Jsou postaveny na ztotožnění 

kapitálu a vlastnictví. 

- Stabilní kultura – Vedoucí pozice jsou většinou obsazovány dlouhodobě, což 

vede ke stabilitě. Zaměstnanci pracují pro svůj vlastní prospěch. 
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- Rychlost v rozhodovacích procesech – Rozhodovací pravomoc bývá 

v rodinných podnicích přiřazena malému množství osob, většinou jedné nebo 

dvěma, což vede k rychlejšímu rozhodování. 

- Hrdost a důvěryhodnost – Angažovanost členů v rodinném podniku má 

pozitivní vliv i na jednání se zákazníky. To bývá u rodinných podniků srdečnější 

a ochotnější než u jiných podniků. Také úroveň služeb bývá díky tomuto přístupu 

na vyšší úrovni. Členové rodiny se jednoduše snaží se svými zákazníky zacházet 

co nejlépe. 

- Efektivita – Zejména v technologických aktivitách využívají rodinné podniky 

své prostředky efektivněji v porovnání s jinými podniky. 

- Produktivita – Díky větší flexibilitě a snaze rodinného podniku o dosažení 

maximální rentability svého kapitálu jsou tyto podniky také produktivnější. 

- Tvůrci pracovních míst – Díky smyslu pro sociální odpovědnost mají rodinné 

podniky větší schopnost vytvářet nová pracovní místa. 

- Orientace na kvalitu – Rodinné podniky kladou mimořádný důraz na 

svědomitost a odpovědnost vůči svým zákazníkům, což vede k vysoké kvalitě 

výrobků či poskytovaných služeb rodinného podniku (Koráb, Hanzelková, 

Mihalisko, 2008). 

 

Nevýhody rodinných podniků 

Rodinné podniky mají díky provázanosti rodiny a podniku samozřejmě i své nevýhody. 

Pokud jsou manažerovými podřízenými příbuzní členové rodiny, tak se mu u takových 

podřízených bude jeho autorita prosazovat o poznání hůře než u podřízených, se kterými 

žádný takový příbuzenský vztah nemá. Také špatné vztahy v rodině mohou velmi 

negativně ovlivnit fungování celého podniku. Dalším problémem bývá, že ačkoli mívají 

rodinné podniky dobře stanovené strategie, tak plánování v těchto podnicích většinou 

pokulhává. Důvodem může být, že členové rodiny nesdílí hodnotu dané strategie nebo se 

této strategii záměrně vyhýbají, a to z toho důvodu, aby v rodině nevzniklo napětí. Raději 

tedy preferují defenzivní postavení, čímž se snaží tomuto riziku vyhnout (Carlock, Ward, 

2010). 
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Nevýhody rodinných podniků můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější jsou nevýhody, 

které plynou z okolních vlivů a vnitřní jsou ty, které přímo souvisí s konkrétním 

podnikem (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008). 

Vnější tlaky jsou ty nevýhody, na které rodinný podnik nemá přímo vliv, nicméně je 

občas může ovlivňovat nepřímo. Jsou spojeny především s legislativou, to znamená, že 

se jedná o různé předpisy, vyhlášky a podobně. Vnější nevýhody se skládají se ze tří 

hlavních oblastí: veřejného mínění, postoje peněžních ústavů a daňové politiky státu 

(Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008). 

Vnitřní tlaky se rozdělují na emocionální a podnikové.  

- Emocionální tlaky jsou konflikty vycházející ze spojení rodiny a podniku. Patří 

sem například konflikt mezi otcem a synem, který může být pro podnik velmi 

nebezpečný zejména při nástupnickém řízení. Dále se sem řadí rivalita mezi 

sourozenci, která může mít taky fatální dopad na fungování rodinného podniku. 

A v neposlední řadě sem můžeme zařadit tzv. syndrom rozmazleného dítěte, 

který je výsledkem zanedbávání rodiny a výchovy dětí ze strany otce podnikatele 

kvůli nedostatku času. Začlenění takového dítěte do podniku poté může vést, kvůli 

nedostatku jeho znalostí, až k zániku celého rodinného podniku (Koráb, 

Hanzelková, Mihalisko, 2008). 

- Podnikové tlaky jsou naopak překážky podnikového charakteru a souvisí se 

slabými stránkami rodinného podniku. Nachází se v jednotlivých fázích procesu 

podnikání, kterými jsou plánování, organizování, řízení a kontrola. Rodinné 

podniky mají obecně problém s plánováním zaměřeným na vývoj do budoucna a 

často se stává, že následující generace nechtějí v rodinném podnikání pokračovat. 

Co se týče organizování, tady jsou největší tři překážky rozvoj rodinného 

podniku, financování podniku a problémy spojené s výměnou generací. 

Nedostatky ve vedení rodinného podniku vychází například z preference 

rodinných příbuzných namísto lépe kvalifikovaných pracovníků, z neochoty 

vedoucího k delegování moci či odpovědnosti, z rodinných konfliktů a dalších. 

Problém plynoucí z kontroly je například fakt, že v případě rozvoje podniku je 

nezbytné kontrolu rozdělit mezi velký počet rodinných příslušníků, kvůli čemuž 

mohou vznikat různé konflikty (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008). 
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2.4.3 Rozhodování v rodinném podniku 

Na proces rozhodování má v rodinném podniku vliv pět základních faktorů, kterými jsou 

kontrola, kariéra, kultura, kapitál a vztahy (Carlock, Ward, 2010). 

Pravomoc a kontrola 

V rodinném podniku musí být jasně vymezeno, jakým způsobem budou prováděna 

rozhodnutí a kdo má pravomoc rozhodovat. Častým problémem může být odlišnost rolí 

v rodině a v podniku. Příkladem může být nastupující generace, která ve vedení podniku 

nahrazuje předcházející generaci. V rodinné hierarchii je však této předcházející generaci 

stále podřízena, a přestože už po formální stránce nemá tato předcházející generace na 

podnik vliv, tak na něj ve skutečnosti stále působí přes rodinné vazby (Carlock, Ward, 

2010). 

Členové rodiny ve vedoucích pozicích 

Dalším důležitým faktorem je nastavení pravidel pro obsazování pozic rodinnými 

příslušníky. Ti často berou možnost nalezení pracovního místa v rodinném podniku jako 

samozřejmost, a to bez ohledu na to, zda disponují potřebnou kvalifikací či nikoli. 

Zejména v menších podnicích je jen zřídka kdy odděleno vlastnictví od řízení, takže je 

zde pravděpodobnost dosazení nekompetentního pracovníka do řídící pozice ještě větší 

(Carlock, Ward, 2010). 

Kultura 

Kulturu rodinného podniku je potřeba definovat a formulovat co nejpřesněji. Jedná se o 

soubor vizí a hodnot, který rodina vyznává a podle kterého se řídí v procesu podnikání. 

Při přesné formulaci rodinné kultury je pro lídry mnohem jednodušší provádět různá 

rozhodnutí (Carlock, Ward, 2010). 

Kapitál 

Dále je také nutno jasně definovat pravidla pro rozdělování zisku podniku. Je důležité 

ujasnit, jaká část zisku bude rozdělena mezi vlastníky, jaká část bude reinvestována zpět 
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do podniku a tak dále. Patří sem také podmínky, které jsou nutné pro možnost stát se 

vlastníkem akcií daného rodinného podniku (Carlock, Ward, 2010). 

Vztahy 

Posledním faktorem, který ovlivňuje proces rozhodování v rodinném podniku, jsou 

vztahy mezi členy rodiny. Ty mohou v ideálním případě působit pozitivně a vytvářet tak 

v podniku stabilní prostředí, v horším případě však mohou působit i negativně v případě 

různých konfliktů mezi rodinnými příslušníky (Carlock, Ward, 2010). 

2.4.4 Model tří kruhů 

Model tří kruhů byl poprvé publikován v roce 1996 předním profesorem Harvardské 

univerzity Johnem Davisem a zobrazuje rodinný podnik jako tři samostatné, ale navzájem 

se prolínající subsystémy, kterými jsou rodina (Family Members), vlastníci (Owners) 

a podnik (Managers & Employees), přičemž podnikem se zde myslí manažeři a jiní 

zaměstnanci rodinného podniku, kteří však nejsou součástí rodiny. Model se skládá 

celkem ze sedmi sektorů a každá osoba, která je s rodinným podnikem nějakým 

způsobem spojena, může být zařazena minimálně do jednoho z nich. Pokud má tato osoba 

s podnikem jen jedno spojení, tak bude zobrazena v sektorech 1, 2 nebo 3. Naopak pokud 

se bude jednat o vlastníka, který je členem rodiny a zároveň v podniku pracuje, tak ten se 

bude nacházet v sektoru 7, který spadá do všech tří subsystémů (Gersick, Ward, 1997; 

Tagiuri a Davis, 1996). 

Na modelu lze uvést příklady, které pomáhají pochopit důvody vzniku mezilidských 

konfliktů. V případě rozhodování o rozdělení zisku bude chtít osoba nacházející se 

v sektoru 4 zvýšit dividendy, zatímco osoba v sektoru 6 bude požadovat reinvestování 

zisku zpět do podniku za účelem jeho rozvoje. A právě neshoda mezi těmito dvěma 

osobami může vést k vyvolání konfliktu. Obecně lze díky modelu snadno předpokládat 

chování osob při různých rozhodnutích podle toho, do jakého sektoru spadají. Otázkou 

rodinného podniku je, čí zájmy by měly být upřednostňovány, protože nalezení společné 

cesty bývá většinou dosti obtížné, někdy dokonce až nemožné (Gersick, Ward, 1997; 

Tagiuri a Davis, 1996). 
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Jak již bylo zmíněno, jednotlivé subsystémy jsou sice samostatné, ale prolínají se, což 

znamená, že nefungují odděleně. Model také znázorňuje, jak změny v jednom kruhu 

ovlivňují i zbývající dva. Například změna v rodinném kruhu jako předání moci či úmrtí 

zakladatele má přímý důsledek také na vlastníky a osoby v podniku. Do modelu lze také 

zahrnout faktor času, což je výhodné zejména z toho důvodu, že všechny kruhy prochází 

svým životním cyklem, které jsou podrobněji popsány v následující podkapitole 

(Gersick, Ward, 1997). 

 

Obr. 2: Model tří kruhů (Zdroj upraveno dle Tagiuri a Davis, 1996) 

2.4.5 Životní cyklus rodinného podniku 

Všechny tři subsystémy v modelu tří kruhů mají v průběhu času svůj vlastní životní 

cyklus. Kruh rodiny má fáze partnerství, rodina s dětmi, odchod dětí a pra-

rodičovství. Fáze, kterými v průběhu času prochází kruh vlastnictví, jsou jediný 

vlastník, spolupráce sourozenců a spolupráce bratranců, popřípadě může ještě 

následovat fáze velký rodinný podnik neboli tzv. family enterprise. A životní cyklus 

kruhu podniku má fáze zahájení, expanze/formalizace a zralost (Carlock, Ward, 2010). 
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Vývoj rodiny 

- Partnerství (mladá podnikatelská rodina) – je prvním stádiem vývoje kruhu 

rodiny z pohledu životního cyklu rodinného podniku. Naprosto klíčové pro tuto 

fázi je vytvořit fungující partnerství a nalézt optimální kompromis mezi životem 

v rodině a prací v podniku. Typické pro tuto fázi je vysoká aktivita a rozhodování 

partnerů, zda mít děti. 

- Rodina s dětmi (zapojení potomků do podnikání) – o 10 – 15 let později oproti 

prvnímu stádiu. Partneři podporují své děti v jejich rozvoji a snaží se je 

nasměrovat k jejich případnému budoucímu zapojení do rodinného podniku. 

- Odchod dětí (společné podnikání) – původním zakladatelům je přes 50 let, 

jejich dětem 20 – 30 let. Řeší se vztahy mezi původními zakladateli, dětmi, 

bratranci a sestřenicemi a dalšími. Objevují se požadavky kvalifikovaných 

příbuzných na kariérní příležitosti. 

- Pra-rodičovství (nástupnictví) – původní zakladatelé se rozhodují, zda podnik 

předají nebo budou sdílet jeho vedení. Pro dosažení úspěšného nástupnictví je 

důležité kvalitní plánování a síla rodiny překonat všechny překážky. Po předání 

podnikání začíná celý cyklus od začátku (Gersick, Ward, 1997). 

 

Vývoj vlastnictví 

- Jediný vlastník – většina podniků založena jediným vlastníkem či partnery. 

Největšími problémy zde bývají kapitalizace, kdy se vlastník rozhoduje, odkud 

vzít potřebný kapitál. V úvahu většinou přichází buď financování z banky nebo 

půjčení peněz od rodinných příslušníků. Dalším problémem je vyvážení kontroly 

s vlivem stakeholderů, protože jediný vlastník sice přináší výhody v podobě 

jednoznačnosti pravomocí, zároveň však přináší rizika a v případě jeho 

nepřítomnosti je podnik doslova paralyzován. Další problém také může 

představovat volba vlastnické struktury pro nastupující generaci, respektive zda 

ponechat vlastnictví jedné osobě nebo vlastnictví rozdělit mezi více osob 

(Gersick, Ward, 1997). 
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- Spolupráce sourozenců – fáze, ve které je vlastnictví rozděleno mezi dva nebo 

více sourozenců. Zásadním problémem zde může být rozdělení rolí v podniku 

mezi sourozence a určení, který ze sourozenců bude zastávat hlavní roli 

vedoucího podniku. Dále se rozhoduje, zda předávající zakladatel rozdělí 

vlastnictví rovnoměrně mezi sourozence nebo uplatní přístup „bez práce nejsou 

koláče“. Sourozenci by se v této fázi také měli snažit o udržení stávajícího 

kapitálu (Gersick, Ward, 1997). 

- Spolupráce bratranců – větší počet rodinných příslušníků, kterých mohou být 

desítky. Obvykle se jedná o minimálně čtvrté generace. Tato fáze řeší především 

dva problémy. Tím prvním je podle očekávání správa rodiny, která je v této fázi 

již velmi různorodá. Členové rodiny se často už ani neznají, osobní pouta již 

nejsou tak silná, do podniku přichází osoby, které osobně nepoznaly zakladatele 

a tak dále. Druhým problémem je udržení kontroly vlastnictví podniku. V případě, 

že by chtěl některý vlastník prodat své akcie, zbytek rodiny by měl mít možnost 

tyto akcie odkoupit. V případě veřejné nabídky akcií se může stát, že rodina ztratí 

soukromí při rozhodování a podnik začne pomalu ztrácet charakteristiky podniku 

rodinného (Gersick, Ward, 1997). 

 

Vývoj podniku 

- Zahájení – Prvotní kroky podniku a snaha o jeho přežití. 

- Expanze/formalizace – Fáze od stabilizace podniku do bodu zpomalení růstu. 

Může trvat spoustu let i generací. Snaha o podporu růstu a zavádění změn, které 

by měly mít pozitivní dopad na podnik. 

- Zralost – Bezproblémové automatizované fungování podniku. Tato fáze nelze 

udržet napořád a má dvě možná východiska, obnovu a recyklaci nebo zánik 

(Gersick, Ward, 1997). 
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2.4.6 Nástupnictví v rodinných podnicích 

Otázka nástupnictví může být pro spoustu rodinných podniků velkým problémem. 

Z historických statistik totiž vyplývá, že napříč více jak dvěma generacemi je míra přežití 

rodinného podniku velmi nízká. Ještě před nástupem druhé generace zkrachuje nebo je 

prodáno zhruba 70 % rodinných podniků a pouhých 10 % zůstane v rukách rodiny déle 

jak tři generace (Stalk a Foley, 2012). 

Samotný výběr nástupce a jeho následná příprava na převzetí podniku jsou pro úspěšný 

proces nástupnictví velice důležité. Zásadním faktorem, který ovlivňuje úspěšnost 

předání moci, je totiž vztah mezi nástupcem a tzv. incumbentem, což je osoba, která 

podnik předává. V případě, že je jejich vztah špatný, může být proces předávání moci 

neúspěšný a mít pro rodinný podnik fatální následky (Astrachan, 2010). 

Proces předávání moci bývá rozdělován na několik kroků, které můžeme přirovnat 

k předávání štafetového kolíku při štafetovém běhu. Základní kroky, nutné pro úspěšný 

proces předání moci, zase lze přirovnat k jednotlivým faktorům předávání štafetového 

kolíku jako načasování, samotné předání či komunikace (Dyck a kol., 2002). 

Následnictví bývá většinou rozdělováno do těchto tří etap: 

1. Přednáslednická fáze 

2. Horká fáze 

3. Postnáslednická fáze (Kenyon-Rouvinez a Ward, 2016) 

Úvodní přednáslednická fáze zahrnuje celkovou výchovu a vzdělání dětí a je tedy 

poměrně dlouhá. Konkrétní určení „závazného data“, kdy má k předání moci dojít, je 

navíc prakticky nemožné (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008). 

Horká fáze zahrnuje samotný proces předávání moci, čímž podnik částečně ztrácí jistotu. 

Konkrétní okamžik zahájení této fáze nelze jednoznačně určit a často k němu vede i 

náhodná událost. Důležité je předat kompletní řídící práva a kompetence co nejdříve a 

v plném rozsahu. V opačném případě nemusí být jasné, kdo podnik ve skutečnosti vede 

(Kenyon-Rouvinez a Ward, 2016). 
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V závěrečné postnáslednické fázi by se rodina měla zaměřit na nové nastavení propojení 

rodiny a podniku. Nastupující generace postupně přebírá veškerá vlastnická práva a měla 

by se postarat o předešlou generaci, která se v podniku již aktivně nezapojuje. Mělo by 

se jednat jak o finanční zajištění například formou dividend, tak o projevování uznání a 

respektu za poskytnuté příležitosti. Fáze je také spojena s opouštěním starých zvyků a 

určováním nového směru. Dále by nová generace měla usilovat o co nejrychlejší nastolení 

rovnováhy v podniku a předejít tak dlouhotrvající nejistotě (Kenyon-Rouvinez a Ward, 

2016). 

Z pohledu nástupnictví rodinné podniky hledají odpovědi na tři otázky: 

1. Kdo se stane nástupníkem? 

2. Kdy se má začít s plánováním výměny generací? 

3. Jakým způsobem přistoupit k výměně generací (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 

2008)? 

Nejtěžším úkolem ze všech tří je nalezení vhodného nástupníka. Toho lze určit různými 

metodami jako určení za nástupníka prvorozeného potomka, zvolit systém střídavého 

nebo společného řízení podniku, svěřit řízení podniku do rukou profesionálů a další. 

Nejčastějšími chybami při výběru vhodného nástupníka bývají neuvědomění si 

chybějících vlastností nástupníka, citová zaslepenost vůči potenciálním nástupcům nebo 

zamezení přístupu příliš novátorským osobám nebo osobám mimo rodinu (Koráb, 

Hanzelková, Mihalisko, 2008). 

Proces nástupnictví začíná již ve chvíli, kdy jsou zvažovaní nástupníci ještě děti a jak již 

bylo uvedeno, tak určení konkrétního data, kdy k předání moci dojde, je nemožné. 

Problémy spojené s plánováním výměny generací mohou být například neuvědomění si 

majitele, že podnik nemůže řídit věčně, zaměřování se jen na krátkodobé problémy, 

nejistota majitele, zda nástupníci zvládnou podnik řídit, obavy z možného vzniku rivality 

mezi potomky při výběru jednoho z nich jako nástupníka a další (Koráb, Hanzelková, 

Mihalisko, 2008). 
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Přistoupit k výměně generací by rodina měla podle sedmi hlavních bodů, které 

ovlivňují plynulý přechod mezi generacemi: 

1. Vystihnout vhodný okamžik, kdy začít s plánováním 

2. Načrtnout časový plán výměny generací 

3. Zabezpečit vzdělávání pro potenciální nástupníky 

4. Objasnit vztahy rodina a podnik 

5. Účast všech členů rodiny na plánování výměny generací 

6. Oddělit roli vlastníka podniku od vedoucího pracovníka 

7. Finančně zabezpečit odcházejícího vedoucího pracovníka (Koráb, Hanzelková, 

Mihalisko, 2008) 

I když v literatuře najdeme desítky modelů, které popisují jednotlivé kroky nebo 

doporučení pro úspěšné zvládnutí procesu nástupnictví v rodinných podnicích, tak se ve 

většině z nich autoři shodují na tom, že by nástupnictví mělo být plánováno důkladně a 

s dostatečným předstihem (Dyck a kol., 2002). 

2.5 Strategie rodinného podniku 

Pro mnoho podniků může implementace strategie představovat velmi náročný a 

zdlouhavý proces. Určitou výhodu v této oblasti mohou mít menší podniky nebo dokonce 

podniky, které teprve začínají. Ty jsou totiž často schopny identifikovat příležitosti, které 

by velké a zavedené podniky nepovažovaly za přijatelné (Burns, 2001). 

Protože je tato diplomová práce zaměřena na rodinný podnik, tak je nutné definovat 

strategii podniku z hlediska rodinných podniků. Strategie rodinného podniku totiž 

zahrnuje kromě strategie podniku také strategii rodiny, respektive se jedná o průnik 

těchto dvou strategií, který je znázorněn na následujícím obrázku (Jurová, 2016). 
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Obr. 3: Model strategie malého rodinného podniku (Zdroj Jurová, 2016) 

2.5.1 Strategie rodiny 

Strategie rodiny sestává z hodnocení situace v rodině, rozhodování o členech rodiny, kteří 

se budou podílet na řízení rodinného podniku, a ze stanovení plánu výběru, školení a 

předání moci na nástupníka (nástupnictví je podrobněji popsáno v podkapitole 2.4.6). 

Uvádí se pak celá řada rodinných prvků, které ovlivňují proces tvorby a přijetí rodinných 

strategií. Patří sem např. pořadí narození potomků, rodinné psychologické faktory, 

kterými jsou např. adaptibilita, rigidita, soudržnost apod. Pro dosažení vysoké efektivity 

rodinné strategie by neměla být podceňována tvorba jednacího řádu rodinné rady a 

rodinného protokolu (Jurová, 2016; Astrachan, 2010). 

Rodinný protokol je jedním ze základních pilířů tvorby strategie rodiny. Jeho hlavním 

účelem je usnadnění rozvoje obou působících systémů a regulace vztahů rodina/rodina a 

rodina/rodinný podnik. Obsahuje normy a pokyny týkající se nástupnictví v rodinném 

podniku, pravidla regulující vztahy vlastníků, přípravy a vzdělávání členů rodiny, řešení 

konfliktů atd. Často se v něm také objevuje tzv. genealogický strom rodiny, který 

vymezuje zúčastněné osoby rodiny, které mají pravomoc rozhodovat na rodinné radě. Za 

velmi důležitý aspekt nejen pro potřebu tvorby rodinné strategie se považují jednoznačně 

formulované hodnoty a filozofie, kterou rodina uznává a ctí. Právě tento aspekt má 

obrovský vliv na průnik rodinné a podnikové strategie a na následnou formulaci strategie 

rodinného podniku (Koráb, 1998). 
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2.5.2 Strategie podniku 

Strategii podniku lze popsat v pěti bodech: 

1. Strategie jako plán 

2. Strategie jako vzor/schéma 

3. Strategie jako pozice 

4. Strategie jako perspektiva 

5. Strategie jako trik (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998) 

Strategie je označována jako plán v případě, kdy se podnik zabývá budoucností a vytváří 

určitý plán za účelem dosažení podnikových cílů, v tomto případě mluvíme o strategii 

zamýšlené (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

Jako vzor či schéma je strategie označována v případě, kdy se naopak díváme zpět do 

minulosti na to, jak se podnik již choval. Díváme se tedy na konzistentní chování podniku 

v průběhu času a tato strategie se označuje jako strategie realizovaná. Strategie zamýšlená 

a realizovaná nemusí být vždy stejné, protože v reálném prostředí dochází často 

k nečekaným změnám, na které je potřeba v plánu reagovat. Dále může nastat také tzv. 

emergentní strategie, ve které jednotlivé kroky podniku nesledují žádný plán, ale díky 

podmínkám prostředí konvergují do jednoho směru a vytvářejí dohromady realizovanou 

strategii (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

Pokud je strategie myšlena jako pozice, tak mluvíme o pozici výrobků a služeb na trhu 

ve vztahu ke konkurenci. Touto strategií můžeme myslet odlišné aktivity podniku, díky 

kterým se snaží získat cenné postavení na trhu (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

Strategie jako perspektiva, na rozdíl od strategie jako pozice, která sleduje vnější okolí 

podniku, sleduje vnitřní prostředí podniku, tedy to, jak uvnitř funguje a jak plní své vize 

(Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

V případě, že popisujeme strategii jako trik, tak tím myslíme specifický manévr, kterým 

se podnik snaží získat konkurenční výhodu (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 
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Hlavním účelem strategie je definovat směr podniku. Během určování tohoto směru se 

může stát, že se zapomene na rizika, která se mohou objevit a ztížit tak dosažení cílů 

podniku. Při plánování je tedy velmi důležité brát potenciální rizika v potaz a hledat 

možnosti, jak jim zabránit. Strategii je potřeba mít jasně definovanou a držet se jí 

z dlouhodobého hlediska. Krátkodobá efektivnost totiž nutně neznamená výhru nad 

konkurencí. Té lze dosáhnout jedině dlouhodobého odlišení se od konkurence a správně 

stanovené strategie. Ta může být postavena na potřebách zákazníků, výrobě jedinečného 

produktu a dalších věcech. Jen málo podnikům se však podaří oslovit všechny potenciální 

zákazníky (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

2.5.3 Strategické cíle 

Jednou z nejznámějších metod pro stanovení podnikových cílů je metoda SMART. Ta 

udává základní aspekty stanovených cílů, díky kterým lze zpětně měřit úspěšnost a najít 

příčinu odchylek od plánu. Těmito aspekty jsou (Kotler, 1995): 

- S – Specifické (Specific) 

- M – Měřitelné (Mesurable) 

- A – Akceptovatelné (Agreed) 

- R – Realistické (Realistic) 

- T – Termínované (Trackable) (Kotler, 1995) 

Dále lze podle Součka a Marka (1998) strategické cíle řadit do čtyř skupin: 

1. Cíle na trhu 

2. Cíle ekonomické 

3. Cíle majetkové 

4. Cíle v oblasti kvalifikace, motivace a cíle sociální (Souček a Marek, 1998) 

Cíle na trhu souvisí s uspokojením poptávky zákazníků. Může být spojena se zásadními 

změnami ve struktuře výrobního programu, se snížením nákladů nebo zvýšením kvality 

produktu či služby (Souček a Marek, 1998). 
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Ekonomické cíle jsou logicky spojeny s ekonomickými ukazateli jako například 

stanovení určité výše zisku (Souček a Marek, 1998). 

Cíle majetkové jsou třeba prodej zastaralého nebo nepoužívaného stroje či jiného 

hmotného majetku, modernizace strojního vybavení a další (Souček a Marek, 1998). 

Cíle v oblasti kvalifikace, motivace a cíle sociální znamenají zvyšování kvalifikace 

svých zaměstnanců, což by obecně měl být jeden ze základních cílů každého podniku. 

Pracovníci s vyšší kvalifikací jsou totiž schopni lépe uspokojovat zákazníky, získat více 

klientů a tím podniku zvyšovat zisk (Souček a Marek, 1998). 

2.6 Strategická analýza 

Hlavním cílem strategické analýzy je identifikovat a ohodnotit faktory, které by mohly 

mít vliv na volbu strategických cílů podniku. Tyto faktory by však neměly být vnímány 

odděleně, ale jako navzájem související. Strategickou analýzu můžeme rozdělit na 

analýzu vnějšího prostředí a vnitřního prostředí (Sedláčková a Buchta, 2006). 

2.6.1 Strategická analýza vnějšího prostředí 

Na vnějším prostředí je do určité míry závislý každý podnik, a proto je jeho analýza 

zásadní. Vnější prostředí podniku se dále rozděluje na makrookolí, což jsou faktory, 

kterým se podnik musí přizpůsobovat a nemůže je ve větší míře ovlivnit, a mikrookolí, 

jehož faktory naopak ovlivňovat může (Tyll, 2014). 

Analýza makrookolí – SLEPT 

Často používanou metodou, která se používá pro analýzu makrookolí podniku, je tzv. 

SLEPT analýza, jejíž písmena vyjadřují jednotlivé faktory, kterými jsou sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technologické. Tato metoda má v jiných 

odborných literaturách několik dalších modifikací jako STEP, PEST, PESTEL a další. 

Pro účel této diplomové práce však bude použita standardní analýza SLEPT, která 

zkoumá tyto faktory (Tyll, 2014): 
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- S: sociální faktory – kulturní vlivy, demografický vývoj, stárnutí populace apod. 

- L: legislativní faktory – zákony týkající se ochrany hospodářské soutěže, 

ochrany duševního vlastnictví apod. 

- E: ekonomické faktory – makroukazatele, vývoj měnových kurzů, vývoj 

hospodářského cyklu, stabilita měny, výše úrokových sazeb apod. 

- P: politické faktory – stabilita vlády, podstatné zákony a návrhy v oblasti, kde 

podnik působí apod. 

- T: technologické faktory – inovace v dané oblasti apod. (Tyll, 2014) 

Analýza mikrookolí – Porterův model pěti sil 

Mikrookolí podniku, které bývá také někdy označováno jako oborové okolí podniku, je 

ovlivňováno hlavně konkurenty, dodavateli, zákazníky a substituty. Hlavním úkolem 

analýzy mikrookolí je analýza konkurence a odhalení příležitostí a hrozeb, které by mohly 

podnik ovlivnit. Americký ekonom M. E. Porter, který vyvinul tzv. model pěti sil, má za 

to, že právě těchto pět sil, které model sleduje, působí na podnik a snaží se mírnit 

zvyšování jeho cen a dosahování zisku. Hrozbou v tomto modelu může být silná 

konkurence, která může zapříčinit snižování zisku podniku. Naopak příležitost v modelu 

může znázorňovat slabá konkurence, která zase může zisk podniku zvyšovat. Vývoj 

podniku i celého mikrookolí ovlivňuje několik konkurenčních sil, které se mohou 

v průběhu času měnit (Tyll, 2014): 

- Potenciální konkurenti – Podniky, které zatím konkurenty nejsou, ale 

v budoucnu se jimi mohou stát. Hrozbou pro náš podnik může být vysoké riziko 

vstupu nových potenciálních konkurentů (Dedouchová, 2001). 

- Rivalita mezi podniky mikrookolí – V případě slabého působení této síly podnik 

může zvyšovat své ceny a dosahovat tedy vyššího zisku. Pokud však tato síla 

působí silně, tak má za následek cenovou konkurenci, která může vyústit až 

v cenovou válku, což je velká hrozba pro ziskovost (Dedouchová, 2001). 

- Smluvní síla kupujících – Hrozbu mohou představovat kupující, kteří požadují 

snížení ceny, zvýšení kvality nebo zlepšení doprovodných služeb, což může vést 

ke zvýšení nákladů. Příležitost naopak může představovat kupující, u kterého si 

můžeme dovolit zvýšení ceny a tím pádem zvýšení zisku (Dedouchová, 2001). 
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- Smluvní síla dodavatelů – Jedná se o podobnou situaci jako u smluvní síly 

kupujících. Pokud se dodavatelé snaží zvýšit ceny svých produktů a podnik je 

nucen toto zvýšení zaplatit nebo v důsledku toho snížit kvalitu, tak se jedná o 

hrozbu. V opačném případě, kdy je podnik schopen snížit cenu nebo zvýšit kvalitu 

dodavatelových produktů, se jedná o příležitost (Dedouchová, 2001). 

- Hrozba substitučních výrobků – V případě existence blízkých substitutů může 

být hrozbou nutnost snižování ceny. Pokud však produkt podniku nemá mnoho 

blízkých substitutů, tak může podnik jeho cenu zvýšit a tím zvýšit i svůj zisk 

(Dedouchová, 2001). 

2.6.2 Strategická analýza vnitřního prostředí 

V analýze vnitřního prostředí podniku se hledají jeho silné a slabé stránky. Velké podniky 

jsou například finančně silnější oproti malým podnikům, ale malé podniky zase mohou 

oproti velkým podnikům rychleji realizovat potřebné změny. Často používanou metodou 

pro strategickou analýzu vnitřního prostředí je 7S model, který může být ještě doplněn 

například marketingovým mixem (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

7S model 

Tento model hodnotící kritické faktory podniku byl poprvé navržen a použit na konci 70. 

let 20. století ve společnosti McKinsey&Company. Hlavní podstatou této analýzy je 

myšlenka, že schopnosti podniku v jeho konkurenčním boji jsou tvořeny sedmi částmi, 

které podniku pomáhají k jeho úspěchu. Tyto faktory jsou různě důležité a není přesně 

stanoveno, které faktory mají na efektivitu podniku větší a které menší vliv. 

Konkurenceschopnost podniku je dána součtem a vyvážeností všech jednotlivých prvků, 

kterými jsou (Mallya, 2007): 

- Strategy (Strategie) – Stanovené cíle podniku a způsoby, jak těchto cílů 

dosáhnout 

- Structure (Struktura) – Obsahovost a funkčnost organizačního uspořádání jako 

nadřízenost, podřízenost, spolupráce, sdílení informací apod. 
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- Systems (Systémy) – Systémy usnadňující řízení komunikačních, dopravních, 

kontrolních a informačních toků 

- Style (Styl) – Styl, jakým vedení podniku řídí podnik a řeší problémy v případě, 

že se nějaké objeví 

- Staff (Spolupracovníci, zaměstnanci) – Vyjadřuje vzájemné vztahy pracovníků, 

jejich funkce, motivace, chování vůči podniku apod. Odlišují se kvantifikované 

aspekty (odměňování, zvyšování kvalifikace…) a nekvantifikované aspekty 

(morální hlediska, loajalita vůči podniku…) 

- Skills (Schopnosti) – Nejen kvalifikace jednotlivých pracovníků, ale i kvalifikace 

pracovního kolektivu jako celku 

- Shared Values (Sdílené hodnoty) – Základní principy a postoje, kterými se řídí 

jak pracovníci, tak i další osoby spojené s podnikem (Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

Marketingový mix 

Marketingový mix je nejdůležitějším nástrojem řízení marketingu. Představuje veškeré 

aktivity, které podnik činí za účelem dosažení svých marketingových cílů a skládá se ze 

čtyř základních nástrojů, které se označují jako 4P. Těmito nástroji jsou produkt 

(product), cena (price), místo (place) a marketingová komunikace (promotion). 

V současnosti již existuje také rozšíření tohoto modelu o další nástroje a také model 4C, 

který se oproti modelu 4P, jenž se zaměřuje na podnik, zaměřuje na zákazníka. Pro účely 

této diplomové práce však bude použit základní model 4P (Foret, 2012). 

- Produkt – Hmotné statky a služby, ale také jejich kvalita, design, obal, záruka a 

další. Produkt má 3 úrovně – jádro produktu (hlavní funkce, účel produktu…), 

reálný produkt (kvalita, obal, životnost…) a rozšířený produkt (doprava, 

záruka…). Dále má produkt 4 fáze životního cyklu, kterými jsou uvedení na trh, 

růst, zralost a úpadek (Foret, 2012; Kotler a Keller, 2007). 

- Cena – Jediný nástroj marketingového mixu, který pro podnik představuje zdroj 

příjmů. Jedná se o částku, kterou zákazník musí zaplatit, aby daný produkt získal. 

Kromě finanční částky sem patří i čas strávený cestou do obchodu nebo hledáním 

daného produktu. Cenu může podnik stanovit jako nákladově orientovanou, 

poptávkově orientovanou, konkurenčně orientovanou, podle marketingových cílů 

společnosti a podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem (Foret, 2012). 
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- Místo – Veškeré činnosti, které přibližují nabízené produkty z místa výroby do 

místa prodeje zákazníkovi. Jedná se tedy o usnadnění přístupu zákazníka 

k danému produktu. Podnik může zvolit buď distribuci přímou, tedy přímo 

k zákazníkům, nebo distribuci nepřímou s použitím mezičlánků (Foret, 2012). 

- Marketingová komunikace – Má za úkol informovat cílové skupiny o 

produktech podniku, jeho cenách a místech prodeje. Snaží se o zvyšování 

povědomí o produktech a podniku samotném, o co největší zájem o koupi daných 

produktů, o udržení stávajících zákazníků a o získání nových zákazníků, a to 

pomocí pěti základních nástrojů, kterými jsou reklama, podpora prodeje, public 

relations, osobní prodej a přímý marketing (Foret, 2012; Kotler a Keller, 2007). 

2.6.3 SWOT analýza 

Souhrn analýz bude proveden pomocí SWOT analýzy, která je jednou 

z nejpoužívanějších souhrnných analýz. Tato analýza hodnotí nejvýznamnější aspekty 

vnějšího a vnitřního okolí podniku a jejím cílem je zjistit silné (strengths) a slabé 

(weaknesses) stránky podniku a jeho příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). 

Obecně se doporučuje začít nejprve analýzou vnějšího prostředí a teprve potom provést 

analýzu vnitřního prostředí. Výčet silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku 

by dále neměl být příliš rozsáhlý, ale spíše by se měl zaměřit na ty faktory, které jsou pro 

podnik opravdu zásadní (Srpová a Řehoř, 2010; Kotler a Keller, 2007). 

 

Obr. 4: Schéma SWOT analýzy (Zdroj vlastní zpracování dle Srpová a Řehoř, 2010) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU RODINNÉHO 
PODNIKU 

V analytické části této diplomové práce bude nejprve představen a stručně popsán 

rodinný podnik, který jsem si pro účel zpracování své diplomové práce vybral. 

Následovat bude strategická analýza jeho vnějšího prostředí, která bude zahrnovat 

analýzu makrookolí pomocí SLEPT analýzy a analýzu mikrookolí pomocí Porterova 

modelu pěti sil. Poté bude provedena také strategická analýza vnitřního prostředí, 

konkrétně pomocí 7S modelu a analýzy marketingového mixu. Na závěr kapitoly bude 

provedena souhrnná analýza SWOT – analýza silných a slabých stránek podniku a jeho 

příležitostí a hrozeb. Na základě výsledků těchto analýz bude následně zpracován návrh 

strategie rozvoje vybraného rodinného podniku. 

3.1 Představení rodinného podniku 

Pro účel zpracování své diplomové práce jsem si vybral společnost Vinařství SPRINGER 

a.s., což je malý rodinný podnik mých rodičů. Vznikl v roce 2006 a sídlí v malé vesnici 

Bořetice na jižní Moravě. Kromě výroby a prodeje vína, což je hlavní obchodní činností 

tohoto rodinného podniku, pořádá také různé degustační večery a další podobné akce. 

Jedná se o čistě rodinný podnik, jelikož všichni tři zaměstnanci společnosti jsou rodinní 

příslušníci a veškeré akcie společnosti jsou v držení rodiny. 

 

Obr. 5: Logo společnosti (Zdroj Vinařství SPRINGER, 2008) 
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Základní údaje o tomto rodinném podniku jako název společnosti, sídlo, datum vzniku 

nebo členové představenstva jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 1: Základní údaje o společnosti (Zdroj vlastní zpracování dle Ministerstvo spravedlnosti, 2020) 

Název společnosti: VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s. 
Sídlo: Bořetice 402, PSČ 69108 
Datum vzniku a zápisu: 29. listopadu 2006 
IČO: 277 10 041 
Právní forma: Akciová společnost 
Předmět podnikání: Zemědělská výroba 

Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod 
Specializovaný maloobchod a maloobchod se 
smíšeným zbožím 

Základní kapitál: 7 122 500 Kč 
Statutární orgán – Představenstvo: 
Předseda představenstva: Pavel Springer 
Místopředseda představenstva: Bc. Pavel Springer 
Člen představenstva: Naděžda Springerová 
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat 

předseda představenstva a místopředseda 
představenstva společně. Činí-li se jménem 
společnosti písemné právní úkony, podepisují je 
předseda představenstva a místopředseda 
představenstva společně tak, že k obchodní firmě 
společnosti připojí své podpisy. 

Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady: Mgr. Bronislav Šerák 
Místopředseda dozorčí rady: Jaroslav Springer 
Člen dozorčí rady: Drahomíra Springerová 

Obec Bořetice, kde tohle rodinné vinařství sídlí, patří do Vinařské oblasti Morava, která 

se dále dělí na čtyři vinařské podoblasti: mikulovskou, slováckou, velkopavlovickou a 

znojemskou. Vinařství SPRINGER, respektive obec Bořetice spadá do podoblasti 

velkopavlovické, která je z pohledu rozlohy vinic zároveň největší vinařskou podoblastí 

v České republice. Rozdělení Vinařské oblasti Morava včetně rozlohy vinic jednotlivých 

podoblastí je znázorněno na následujícím obrázku (Vinařský fond, 2018). 
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Obr. 6: Rozdělení Vinařské oblasti Morava na podoblasti (Zdroj Vinařský fond, 2018) 

3.1.1 Historie rodinného podniku 

Historie tohoto vinařství sahá až do roku 1807. Právě tento letopočet byl totiž vyražen na 

starém rodinném dřevěném lisu, na kterém lisoval hrozny a následně z nich vyráběl víno 

už Jakub Springer (nar. 1874). A protože vyražený letopočet 1807 na tomto lisu odkazuje 

na dlouholetou rodinnou tradici, tak byl později použit i do samotného loga společnosti. 

Tento dřevěný lis, který vyrobil Abraham Taicz, je pro zajímavost zobrazen na 

následujícím obrázku (Vinařství SPRINGER, 2008). 

 

Obr. 7: Starý rodinný dřevěný lis (Zdroj Vinařství SPRINGER, 2008) 
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Novodobá historie začala krátce po sametové revoluci v roce 1989, kdy se začalo rozvíjet 

soukromé podnikání a Pavel Springer se se svým bratrem Jaroslavem rozhodli, že začnou 

podnikat jako soukromí zemědělci – vinaři. V roce 2004 se však tito bratři rozdělili a 

založili si každý své vlastní vinařství. V roce 2006 pak založením nové akciové 

společnosti vznikla současná podoba Vinařství SPRINGER. 

3.1.2 Vinice a sklep 

Vinařství SPRINGER má vlastní vinice, které si samo obdělává a produkuje z nich svá 

vína. Tyhle vinice jsou zároveň jediným zdrojem hroznů tohoto rodinného podniku, to 

znamená, že nenakupuje hrozny od jiných dodavatelů, jak je tomu u jiných vinařství 

v dnešní době zvykem. V současnosti tento rodinný podnik hospodaří na 5 ha vlastních 

vinic na dvou viničních tratích, kterými jsou viniční trať Čtvrtě a viniční trať Skale. 

Jihovýchodně orientovaná viniční trať Čtvrtě s velmi kvalitní hlinitou půdou a návějemi 

spraše leží na svahu mezi obcemi Bořetice a Vrbice v nadmořské výšce 200 m. Vedení je 

rýnsko-hessenské s řezem na 8 plodných oček a jeden záložní čípek. Viniční trať Skale 

patří mezi nejstarší viniční tratě v obci Vrbice. Vinohrad o rozloze necelého hektaru se 

rozkládá na hlinito-štěrkovité půdě s mimořádně vysokým obsahem hořčíku. Vinice je 

stejně jako před mnoha lety vedená „na hlavu“ s opěrným dřevěným kůlem. Hrozny jsou 

nízko u země a dobře záhřevná půda tak napomáhá jejich zrání. Nutné je zde ruční 

obdělávání s minimálním použitím mechanizace. Z této výjimečné lokality pochází 

vlajková loď Vinařství cuvée SKALE. Obě viniční tratě mají velmi příznivé podmínky 

pro výrobu kvalitních, především červených, vín (Vinařství SPRINGER, 2008). 

Sklepy s tradiční cihlovou klenbou jsou vykopány 6 metrů pod zemí a mají vynikající 

parametry pro zrání vín. Teplota se celoročně pohybuje kolem 11–13 °C, vzdušná vlhkost 

se pohybuje kolem 80 %. Červená vína zde zrají minimálně 10 měsíců v barrique sudech, 

ve kterých probíhá mikrooxidace, která má vliv na stabilitu i barvu vína. Bílá vína jsou 

většinou uchovávána v nerezových nádobách, podle odrůdy a typu vína je však občas 

také využíváno zrání v barrique sudech. Po nalahvování se vína přesouvají do ležáckého 

sklepa, kde dozrávají minimálně 3 měsíce, než se dostanou k cílovému zákazníkovi 

(Vinařství SPRINGER, 2008). 
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3.1.3 Filozofie rodinného podniku 

Roční produkce vín Vinařství SPRINGER je zhruba 30 000 lahví. Cílem tohoto 

rodinného podniku je vytvářet a nabízet nezaměnitelná osobitá vína, která nesou punc 

viniční tratě. Výsledné kvalitě vín se v tomto vinařství přizpůsobuje vše: nízké zatížení 

keře, ekologické obdělávání vinic, ruční sběr, šetrné lisování hroznů atd. Provádí se zde 

také tzv. "zelené vinobraní", kdy se část hroznů řeže na zem, aby zbylé hrozny mohly 

dozrát do té nejvyšší kvality. Pro zrání vín se používají prémiové francouzské dubové 

barrique sudy od předních výrobců jako Seguin Moreau nebo François Freres. Vinařství 

také pořádá degustační večery, během kterých zákazníci mají možnost ochutnat rozsáhlý 

sortiment nabídky vín. O práci v tomto rodinném podniku se dnes dělí Pavel Springer 

s otcem Jaroslavem, manželkou Naďou a synem Pavlem. Společnost má bohatou historii, 

ve které se vinaření věnuje už několik generací a v podstatě nikdo z rodiny si už ani neumí 

představit život bez vinic a bez vína (Vinařství SPRINGER, 2008). 

Přestože tohle rodinné vinařství nepatří ani zdaleka mezi největší, tak co se týče kvality, 

rozhodně se může rovnat s českou špičkou. Vinařství SPRINGER uznávají a respektují 

největší znalci vín v celé České republice. Zejména kvalitou svých červených vín je 

odborníky srovnáváno s věhlasnými francouzskými či italskými víny. Očividnou filozofií 

společnosti je tedy zaměření se na kvalitu na úkor kvantity. 

3.2 Strategická analýza vnějšího prostředí 

Ve strategické analýze vnějšího prostředí rodinného podniku se budu snažit identifikovat 

vnější faktory, které na tento rodinný podnik působí. Tato strategická analýza vnějšího 

prostředí bude rozdělena na dvě části, a to na analýzu makrookolí a analýzu 

mikrookolí. Výsledky strategické analýzy vnějšího prostředí by měly sloužit jako 

podklad pro provedení souhrnné analýzy SWOT, konkrétně pro identifikaci příležitostí a 

hrozeb. 
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3.2.1 Analýza makrookolí – SLEPT 

V makrookolí podniku, které bývá někdy označováno také jako obecné okolí podniku, se 

nachází faktory, které podnik nemůže ve větší míře nebo vůbec ovlivnit a musí se jim 

přizpůsobovat. Pro identifikaci těchto faktorů bude využita SLEPT analýza, která 

zahrnuje faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické. 

Sociální faktory 

Podle nedávného průzkumu spotřebitelského chování, který byl zpracován pro Vinařský 

fond a ve kterém bylo osloveno více než tisíc respondentů, pije víno asi 75 % dospělé 

populace, což je dlouhodobě poměrně stabilní ukazatel. K vývoji ale dochází ve vnímání 

kvality vína. Stále více Čechů totiž dokáže ocenit kvalitní víno, což se projevuje i na 

ochotě utratit za kvalitní víno více peněz. V roce 2017 vzrostla oproti roku 2012 průměrná 

měsíční útrata za víno 65 korun na 379 Kč. Za láhev pro vlastní spotřebu jsou Češi 

průměrně ochotni utratit až 155 Kč, což je o 33 Kč více než v roce 2012. Ještě více jsou 

lidé schopni utratit za víno, které kupují jako dárek, a to až 229 Kč (Vinařský fond, 2017). 

Že se postupně zvyšují výdaje domácností na spotřebu alkoholických nápojů nicméně 

potvrzuje i Český statistický úřad. Ten uvádí, že zatímco v roce 2010 domácnosti utratili 

za alkoholické nápoje 69 976 mil. Kč, tak v roce 2018 už tato částka činila 85 880 mil. 

Kč. Tento vývoj je zobrazen i v následujícím grafu (Český statistický úřad, 2019). 

 

Graf 1: Výdaje domácností na spotřebu alkoholu (Zdroj vlastní zpracování dle Český statistický úřad, 2019) 
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Výsledky tohoto výzkumu také ukázaly, že oproti roku 2012 pijí lidé víno častěji, a když 

ho pijí, tak ho pijí i o něco více. Polovina dotázaných sice uvedla, že vypije pořád stejné 

množství vína v porovnání s rokem 2012, avšak třetina respondentů uvedla, že nyní pije 

víno častěji. Od roku 2012 také ubylo konzumentů, kteří si na jedno posezení nedají více 

než 2 dl vína, a naopak mírně narůstá počet těch, kteří si dopřejí od 3 dl až po celou 0,75l 

láhev. Nejčastěji lidé pijí víno ve večerních hodinách a nejraději ve společnosti těch, které 

mají rádi, konkrétně na návštěvě (25 %), doma s partnerem (19 %) a u příležitosti rodinné 

oslavy (16 %) (Vinařský fond, 2017). 

60 % Čechů preferuje moravská a česká vína, zatímco zahraniční vína preferuje pouze 

necelá desetina konzumentů. Čím dál více lidí také zná značku Vína z Moravy, vína 

z Čech, konkrétně 78 %, což je o 8 % více než v roce 2012. Tato značka se tak stala 

poměrně významným vodíkem při nákupu vín (Vinařský fond, 2017). 

Co se týče odrůd vín, tak mezi nejoblíbenější bílá vína patří podle tohoto výzkumu Pálava 

(16 %), Rulandské šedé (14 %), Chardonnay (13 %), Sauvignon (13 %) a Tramín červený 

(12 %). Z červených odrůd mají lidé nejraději Modrý Portugal (17 %), Frankovku (17 %) 

a Svatovavřinecké (13 %) (Vinařský fond, 2017). 

Očividný nárůst zaznamenaly od minulého průzkumu v roce 2012 ženské konzumentky. 

Z čista jasna se objevila početná skupina žen (15 % všech konzumentů vína), která vypije 

téměř čtvrtinu (24 %) všeho vína u nás, tedy o 3 dl vína týdně víc než průměrný 

konzument. Ženy si dopřávají víno nejčastěji ve společnosti ať už partnera nebo přátel a 

víno patří k prožívání jejich hezkých chvil a zábavy (Vinařský fond, 2017). 

6 z 10 Čechů nakupuje víno v supermarketech a hypermarketech a 42 % respondentů zde 

nakupuje nejčastěji. Třetina lidí nakupuje vína ve vinotékách a pětina přímo u vinařů. 

Nejčastěji konzumenti vybírají víno na základě předchozích zkušeností, kdy se zaměřují 

na vyzkoušené značky, vinařství a druhy vín, ale dají i na doporučení, a nebojí se tak 

ochutnávat nová vína (Vinařský fond, 2017). 

Výsledky tohoto výzkumu představují pro Vinařství SPRINGER velmi dobrou zprávu. 

Nejenže Češi pijí víno stále častěji a ve větší míře, ale začínají také upřednostňovat 

především kvalitní vína, za která jsou ochotni zaplatit čím dál více peněz. 
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Legislativní faktory 

Zákon, který upravuje obor, ve kterém se Vinařství SPRINGER nachází a podle kterého 

se musí všechny vinařství v České republice řídit, je zákon č. 321/2004 Sb., o 

vinohradnictví a vinařství. Tento zákon upravuje práva a povinnosti výrobců nebo 

zpracovatelů, ale také například samotnou výrobu vína. Podle tohoto zákona podléhají 

veškerá tuzemská vína hodnocení a zatřídění vín, které provádí Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce. Avšak vína označení VOC, tedy vína originální certifikace, 

nehodnotí a nezatřiďuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ale příslušné 

pověřené sdružení samotných vinařů. K zákonu č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a 

vinařství byla publikována ve sbírce zákonů 6. 2. 2017 pod číslem 26/2017 novela, která 

je účinná od 1. 4. 2017. Vinohradnická část této novely řeší zejména úpravy ve výsadbě 

vinné révy, klučení vinic a registraci vinic a vinařská část novely řeší zejména úpravy ve 

způsobu výroby a distribuce vína a povinnosti výrobců a příjemců vína (Ministerstvo 

zemědělství, 2019). 

Dále sem můžeme zařadit zákon o evidenci tržeb (tzv. EET), který nabyl platnosti 

vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Účinnosti nabyl prvním dnem osmého 

kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (1. prosince 2016), s výjimkou ustanovení § 

10 až 17 a § 32, která nabyla účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení (1. září 2016). Evidence tržeb byla spuštěna ve 4 

fázích, přičemž Vinařství SPRINGER jako odvětví zemědělství spadá do 3. fáze. 

Původně měli podnikatelé spadající do této fáze povinnost evidovat tržby od 1. března 

2018, ale nakonec se tak nestalo a byla připravena novela zákona o evidenci tržeb, v níž 

byl určen nový okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby. Tato novela prošla sněmovnou 

v září roku 2019 a dne 9. 10. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. S účinností k 1. 5. 

2020, kdy dojde k náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb, se evidenční povinnost bude 

vztahovat na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly. Od 1. 5. 2020 

bude muset evidovat své tržby tedy i Vinařství SPRINGER (Finanční správa, 2019). 

Kromě toho musí všechny podnikatelské subjekty v České republice respektovat také 

základní dokumenty upravující obecné podmínky podnikatelské činnosti, kterými jsou 

např. Zákon o obchodních korporacích, Občanský zákoník, Zákoník práce, Živnostenský 

zákon, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o daních z příjmů a další. 
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Ekonomické faktory 

Kupní síla spotřebitelů je ovlivňována například jejich příjmy, inflací, HDP a dalšími 

faktory. Podle Českého statistického úřadu vzrostla průměrná nominální mzda za 2. 

čtvrtletí 2019 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 7,2 % a průměrná 

reálná mzda o 4,3 % (Český statistický úřad, 2019). 

 

Graf 2: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (Zdroj Český statistický úřad, 2019) 

Průměrná hrubá mzda tedy neustále roste a v současné době činí 34 105 Kč (Český 

statistický úřad, 2019). 

 

Graf 3: Průměrná hrubá měsíční mzda (Zdroj Český statistický úřad, 2019) 
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Na následujícím grafu je znázorněna míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu 

spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, která vyjadřuje procentní 

změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci 

předchozího roku. V únoru letošního roku dosahovala míra této inflace vysokých 3,7 % 

(Český statistický úřad, 2020). 

 

Graf 4: Měsíční vývoj meziročního indexu spotřebitelských cen (Zdroj Český statistický úřad, 2020) 

I podle prognózy ČNB by se celková inflace měla prvních několik měsíců tohoto roku 

pohybovat zřetelně nad horní hranicí tolerančního pásma inflačního cíle. Očekávaný 

vývoj celkové inflace podle ČNB je znázorněn na následujícím grafu (ČNB, 2020). 

 

Graf 5: Prognóza inflace na horizontu měnové politiky (Zdroj ČNB, 2020) 
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Dalšími důležitými ekonomickými faktory, které ovlivňují podnik jsou mimo jiné HDP 

neboli hrubý domácí produkt nebo třeba míra nezaměstnanosti. HDP je klíčový ukazatel 

vývoje ekonomiky a jeho meziroční růst ve 3. čtvrtletí 2019 je oproti 3. čtvrtletí 

předchozího roku 2,5 % (Český statistický úřad, 2019). 

 

Graf 6: Prognóza HDP (Zdroj ČNB, 2020) 

Co se týče nezaměstnanosti, tak podle Českého statistického úřadu byla obecná míra 

nezaměstnanosti v říjnu 2019 2,2 %. To znamená, že nezaměstnanost klesá, což lze vidět 

i na následujícím grafu (Český statistický úřad, 2019). 

 

Graf 7: Obecná míra nezaměstnanosti (Zdroj Český statistický úřad, 2019) 
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Zdá se tedy, že výše uvedené ekonomické faktory se pro rodinný podnik Vinařství 

SPRINGER vyvíjí vcelku pozitivně. Fakt, že průměrné mzdy rostou a nezaměstnanost 

klesá může do jisté míry souviset s výsledky výzkumu, které byly popsány v sociálních 

faktorech, tedy že Češi nakupují čím dál víc vína, nakupují ho častěji a jsou ochotni za 

něj utrácet stále více peněz. 

Politické faktory 

Politická situace v České republice je poměrně stabilní, co se týče ovlivňování podnikání. 

Vláda nestaví podnikům do cesty žádné velké překážky, což je pro všechny společnosti, 

které podnikají na území České republiky, samozřejmě jedině dobře. 

Hrozbu však může pro Vinařství SPRINGER, stejně jako pro všechny ostatní podniky, 

které produkují alkoholické nápoje nebo s nimi obchodují, představovat fakt, že 

ministerstvo zdravotnictví plánuje předložit návrh zákona omezující reklamu na alkohol 

v televizi, rádiu a na internetu, přičemž nejpřísnější variantou může být i úplný zákaz 

reklamy na alkohol. Proti jsou však ministerstvo zemědělství, jihomoravské hejtmanství, 

vinařské organizace a samozřejmě i vinaři. Tento zákon by mohl velmi negativně ovlivnit 

fungování všech podniků, kterých by se týkal. Návrh se zatím nachází v přípravné fázi. 

Politické vztahy se zahraničím jsou až na nějaké výjimky poměrně stabilní, takže české 

podniky mají docela dobré podmínky pro případný export do zahraničí. Dále je Česká 

republika členem Evropské unie, což pro ni a tuzemské podniky znamená jak příležitosti, 

například ve formě dotací, tak také různé hrozby. V květnu roku 2018 vstoupilo v platnost 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR – General Data Protection 

Regulation), což je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany 

osobních dat občanů. 

Co se týče daní, tak pro Vinařství SPRINGER je pozitivní, že na tichá vína, což je jediný 

druh vín, který toto rodinné vinařství produkuje, je v České republice prozatím stanovena 

nulová spotřební daň, a to za účelem podpory domácích výrobců a udržení jejich 

konkurenceschopnosti se zahraničím. Přestože se objevují návrhy na zavedení nenulové 

sazby spotřební daně z tichého vína, tak jsou prozatím zamítány. Daně, které tento podnik 

ovlivňují, jsou tedy daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. 



 50 

Technologické faktory 

Ve vinařském oboru se neustále vyvíjí nové technologie, díky kterým je možné vytvářet 

stále lepší a lepší vína. Pokud tedy podniky chtějí udržet krok s konkurencí, musí se snažit 

využívat co nejvyspělejší a nejlepší technologie, které nejenže mohou výrazně 

zjednodušovat výrobní procesy podniku, ale také vést ke zvýšení výsledné kvality vín. 

Za posledních několik desítek let tento obor zaznamenal velký technologický pokrok. 

Není tomu tak dávno, co mezi standardní technologie každého českého vinařství patřily 

pomalý šroubový lis, malá nerezová plnička na víno, starý deskový filtr a podobně. 

V současné době je však již všechno jinak a existuje opravdu velké množství moderních 

technologií, které dokáží mnohonásobně zjednodušit a zrychlit práci. 

Co se týče technologií, které se používají ve sklepech nebo výrobních halách, tak sem 

patří například nové moderní pneumatické lisy, které výrazně zkrátily dobu lisování 

hroznů. Oproti starým lisům jsou navíc při lisování mnohem šetrnější k hroznům, čímž 

zabraňují uvolňování nežádoucích látek, které způsobují nepříjemnou trpkost a hořkost 

ve víně. Používají se také již daleko modernější mlýnkoodstopkovače, které jsou 

k hroznům také daleko šetrnější než starší mlýnkoodstopkovače. Jednou z největších 

technologických změn je rozhodně nahrazení malé plničky vína moderní technologicky 

vyspělou lahvovací linkou, čímž se několikanásobně zrychlil a zjednodušil proces 

lahvování vín. Mezi technologie, které značně zjednodušily a zrychlily výrobní proces, 

patří taky etiketovací stroj, díky němuž už nemusí být etikety na lahve lepeny ručně. 

Dalšími technologickými inovacemi, které stojí za zmínku, jsou například nové moderní 

filtry, technologicky mnohem vyspělejší a k vínu šetrnější čerpadla, vyvíječe páry, 

nerezové nádoby s chladícím zařízením a další. 

Mezi moderní technologie, které se naopak používají ve vinicích, patří samozřejmě 

novější a výkonnější traktory, efektivnější rosiče pro chemickou ochranu vinic, výkyvné 

okopávací sekce pro odstraňování plevelu, ožínače pro zkracování letorostů, nerezové 

vleky na svoz hroznů a další. 
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3.2.2 Analýza mikrookolí – Porterův model pěti sil 

Stejně jako SLEPT analýza, tak i Porterův model pěti sil rozebírá vnější prostředí 

podniku. Zatímco SLEPT analýza však zkoumá makrookolí podniku, Porterův model pěti 

sil zkoumá mikrookolí podniku, jehož faktory, na rozdíl od faktorů makrookolí, podnik 

ovlivňovat může. Mikrookolí podniku, které bývá také někdy označováno jako oborové 

okolí podniku, je ovlivňováno především potenciálními konkurenty, rivalitou mezi 

podniky mikrookolí, smluvní sílou kupujících, smluvní sílou dodavatelů a hrozbou 

substitučních výrobků. 

Potenciální konkurenti 

Z celého území České republiky je na jižní Moravě, kde se vybraný podnik nachází, riziko 

vstupu nových konkurentů na trh rozhodně největší. Většinou však začínajícím 

vinařstvím nějakou dobu trvá, než se naučí dělat dobrá kvalitní vína a než získají své stálé 

zákazníky. Tato začínající vinařství tak zpravidla při vstupu na trh lákají zákazníky na 

poměrně nízké ceny. Vinařství SPRINGER disponuje však již poměrně stálou klientelou, 

která upřednostňuje především vysokou kvalitu vín, za kterou je ochotna zaplatit 

adekvátní cenu. Těmto novým vinařstvím, které lákají na nízké ceny, tedy tito stálí 

zákazníci většinou nevěnují příliš velkou pozornost. 

Za potenciální konkurenty však lze označit i zahraniční vinařské společnosti, které by se 

rozhodly vstoupit na tuzemský trh. Spousta lidí je totiž stále nepravdivě přesvědčena o 

tom, že zahraniční vína jsou daleko kvalitnější než ta tuzemská, a že na Moravě není 

možné vytvořit tak kvalitní vína jako v zahraničí. 

Rivalita mezi podniky mikrookolí 

V současné době je stávajících konkurentů na trhu nespočet. Pokud bychom uvažovali 

všechny vinařství ve Vinařské oblasti Morava, která se dělí na čtyři vinařské podoblasti, 

a to mikulovskou, slováckou, velkopavlovickou a znojemskou, tak zjistíme, že se zde 

nachází celkem 312 vinařských obcí a 18 874 pěstitelů vín. Vinařství SPRINGER spadá 

do podoblasti velkopavlovické, která je, co se týče rozlohy vinic, z těchto podoblastí 

vůbec největší. Celková rozloha vinic zde totiž činí 4 741 ha, z čehož plyne, že by zde 

měla být také největší konkurence (Vinařský fond, 2018). 
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Největším konkurentem rodinného podniku Vinařství SPRINGER je bezpochyby 

vinařství Stapleton-Springer s.r.o., které bylo založeno bratry Benjaminem a Craigem 

Stapletonovými spolu s Jaroslavem Springerem, bratrem Pavla Springera, zakladatele 

Vinařství SPRINGER. Toto vinařství sídlí stejně jako Vinařství SPRINGER v Bořeticích 

a zaměřuje se také převážně na výrobu červených vín. Stapleton-Springer se však 

specializuje především na odrůdu Pinot Noir, která tvoří zhruba 75 % jejich veškeré 

produkce. Rozloha jejich vinic je zhruba 20 ha, což je o poznání víc než rozloha vinic 

Vinařství SPRINGER, která činí zhruba 5 ha. 

Dále můžeme do stávající konkurence jistě zahrnout také různá zahraniční vinařství, která 

vyrábí kvalitní vína a jsou k dostání ve stejných restauracích a vinotékách. Vinařství 

SPRINGER má však již poměrně silnou pozici na trhu, a to zejména díky kvalitě svých 

červených vín, pro jejichž produkci jsou v oblasti Bořetic opravdu velmi příznivé 

podmínky. 

Smluvní síla kupujících 

Vinařství SPRINGER má dva stálé obchodní zástupce, kteří jsou zároveň největšími 

odběrateli tohoto rodinného podniku. Těmito obchodními zástupci jsou Český archív vín 

a VINO MARKUZZI, kterým je oproti běžným zákazníkům poskytováno určité cenové 

zvýhodnění. Tito odběratelé totiž nakupují vína Vinařství SPRINGER proto, aby je 

následně mohli nabízet různým vinotékám, restauracím a dalším podobným podnikům, a 

to zejména v Praze, kde tito obchodní zástupci nejvíce fungují. Smluvní síla těchto dvou 

kupujících je relativně velká, jelikož se jedná o jediné obchodní zástupce Vinařství 

SPRINGER, které je tak na jejich fungování poměrně závislé. 

Protože na trhu působí spousta konkurenčních vinařských podniků, tak se všichni ve 

Vinařství SPRINGER snaží maximálně vyjít vstříc pokud možno všem zákazníkům. 

Jedním z cílů tohoto rodinného podniku je totiž budování dlouhodobých až přátelských 

vztahů se zákazníky, čehož se snaží docílit individuálním přístupem ke každému z nich a 

snahou o maximální uspokojení jejich přání a potřeb. Na základě dobrých zkušeností totiž 

mohou tito spokojení zákazníci pak doporučit vína Vinařství SPRINGER svým známým 

a kamarádům. 
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Běžnými zákazníky tohoto rodinného podniku jsou lidé, kteří se ve vínech již alespoň 

trochu vyznají a jsou schopni ocenit jejich vysokou kvalitu i na úkor vyšší ceny. Vinařství 

SPRINGER už má poměrně stálé a věrné zákazníky, kteří se rádi opakovaně vrací se 

svými přáteli třeba na degustační večery. Udržení stávajících zákazníků je však čím dál 

těžší i kvůli neustále rostoucí konkurenci. Zákazníci mají navíc možnost srovnávat vína 

Vinařství SRPINGER i s jinými například zahraničními víny a jejich nároky se tak 

neustále zvyšují. Vinařství je tak nuceno vyrábět stále lepší a lepší vína. 

Smluvní síla dodavatelů 

Velkou výhodou tohoto rodinného podniku je, že zpracovává pouze hrozny ze svých 

vlastních vinic, takže žádné další hrozny od jiných dodavatelů nenakupuje, což přispívá 

k soběstačnosti tohoto vinařství a nezávislosti na jiných dodavatelích hroznů. Vinařství 

SPRINGER si pravidelně nechává dodávat šest typů zboží: 

- skleněné láhve 

- korkové zátky 

- záklopky 

- etikety 

- kartony 

- sanitační přípravky 

Skleněné láhve odebírá od dodavatele Bricol – M z Valtic, což je největší obchod se 

sklem v ČR, korkové zátky od zlínské společnosti Cork Janosa, záklopky od společnosti 

Proneco z Klentnice, etikety od OTK GROUP z Kolína, kartony od JSS-OBAL SERVIS 

a sanitační a další podobné přípravky od společností Lipera a BS vinařské potřeby, 

které sídlí ve Velkých Bílovicích. 

Se všemi výše uvedenými dodavateli má Vinařství SPRINGER relativně dobré vztahy. 

Smluvní síla těchto dodavatelů není příliš velká, protože stejně jako je v oblasti jižní 

Moravy velké množství vinařských podniků, tak se tu nachází také spousta dalších 

podobných dodavatelů. Všechny tyto společnosti tedy musí nabízet své produkty za co 

nejnižší ceny, aby kromě udržení stávajících zákazníků oslovili také co nejvíc 

potenciálních nových zákazníků. 
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Hrozba substitučních výrobků 

Za substituční výrobky mohou být označeny všechny jiné alkoholické nápoje než víno, 

tedy například medovina, destiláty, likéry, koktejly a především pivo, které je obzvlášť u 

nás v České republice opravdu velmi oblíbené, a dokonce je označováno za náš národní 

nápoj. Česko navíc dlouhodobě drží prvenství v množství vypitého piva na obyvatele, 

které zahrnuje všechny obyvatele včetně kojenců a dětí. Spotřeba piva u nás tedy 

několikanásobně převyšuje spotřebu vína a ani se nedá očekávat, že by tomu v budoucnu 

mohlo být jinak. 

Na následujícím obrázku je znázorněna kvantifikace jednotlivých sil Porterova modelu. 

Červeně je označena síla, která na podnik působí silně, oranžově síla, která působí středně 

silně a zeleně síla, která působí slabě. 

 

Obr. 8: Kvantifikace Porterova modelu pěti sil (Zdroj vlastní zpracování) 

3.3 Strategická analýza vnitřního prostředí 

Pro strategickou analýzu vnitřního prostředí rodinného podniku bude použit 7S model, 

který bude doplněn rozborem marketingového mixu. Stejně jako výsledky analýzy 

vnějšího prostředí, tak i výsledky analýzy vnitřního prostředí budou sloužit jako podklad 

pro provedení souhrnné analýzy SWOT. Konkrétně budou výsledky analýzy vnitřního 

prostředí sloužit pro identifikaci silných a slabých stránek rodinného podniku. 
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3.3.1 7S model 

7S model je často používanou metodou pro strategickou analýzu vnitřního prostředí, ve 

kterém se hledají silné a slabé stránky podniku. Model hodnotí podnik z hlediska sedmi 

kritických faktorů, kterými jsou strategie, struktura, systémy, styl, spolupracovníci, 

schopnosti a sdílené hodnoty. 

Strategie 

Vinařství SPRINGER se v současné době zaměřuje na produkci co nejkvalitnějších vín a 

v této strategii hodlá pokračovat i nadále. Přestože se jedná o malý rodinný podnik, tak 

se kvalitou svých vín rozhodně může rovnat s nejlepšími českými vinařstvími. Již nyní je 

toto rodinné vinařství uznáváno a respektováno předními českými sommeliery, a to 

především díky vysoké kvalitě zejména červených vín. Dlouhodobou strategií tohoto 

vinařství je tedy zaměření se na kvalitu na úkor kvantity, a jelikož tato strategie doposud 

přinášela úspěch, tak ji podnik nemá nejmenší důvod měnit. Dlouhodobými cíli Vinařství 

SPRINGER jsou udržení si dobrého jména, nadále se snažit produkovat co nejkvalitnější 

vína, udržení stávajících zákazníků, zvýšení povědomí o tomto vinařství, což by mělo mít 

za následek přilákání nových zákazníků a také postupné rozšiřování podniku. 

Struktura 

Jelikož se jedná o malý rodinný podnik, ve kterém působí celkem tři zaměstnanci, z nichž 

jeden je majitel, tak je jeho organizační struktura velmi jednoduchá. Dá se říct, že je zde 

využívána liniová organizační struktura, kdy majitel zároveň plní roli vedoucího 

manažera a je nadřízen ostatním dvěma pracovníkům. 

Výhodou této organizační struktury je například možnost rychlého rozhodování nebo 

jednoznačně vymezená nadřízenost a podřízenost. Majitel se kromě řízení rodinného 

podniku věnuje spolu se svým synem, druhým zaměstnancem podniku, také výrobě a 

prodeji a třetí zaměstnanec, manželka majitele, má na starost převážně administrativu. 

Organizační struktura Vinařství SPRINGER je zobrazena na následujícím obrázku. 
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Obr. 9: Organizační struktura podniku (Zdroj vlastní zpracování) 

 

Systémy 

Protože se jedná o malý rodinný podnik, ve kterém působí jenom tři zaměstnanci, tak 

jediným informačním systémem, který toto rodinné vinařství v současné době používá, 

je informační systém Sklepmistr. Tento informační systém je v rodinném podniku 

využíván především k evidenci vín a k prodeji vín. Systém také podporuje elektronickou 

evidenci tržeb (EET), která se od 1. května 2020 bude vztahovat i na Vinařství 

SPRINGER. 

Styl 

Rodinný podnik je veden demokratickým stylem řízení, což znamená, že všichni 

zaměstnanci mají možnost vyjádřit svůj názor a zapojit se do diskuze. Hlavní slovo však 

má vždy vedoucí v podobě majitele, který si svou odpovědnost v konečných 

rozhodnutích nechává pro sebe. Výhodou tohoto stylu řízení je zaujetí všech pracovníků, 

kteří se na rozhodování účastní, tvořivá atmosféra a pocit sounáležitosti, který je obzvlášť 

pro rodinný podnik velmi důležitý. 
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Spolupracovníci 

Jak již bylo zmíněno, Vinařství SPRINGER je rodinný podnik, který zaměstnává celkem 

tři zaměstnance včetně majitele. Všichni tito zaměstnanci jsou rodinnými příslušníky, 

takže mezi sebou mají velmi blízký vztah, což se projevuje i na pracovišti, kde většinu 

času převládá přátelská atmosféra. Navíc díky tomu, že jsou všichni zaměstnanci tohoto 

vinařství rodinní příslušníci, tak zde není důvod k obavám z jejich podvodného jednání. 

Zaměstnanci v podobě členů rodiny jsou totiž mnohem loajálnější a odpovědnější vůči 

podniku a snaží se pro něj odvádět maximum, protože pracují pro svůj vlastní prospěch. 

Schopnosti 

Všichni tři zaměstnanci podniku jsou velmi schopní a jsou pro tohle rodinné vinařství 

velkým přínosem. Podnik lze za dobu své existence označit za poměrně úspěšný, takže 

se dá říct, že je majitelem řízen velmi dobře. Kromě řízení rodinného podniku se majitel 

věnuje také samotné výrobě vín a jejich prodeji. S výrobou a prodejem mu navíc pomáhá 

další zaměstnanec, kterému se majitel snaží postupně předat veškeré své know-how ve 

formě rozsáhlých znalostí a zkušeností v oblasti výroby vín, které stojí za vysokou 

kvalitou vín, která tohle rodinné vinařství produkuje. Třetí pracovník se věnuje především 

administrativní činnosti a v tomto ohledu má také všechny potřebné znalosti a schopnosti, 

které jsou pro danou práci potřeba. 

Sdílené hodnoty 

Jelikož se jedná o rodinný podnik, tak jsou s podnikovou kulturou zaměstnanci 

seznamováni prakticky od malička, kdy jsou po malých krůčcích postupně zapojováni do 

činností rodinného podniku. Pro podnik tedy odpadá nutnost seznamovat nové 

zaměstnance s dlouhodobě sdílenými hodnotami podniku a pro zaměstnance zase odpadá 

nutnost se tyto sdílené hodnoty učit a zvykat si na ně. Mezi sdílené hodnoty Vinařství 

SPRINGER patří například mimořádný důraz na kvalitu, poctivost nebo přátelský přístup 

k zákazníkům. 

Následující graf zobrazuje kvantifikaci sedmi sledovaných faktorů modelu 7S, a to na 

škále 1-5, přičemž čím vyšší hodnota, tím lépe je daný faktor podnikem využíván. 
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Graf 8: Kvantifikace 7S modelu (Zdroj vlastní zpracování) 

3.3.2 Marketingový mix 

Vnitřní prostředí rodinného podniku bude dále analyzováno pomocí rozboru 

marketingového mixu, což je nejdůležitější nástroj řízení marketingu. Zahrnuje čtyři 

základní nástroje, pomocí kterých podnik dosahuje svých marketingových cílů. Těmito 

nástroji, které jsou označovány jako 4P, jsou produkt, cena, místo a marketingová 

komunikace. 

Produkt 

Hlavním produktem Vinařství SPRINGER jsou pochopitelně vína, která, jak již bylo 

řečeno, jsou vyráběna pouze z hroznů z vlastních vinic a jejich roční produkce je zhruba 

30 000 lahví. Vinařství SPRINGER vyrábí pouze tichá suchá vína, to znamená neperlivá 

a nefortifikovaná (tichá) a s nejvýše 4 g/l zbytkového cukru (suchá). Co se týče nabídky 

vín dle barvy, tak zde najdeme vína bílá a červená, přičemž všechna vína zrají minimálně 

rok ve sklepě, kde je jim věnována maximální péče, aby bylo dosaženo jejich nejvyšší 

možné kvality. Vinařství tedy nikdy na trh neuvádí vína aktuálního ročníku, ale nechává 

je ve sklepě zrát většinou i několik let. Nejen díky tomu jsou veškerá vína Vinařství 

SPRINGER vhodná pro dlouhodobou archivaci. 
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V nabídce vín tohoto rodinného vinařství najdeme celkem šest odrůd bílých vín a čtyři 

odrůdy červených vín. Z bílých odrůd to jsou Veltlínské zelené, Neuburské, Ryzlink 

rýnský, Pinot Gris, Cardonnay a Sylvánské zelené. Z odrůd Chardonnay a Sylvánské 

zelené se navíc ve vhodných ročnících vyrábí cuvée CHASY, které je pro Vinařství 

SPRINGER charakteristické. 

Z červených odrůd zde najdeme Frankovku, Pinot Noir, Merlot a Cabernet Sauvignon. 

V dobrých ročnících je navíc z odrůd Merlot a Cabernet Sauvignon vyráběno cuvée 

SKALE, které je vlajkovou lodí tohoto rodinného vinařství a je zároveň jeho 

nejznámějším a neuznávanějším vínem. 

Obal produktu představují skleněné láhve, do kterých je víno plněno. Podnik používá 

tří typy lahví. Nejpoužívanějším typem jsou lahve typu bordeaux o objemu 0,75l, do 

kterých jsou plněna vína Veltlínské zelené, Neuburské, Frankovka, Merlot, Cabernet 

Sauvignon a cuvée SKALE. Druhým typem jsou lahve typu burgunder o objemu 0,75l, 

které se používají na vína Ryzlink rýnský, Pinot Gris, Chardonnay, Sylvánské zelené, 

cuvée CHASY a Pinot Noir. A posledním typem jsou lahve typu bordeaux o objemu 1,5l, 

ve kterých však najdeme pouze vybrané ročníky vín cuvée SKALE. Rozdíl mezi lahví 

typu burgunder (vlevo) a lahví typu bordeaux (vpravo) je znázorněn na obrázku č. 10. 

 

Obr. 10: Láhev typu burgunder a bordeaux (Zdroj vlastní fotografie) 
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Rozdíl mezi lahví typu bordeaux o objemu 0,75l (vlevo) a lahví typu bordeaux o objemu 

1,5l (vpravo) je znázorněn na obrázku č. 11. 

 

Obr. 11: Láhev typu bordeaux o objemu 0,75l a 1,5l (Zdroj vlastní fotografie) 

Design lahví Vinařství SPRINGER tvoří ikonické etikety, díky kterým lze vína tohoto 

podniku okamžitě rozpoznat od vín konkurenčních vinařství. Na každé lahvi samozřejmě 

najdeme také ikonické logo Vinařství SPRINGER, které pro zákazníky může 

představovat jistou záruku kvality. Pro rozlišení bílých a červených odrůd používá tento 

rodinný podnik rozdílný design. Zatímco bílá vína se vyznačují modrou záklopkou a 

modrými detaily na etiketě, u červených vín je použita červená záklopka a červené detaily 

na etiketě. Rozdíl mezi designem bílých vín (vlevo) a designem červených vín (vpravo) 

je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obr. 12: Design bílých a červených vín (Zdroj vlastní fotografie) 
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Vína Vinařství SPRINGER jsou k dostání ve dvou řadách, v základní řadě a v řadě 

Family Reserve®. Do řady Family Reserve® spadají jen ta nejlepší vína, jaká jsou 

v rodinném Vinařství SPRINGER k dostání. Jedná se o vína z mimořádných ročníků, 

která byla vyrobena z těch nejlepších hroznů, a která vyzrála v prémiových barrique 

sudech. Všechna ostatní vína Vinařství SPRINGER spadají do základní řady. Pro 

rozlišení vín řady Family Reserve® od vín základní řady se používá odlišný design lahví. 

Vína základní řady se vyznačují vysokou etiketou, která pokrývá většinu lahve, kdežto u 

vín řady Family Reserve® se používá menší minimalistická etiketa. Rozdíl mezi designem 

vín řady Family Reserve® (vlevo) a designem vín základní řady (vpravo) je znázorněn na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. 13: Design vín řady Family Reserve® a základní řady (Zdroj vlastní fotografie) 

Vinařství SPRINGER nabízí také služby v podobě řízených degustací, které probíhají 

přímo ve vinném sklepě rodinného podniku. Na výběr mají zákazníci ze tří programů 

řízených degustací. 

Nejkratším programem je program „Sběratelé vín“, jehož délka se pohybuje okolo dvou 

hodin a který doplňuje ochutnávku vín o drobné občerstvení. 

Druhým a zároveň nejoblíbenějším degustačním programem je program „Kulinář“, který 

zahrnuje snoubení vín s vytříbenou domácí gastronomií. Délka tohoto programu je 

zhruba 6 hodin, během kterých se kromě degustace stávající nabídky vín degustují i mladá 

vína přímo ze sudů. Degustace je doplněna domácí kuchyní v podobě předkrmu, hlavního 

chodu a dalších chuťovek (Vinařství SPRINGER, 2008). 
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A nejdelším degustačním programem je program „Gourmet“, který zahrnuje oproti 

programu „Kulinář“ také návštěvu viničních tratí, prohlídku unikátních sklepů v sousední 

obci Vrbice, a především ochutnávku vín z rodinného archivu. Délka tohoto programu je 

asi 8 hodin (Vinařství SPRINGER, 2008). 

Kvůli omezenému prostoru je kapacita degustací 4-12 osob v případě, že degustace, 

například kvůli nepříznivému počasí, probíhá uvnitř vinného sklepa. V letních měsících, 

kdy je možné využít venkovní terasu, lze kapacitu degustace navýšit na 20 osob. Tuhle 

poměrně malou kapacitu považuji za jednu ze slabých stránek rodinného podniku, jelikož 

mají o tyto degustace často zájem i větší skupiny. Ty se v lepším případě podaří rozdělit 

na několik menších skupin, ale v horším případě se bohužel stává, že podnik musí danou 

skupinu kvůli nedostatečnému počtu míst odmítnout. 

Další slabou stránkou rodinného vinařství je rozhodně absence ubytování. Řízené 

degustace jsou totiž u zákazníků poměrně oblíbené a pořádají se prakticky každý víkend. 

Po skončení degustace se však zákazníci musí přesouvat do některých z blízkých hotelů 

či penzionů. Pro podnik by však bylo mnohem výhodnější, kdyby zákazníky mohl 

ubytovat přímo ve vlastním penzionu. 

Cena 

Cenu svých produktů stanovuje Vinařství SPRINGER podle nákladů. Prvotními náklady 

jsou již celoroční práce na vinicích, které zabírají spoustu času. Do nákladů vstupuje také 

přísná redukce množství hroznů na keři, aby zbývající hrozny mohly dosáhnout té 

nejvyšší možné kvality. Dalšími náklady jsou mimo jiné náklady na zpracování a náklady 

na skladování a zrání vína, kam lze zahrnout například každoroční nákup nových 

prémiových barrique sudů, nákup skleněných lahví, etiket, korků a další. 

Vína Vinařství SPRINGER patří k nejdražším českým vínům. Ceny vín základní řady se 

pohybují mezi 240 Kč a 299 Kč a ceny vín řady Family Reserve® začínají na 360 Kč a 

končí na 840 Kč. Výjimkou je exkluzivní víno SKALE 2008 Magnum Family Reserve® 

v lahvi o objemu 1,5l, jehož cena je 1 890 Kč. 
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Co se týče cen řízených degustací, tak nejkratší dvouhodinový program „Sběratelé vín“ 

stojí 600 Kč na osobu, program „Kulinář“ stojí 1 500 Kč na osobu a program „Gourmet“ 

stojí 1 800 Kč na osobu. 

Místo 

Vinařství SPRINGER používá celkem tři distribuční cesty, kterými přibližuje své 

nabízené produkty zákazníkům. Prvním způsobem, kterým si zákazníci mohou vína 

tohoto rodinného podniku zakoupit, je nákup přímo ve vinotéce Vinařství SPRINGER. 

Výhodou této přímé distribuce je osobní kontakt se zákazníkem, při kterém se prodávající 

tohoto rodinného podniku vždy snaží působit velmi přátelsky, maximálně uspokojit 

zákazníkovy přání a požadavky a zanechat co nejlepší dojem, aby se zákazníci znovu rádi 

vraceli. 

Druhý způsob představuje nákup vín na e-shopu tohoto rodinného vinařství. 

Zaměstnanci podniku začínají objednávku realizovat prakticky ihned po jejím obdržení a 

stejně tak její doručení bývá zpravidla velmi rychlé. Pro doručování objednávek používá 

Vinařství SPRINGER dlouhodobě služeb přepravní společnosti TOPTRANS, se kterou 

má velmi dobré zkušenosti. 

Posledním způsobem je nákup vín ve vinotékách obchodních partnerů Český archív vín 

a VINO MARKUZZI nebo v jiných vinotékách a restauracích, kam je víno Vinařství 

SPRINGER dodáváno. 

Marketingová komunikace 

Jedním z nástrojů, který Vinařství SPRINGER pro svou propagaci využívá, je reklama. 

Pro tu používá především vlastní webové stránky a facebookový a instagramový profil. 

Především na facebookovém a instagramovém profilu se rodinný podnik snaží být 

poměrně aktivní a pravidelně informovat lidi, kteří dané profily sledují, o nových 

produktech a aktuálních novinkách týkajících se tohoto rodinného vinařství. Oproti tomu 

webové stránky podniku působí poměrně zastarale a neudržovaně a dle mého názoru se 

jedná o jednu ze slabých stránek tohoto rodinného podniku. 
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Dalším nástrojem marketingové komunikace, který Vinařství SPRINGER využívá, je 

podpora prodeje. Zákazníkům, kteří ročně odebírají určité množství lahví, poskytuje 

podnik slevu 20 % nebo 30 % na každý další nákup. Výše této slevy se určuje na základě 

objemu celkového ročního odběru vín. Tento nástroj má za účel motivovat zákazníky ke 

koupi co největšího objemu vín během roku. Zároveň se mohou někteří zákazníci díky 

této věrnostní slevě cítit svým způsobem výjimečně. 

Public relations je ze všech základních nástrojů propagace tímto rodinným podnikem 

využíván nejméně. Vinařství SPRINGER se různých vinařských a dalších akcí a soutěží 

zúčastňuje jen příležitostně. Jediné soutěže, které se Vinařství SPRINGER pravidelně 

účastní, je Salon vín ČR, ze kterého letos získalo zlatou medaili za víno SKALE 2015 

Family Reserve®. 

Co se týče osobního prodeje, tak jak již bylo uvedeno, zaměstnanci tohoto rodinného 

podniku se při prodeji snaží působit vždy přátelsky a zanechat v kupujícím dobrý dojem. 

Ke každému zákazníkovi je přistupováno individuálně a je zde kladen důraz na 

maximální uspokojení jeho přání a potřeb. Díky tomuto bezprostřednímu a přátelskému 

přístupu se podniku daří budovat se svými zákazníky dlouhodobé přátelské vztahy a 

rozhodně se jedná o jednu ze silných stránek Vinařství SPRINGER, což jenom potvrzuje 

fakt, že se sem spousta zákazníků ráda vrací. 

Vinařství SPRINGER také využívá přímý marketing, a to prostřednictvím e-mailu, 

pomocí kterého rozesílá informace o nových produktech a nejdůležitějších novinkách 

týkajících se tohoto rodinného podniku lidem přihlášeným k odběru těchto novinek. 

3.4 SWOT analýza 

V poslední podkapitole analytické části této diplomové práce budou pomocí souhrnné 

analýzy SWOT shrnuty nejdůležitější faktory vnějšího a vnitřního prostředí podniku 

prostřednictvím identifikace jeho silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb. Pro 

jejich identifikaci budou použity výstupy z předchozích analýz, přičemž se budu snažit 

zaměřit se na ty faktory, které podnik ovlivňují nejvíce. Výsledky této analýzy budou 

sloužit jako podklad pro zpracování návrhu strategie rozvoje tohoto rodinného podniku. 
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Příležitosti 

Nejzásadnějšími příležitostmi, kterých by rodinný podnik mohl využít, jsou podle mého 

názoru růst spotřeby vína v ČR, růst průměrných mezd, podmínky pro export a 

technologický pokrok v daném odvětví. Růst spotřeby vína v České republice je pro 

tento rodinný podnik obrovskou příležitostí, jelikož se v současné době zaměřuje 

převážně na tuzemský trh. Výsledky SLEPT analýzy, konkrétně analýzy sociálních 

faktorů, uvádí, že Češi pijí víno častěji a když ho pijí, tak ho pijí více, což pro podnik 

znamená, že kromě růstu poptávky po víně může dojít i k nárůstu poptávky po řízených 

degustacích. Pozitivní zprávou pro Vinařství SPRINGER je také fakt, že roste počet 

konzumentů vín, kteří preferují kvalitní vína i na úkor vyšší ceny. 

S tím souvisí i další příležitost, kterou je růst průměrných mezd. Díky nim si totiž 

zákazníci mohou dovolit nakupovat kvalitnější vína za vyšší ceny. Další příležitostí jsou 

poměrně příznivé podmínky pro export do zahraničí. Podnik v současné době již do 

zahraničí exportuje, avšak prozatím pouze v poměrně malém množství. Poslední 

příležitostí, kterou jsem vybral, je technologický pokrok v tomto odvětví. Vinařství 

SPRINGER v současnosti využívá již poměrně vyspělé technologie, díky kterým se 

nejenže několikanásobně zjednodušily a zrychlily výrobní procesy, ale také se výrazně 

zvýšila kvalita vín tohoto podniku. V této technologické modernizaci by tedy podnik měl 

pokračovat i nadále. 

Hrozby 

Za nejzávažnější hrozby, kterým tohle rodinné vinařství musí čelit, jsem označil omezení 

reklamy na alkohol, zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína, růst 

konkurence a existenci substitutů. Možné omezení reklamy na alkohol by mohlo velmi 

negativně ovlivnit podniky, které produkují alkoholické nápoje nebo s nimi obchodují. 

Ministerstvo zdravotnictví však plánuje tento návrh zákona stejně předložit, přičemž 

nejpřísnější variantou by mohl být i úplný zákaz reklamy na alkohol v televizi, rádiu a na 

internetu. Proti návrhu, který je zatím v přípravné fázi, jsou ministerstvo zemědělství a 

vinařské organizace. Omezení by se totiž týkalo i propagace různých vinařských projektů, 

na které v minulosti směřovaly milionové dotace. Patří tam například Moravské vinařské 

stezky mapující cyklotrasy mezi sady a vinicemi jižní Moravy. 
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Další hrozbu představuje také možnost zavedení nenulové sazby spotřební daně 

z tichého vína, což je jediný druh vín, který Vinařství SPRINGER produkuje. Proti 

zavedení této nenulové spotřební daně jsou však ministerstva zemědělství a financí a Svaz 

vinařů ČR, které argumentují, že je naopak nutno podpořit domácí výrobce a udržet jejich 

konkurenceschopnost se zahraničím.  

Hrozbu pro podnik představuje také neustálý růst konkurence ve formě vstupu nových 

tuzemských či zahraničních vinařských podniků na tento trh. Poslední hrozbou, kterou 

jsem vybral, je existence substitutů, a to především piva, které je v České republice 

dlouhodobě alkoholickým nápojem číslo jedna. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky tohoto rodinného podniku patří jasně definovaná strategie, dlouhodobě 

osvědčená kvalita vín, rodinná podniková kultura a přístup k zákazníkům. Jasně 

definovaná strategie podniku je důležitá zejména proto, aby měl podnik jednoznačně 

určené, čeho chce dosáhnout a jak toho chce dosáhnout. Strategií Vinařství SPRINGER 

je nadále produkovat co nejkvalitnější vína, a tím si udržet své dobré jméno, udržet své 

stávající zákazníky, zvýšit povědomí u potenciálních zákazníků a postupně rozšiřovat 

podnik.  

S tím souvisí další silná stránka podniku, kterou je dlouhodobě osvědčená kvalita vín. 

Té Vinařství SPRINGER dosahuje mimo jiné díky výrobě vín pouze z hroznů z vlastních 

vinic, jejichž poloha se vyznačuje velmi příznivými podmínkami pro výrobu zejména 

červených vín.  

Další silnou stránkou je rodinná podniková kultura, která ve vinařství panuje a se 

kterou jsou členové rodiny seznamováni prakticky od malička. Díky ní je zajištěna 

vysoká angažovanost, loajálnost a odpovědnost pracovníků vůči podniku, jelikož svou 

práci dělají pro svůj vlastní prospěch a snaží se tedy pro podnik odvádět maximum. Z této 

kultury vychází i mimořádný až přátelský přístup k zákazníkům, díky kterému se 

spousta těchto zákazníků ráda vrací a stává se stálými zákazníky tohoto rodinného 

podniku. 
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Slabé stránky 

Nejzásadnějšími slabými stránkami tohoto rodinného podniku jsou nedostatečný počet 

míst na degustacích, absence ubytování, vyšší cena vín a webové stránky. Kvůli 

nedostatečnému počtu míst na degustacích nemůže podnik naplno rozvinout potenciál 

svých řízených degustací. V letních měsících, kdy je možné využít venkovní terasu, je 

kapacita degustace alespoň 20 osob, ale v případě nepříznivého počasí nebo v chladných 

měsících je kapacita degustace pouhých 12 osob. Kvůli této nedostatečné kapacitě se 

bohužel stává, že větší skupiny musí podnik odmítat.  

Další slabou stránkou je absence ubytování. Řízené degustace se totiž pořádají prakticky 

každý víkend, ale po jejich skončení se zákazníci musí přesouvat do blízkých hotelů či 

penzionů. Pro obě strany by však bylo mnohem výhodnější a pohodlnější, kdyby 

zákazníci mohli zůstat a ubytovat se přímo v penzionu tohoto rodinného podniku. 

Za slabou stránku lze považovat i vyšší cenu vín oproti konkurenci, která může některé 

zákazníky odradit. Rodinný podnik si však za svými cenami pevně stojí a je přesvědčen, 

že odpovídají kvalitě nabízených vín. Poslední slabou stránkou, kterou zde uvedu, jsou 

webové stránky Vinařství SPRINGER. Ty působí zastarale a neudržovaně a podnik by 

rozhodně měl zvážit možnost jejich modernizace. 

V následující tabulce jsou vybrané faktory ohodnoceny dle jejich váhy (0-1) a důležitosti 

(1-5), přičemž čím vyšší číslo, tím má daný faktor větší váhu, respektive důležitost. 

Výsledná hodnota udává důležitost dané kategorie. 
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Tab. 2: Ohodnocení jednotlivých faktorů SWOT analýzy (Zdroj vlastní zpracování) 

Příležitosti (O) 
Položka Váha Důležitost Výsledná hodnota 

Růst spotřeby vína v ČR 0,4 5 

4 
Růst průměrných mezd 0,2 3 
Podmínky pro export 0,1 2 
Technologický pokrok 0,3 4 
Hrozby (T) 
Položka Váha Důležitost Výsledná hodnota 

Omezení reklamy na alkohol 0,3 4 

3,7 
Zavedení nenulové sazby spotřební 
daně z tichého vína 0,3 5 

Růst konkurence 0,2 2 
Existence substitutů 0,2 3 
Silné stránky (S) 
Položka Váha Důležitost Výsledná hodnota 

Jasně definovaná strategie 0,2 4 

4,1 
Dlouhodobě osvědčená kvalita vín 0,3 5 
Rodinná podniková kultura 0,3 4 
Přístup k zákazníkům 0,2 3 
Slabé stránky (W) 
Položka Váha Důležitost Výsledná hodnota 

Nedostatečný počet míst na 
degustacích 0,4 5 

4,5 Absence ubytování 0,4 5 
Vyšší cena vín 0,1 3 
Webové stránky 0,1 2 

Na základě výsledných hodnot byly vypočítány následující výsledky SWOT analýzy. Jak 

lze vidět, tak výsledným přístupem ke strategii je „WO“. Návrh strategie rozvoje 

rodinného podniku by tedy měl vést k odstranění slabých stránek využitím příležitostí. 

Tab. 3: Výsledky SWOT analýzy (Zdroj vlastní zpracování) 

  O T 

S 8,1 7,8 

W 8,5 8,2 
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Grafické znázornění výsledků souhrnné analýzy SWOT je zobrazeno na následujícím 

obrázku. 

 

Obr. 14: Grafické znázornění výsledků SWOT analýzy (Zdroj vlastní zpracování) 
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4 NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE RODINNÉHO 
PODNIKU 

Poslední částí této diplomové práce je část návrhová, ve které se budu věnovat návrhu 

strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. Tento návrh bude 

vycházet z výsledků analýz, které byly zpracovány v analytické části. Nejdůležitější 

faktory, které na tento rodinný podnik působí, byly shrnuty v souhrnné analýze SWOT, 

pomocí které byly také identifikovány silné a slabé stránky tohoto podniku a jeho 

příležitosti a hrozby. Na základě ohodnocení jednotlivých faktorů dle jejich váhy a 

důležitosti se ukázalo, že vhodným přístupem ke strategii je „WO“. Tento návrh tedy 

bude zaměřen na odstranění slabých stránek tohoto rodinného podniku využitím jeho 

příležitostí. Celkový návrh bude rozdělen na několik dílčích návrhů. 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, konkrétně v podkapitole 2.5, tak strategie 

rodinného podniku zahrnuje strategii podniku a strategii rodiny, respektive se jedná o 

průnik těchto dvou strategií. Jednotlivé dílčí návrhy tedy budou rozděleny podle toho, 

zda budou zaměřeny spíše na strategii podniku nebo na strategii rodiny. 

4.1 Strategické cíle rodinného podniku 

Na základě výsledků analýz byly vytyčeny následující strategické cíle rodinného podniku 

Vinařství SPRINGER a.s. Tyto cíle byly stanoveny pomocí metody SMART a jsou tedy 

specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a termínované. Těmito cíli jsou: 

- Zvýšení kapacity řízených degustací na 30 osob do konce roku 2024 

- Vybudování vlastního penzionu do konce roku 2024 

- Modernizace webových stránek včetně e-shopu do konce roku 2020 

- Předání rodinného podniku na následující generaci do roku 2030 
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4.2 Návrh strategie podniku 

Nejprve se zaměřím na dílčí návrhy, které budou zaměřeny spíše na strategii rozvoje 

podniku. Tyto návrhy budou vycházet z výsledků provedených analýz a budou se řídit 

přístupem „WO“, který se na základě výsledků souhrnné analýzy SWOT ukázal jako 

vhodný přístup ke strategii. Jednotlivé návrhy by tedy měly vést k odstranění slabých 

stránek podniku využitím jeho příležitostí. 

4.2.1 Vybudování vlastního penzionu 

Mým prvním návrhem, který by měl vést k odstranění slabých stránek rodinného podniku 

Vinařství SPRINGER a.s., je postavení vlastního penzionu. Tento návrh by odstranil hned 

dvě zásadní slabé stránky tohoto podniku, a to nedostatečný počet míst na degustacích a 

absenci ubytování. Zároveň by bylo využito příležitostí růstu spotřeby vína v České 

republice a růstu průměrných mezd. 

Jak již bylo uvedeno, v současné době je v chladných měsících nebo za nepříznivého 

počasí kapacita degustací 4-12 osob, a to kvůli omezenému prostoru uvnitř vinného 

sklepa. V letních měsících však bývá možné využít venkovní terasu a kapacitu tedy zvýšit 

alespoň na 20 osob. Tato kapacita je už rozhodně přijatelnější, avšak kapacita osob 

v chladnějších měsících je často nedostatečná, jelikož mívají o degustace zájem i větší 

skupiny. Občas se sice podaří takovou skupinu rozdělit na několik menších, ale často se 

bohužel stává, že podnik musí danou skupinu kvůli nedostatečnému počtu míst 

odmítnout. 

Po skončení řízených degustací se navíc zákazníci musí přesouvat do některých 

z blízkých penzionů či hotelů. Jelikož jsou navíc tyto degustace u zákazníků poměrně 

oblíbené a pořádají se téměř každý víkend, tak v případě, že by podnik disponoval 

vlastním ubytováním, tak by to pro něj představovalo další příjmy. Také pro zákazníky 

by bylo mnohem pohodlnější, kdyby se nemuseli přesouvat jinam, ale mohli se ubytovat 

přímo v penzionu tohoto rodinného podniku. 
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Pro zákazníky by také odpadly starosti se zařizováním ubytování. Přestože je totiž obec 

Bořetice pro turisty velmi vyhledávanou destinací, tak se zde v současné době nenachází 

odpovídající množství penzionů a hotelů. Často se tak stává, že jsou všechna ubytování 

v Bořeticích již kompletně obsazená na několik měsíců dopředu a zákazníci se tedy musí 

ubytovávat v sousedních obcích. A jelikož se jedná o degustace vín, tak jsou v těchto 

případech zákazníci nuceni řešit také následnou dopravu na ubytování. 

Navrhuji tedy rodinnému podniku Vinařství SPRINGER vybudovat vlastní penzion, 

který by obsahoval 15 ubytovacích jednotek, přičemž v každé z nich by byly dvě lůžka a 

vlastní koupelna s WC. Deset těchto ubytovacích jednotek by bylo ve formě standardních 

pokojů a zbývajících pět ubytovacích jednotek by bylo ve formě apartmá s ložnicí. 

Celková kapacita penzionu by tedy činila 30 osob. 

Součástí penzionu by byla také degustační místnost, která by byla dostatečně velká na to, 

aby uvedenou kapacitu penzionu bez problémů pojala. Tím by došlo k výraznému 

navýšení kapacity řízených degustací, která je v současné době, v případě, že není možné 

využít venkovní terasu, 12 osob. Tato degustační místnost by tedy stávající kapacitu 

degustací více než zdvojnásobila. Kromě toho by se jednalo o celoročně pevnou kapacitu 

a podnik by nebyl závislý na přízni počasí, jako je tomu doposud v případě využití 

venkovní terasy. 

Penzion by se nacházel naproti stávající provozovny Vinařství SPRINGER, kde se 

v současné době nachází právě zmiňovaná venkovní terasa, která je za příznivého počasí 

využívána k řízeným degustacím. Penzion by měl jedno podzemní podlaží a tři nadzemní 

podlaží. Na následujících obrázcích je znázorněn rozdíl mezi současným vzhledem 

pozemku a 3D vizualizací navrhovaného penzionu, která byla vytvořena společností 

svoboda.plan s.r.o. 
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Obr. 15: Současný vzhled pozemku při pohledu z jihu (Zdroj vlastní fotografie) 

 

Obr. 16: 3D vizualizace navrhovaného penzionu při pohledu z jihu (Zdroj vlastní obrázek) 
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Obr. 17: Současný vzhled pozemku při pohledu ze severu (Zdroj vlastní fotografie) 

 

Obr. 18: 3D vizualizace navrhovaného penzionu při pohledu ze severu (Zdroj vlastní obrázek) 
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1. podzemní podlaží 

Penzion by měl jedno podzemní podlaží, kde by se nacházel kromě skladu čistého a 

špinavého prádla především rekonstruovaný archivní sklep. Ten v současné době slouží 

jako ležácký sklep, kam se vína po nalahvování přesouvají, aby zde minimálně 3 měsíce 

dozrávala a „odpočívala“. Teprve potom jsou rodinným podnikem uvedena na trh a 

mohou se dostat k cílovému zákazníkovi. 

Kromě toho je však tento archivní sklep využíván jako rodinný archiv, kde jsou pro 

vlastní spotřebu a výjimečné události uložena ta nejlepší vína, která kdy Vinařství 

SPRINGER vyprodukovala, a která již nadále nejsou na prodej. Vína z tohoto rodinného 

archivu mají zákazníci možnost ochutnat jen v případě využití degustačního programu 

„Gourmet“, což je nejluxusnější degustační program, který tento rodinný podnik nabízí. 

Z tohoto důvodu by byl tento archivní sklep nově zrekonstruován a modernizován, aby 

působil na zákazníky, kteří by ho měli možnost navštívit, luxusně a reprezentativně. 

Vizualizace navrhovaného archivního sklepu, která byla vytvořena společností 

svoboda.plan s.r.o., je znázorněna na následujícím obrázku. 

 

Obr. 19: Vizualizace navrhovaného archivního sklepu (Zdroj vlastní obrázek) 

Na následujícím obrázku je znázorněn půdorys 1. podzemního podlaží navrhovaného 

penzionu. Výše popsaný archivní sklep by se nacházel na místě 0.03 – Volný prostor. 
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Obr. 20: Půdorys 1. podzemního podlaží (Zdroj vlastní obrázek) 
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1. nadzemní podlaží 

V prvním nadzemním podlaží navrhovaného penzionu by se nacházelo celkem 7 

ubytovacích jednotek po dvou lůžkách. Pět těchto ubytovacích jednotek by byly 

standardní pokoje a zbývající dvě ubytovací jednotky by byly ve formě apartmá s ložnicí. 

Ubytovací kapacita tohoto podlaží by tedy činila 14 osob. 

Kromě ubytovacích jednotek by se v tomto podlaží nacházel také privátní sklep 

s vinotékou, technické zázemí, venkovní terasa se zelení a šatna a umývárna pro 

zaměstnance. Privátní sklep s vinotékou by sloužil zákazníkům, především tedy 

ubytovaným hostům, pro výběr a nákup vín Vinařství SPRINGER. Co se týče venkovní 

terasy, ta by byla volně přístupná pro všechny ubytované hosty tohoto penzionu a sloužila 

by například k regeneraci nebo volnočasovým aktivitám na čerstvém vzduchu. Na 

následujícím obrázku je znázorněna 3D vizualizace navrhovaného penzionu s pohledem 

na venkovní terasu. Tato 3D vizualizace byla vytvořena společností svoboda.plan s.r.o. 

 

Obr. 21: 3D vizualizace navrhovaného penzionu (Zdroj vlastní obrázek) 

Na následujícím obrázku je znázorněn půdorys 1. nadzemního podlaží navrhovaného 

penzionu. 
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Obr. 22: Půdorys 1. nadzemního podlaží (Zdroj vlastní obrázek) 
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2. nadzemní podlaží 

Ve druhém nadzemním podlaží tohoto penzionu by se nacházelo pět standardních pokojů 

a jedno apartmá s ložnicí. Celkem by se v tomto podlaží tedy nacházelo 6 ubytovacích 

jednotek, což znamená, že ubytovací kapacita tohoto podlaží by byla 12 osob. Na 

následujícím obrázku je znázorněna vizualizace možného vzhledu standardního pokoje, 

která byla vytvořena společností ALNUS, spol. s.r.o. 

 

Obr. 23: Vizualizace standardního pokoje (Zdroj vlastní obrázek) 

Ačkoli se jedná o druhé nadzemní podlaží, tak by se zde nacházel také hlavní vstup do 

tohoto penzionu, což je způsobeno tím, že by se penzion nacházel na příkrém srázu, kde 

v současné době stojí venkovní terasa. Tento penzion by disponoval částečně prosklenou 

terasou, která by oproti té stávající mohla být využívána celoročně. Zároveň by byla 

využívána jako degustační místnost a byla by dostatečně velká, aby pojala celou kapacitu 

penzionu. Jelikož je v současnosti v chladných měsících kapacita degustací 12 osob a 

v letních měsících 20 osob, tak se dá celoroční kapacita 30 osob považovat za výrazné 

navýšení. Dále by se v tomto podlaží nacházela také recepce, přípravna snídaní a sklad 

balených potravin. Půdorys 2. nadzemního podlaží je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obr. 24: Půdorys 2. nadzemního podlaží (Zdroj vlastní obrázek) 
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3. nadzemní podlaží 

Ve třetím nadzemním podlaží tohoto penzionu by se nacházela, co se ubytovacích 

jednotek týče, pouze dvě apartmá s ložnicí. Ubytovací kapacita tohoto podlaží by tedy 

činila pouze 4 osoby. Tato apartmá by poskytovala oproti standardním pokojům mnohem 

větší pohodlí díky několikanásobně většímu prostoru, oddělené ložnici od obývacího 

pokoje a také luxusnějšímu vybavení jako je například domácí kino nebo minibar. 

Vhodná by tahle apartmá byla zejména pro ty zákazníky, kteří by se rozhodli trávit 

v tomto penzionu delší čas než jen jednu noc a zároveň by požadovali maximální možné 

pohodlí. 

Na následujícím obrázku je znázorněna vizualizace možného vzhledu apartmá, která byla 

vytvořena společností ALNUS, spol. s.r.o. 

 

Obr. 25: Vizualizace apartmá (Zdroj vlastní obrázek) 

Kromě těchto apartmá by se v tomto podlaží nacházela také úklidová komora a WC. Na 

následujícím obrázku je znázorněn půdorys 3. nadzemního podlaží. 



 82 

 

Obr. 26: Půdorys 3. nadzemního podlaží (Zdroj vlastní obrázek) 
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4.2.2 Modernizace webových stránek včetně e-shopu 

Mým druhým návrhem je modernizace webových stránek rodinného podniku Vinařství 

SPRINGER a.s., a to včetně e-shopu. Slabou stránkou, kterou by tento návrh odstranil, 

jsou logicky poněkud zastaralé a neudržované webové stránky podniku. A jelikož návrh 

zahrnuje také modernizaci e-shopu, tak by bylo stejně jako u předešlého návrhu využito 

příležitostí růstu spotřeby vína v ČR a růstu průměrných mezd. 

Stávající vzhled webových stránek tohoto vinařství se za celou dobu fungování podniku 

téměř nezměnil a dnes již působí velmi nemoderně a zanedbaně. V současné době, kdy 

používáme internet prakticky každý den, může tento neatraktivní vzhled webových 

stránek představovat větší problém, než se na první pohled může zdát. Po obsahové 

stránce zde samozřejmě najdeme všechny potřebné informace a novinky týkající se 

tohoto podniku, ale tento nemoderní vzhled může v zákazníkovi vzbudit špatný dojem a 

v horším případě ho dokonce odradit od potenciálního nákupu vín či objednání řízené 

degustace. Současný vzhled webových stránek Vinařství SPRINGER je znázorněn na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. 27: Současný vzhled webových stránek podniku (Zdroj Vinařství SPRINGER, 2008) 
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U nového vzhledu těchto webových stránek by byl zcela vypuštěn široký vínový okraj, 

který u stávajícího vzhledu pokrývá oba kraje a spodní část stránky a zabírá tak zbytečně 

velké množství prostoru. Nový vzhled stránek by tedy na rozdíl od toho stávajícího 

pokrýval celou plochu stránky. 

Barvu pozadí by modernizované webové stránky měly stejnou jako stávající stránky, 

protože se tato barva shoduje s barvou etiket Vinařství SPRINGER. Stejně tak by byla 

ponechána bronzová barva záhlaví, jelikož se jedná o barvu, která se nachází v logu 

tohoto rodinného podniku. 

Modernizované webové stránky by však měly výrazně přehlednější nabídku záložek 

v záhlaví. Na současných stránkách se totiž nachází zbytečně velké množství těchto 

záložek, mezi kterými je pro běžného návštěvníka těžké se orientovat. Některé z těchto 

záložek jsou zde podle mého názoru naprosto zbytečné, a navíc nebyl jejich obsah již 

několik let aktualizován. Nový modernizovaný web by zahrnoval pouze několik 

standardních záložek, díky čemuž by byla orientace mezi nimi mnohem jednodušší a 

celkové procházení těchto stránek příjemnější. 

V levém horním rohu by se stejně jako doposud nacházelo logo společnosti. Po kliknutí 

na toto logo by se návštěvník přesunul na hlavní stránku, kde by se nacházely aktuální 

novinky týkající se tohoto rodinného podniku. Napravo od loga by se nacházela záložka 

„Novinky“, která by plnila stejnou funkci jako tlačítko loga a po kliknutí na tuto záložku 

by se tedy návštěvník dostal zase na hlavní stránku s aktuálními novinkami. Vedle této 

záložky by byla záložka „O nás“, která by dále nabízela rozcestník na podzáložky 

„Historie“, „Filozofie“, „Vinice“, a „Sklep“. Další záložkou by byla záložka „Řízené 

degustace“, která by představovala obnovu současné záložky „Návštěvy Vinařství“ a 

která by nabízela rozcestník na podzáložky „Sběratelé vín“, „Kulinář“ a „Gourmet“, což 

jsou názvy jednotlivých degustačních programů, které tohle rodinné vinařství nabízí. 

Dále by následovala záložka „E-shop“, která by návštěvníka přesměrovala na zcela nový 

modernizovaný e-shop, kde by si návštěvník mohl zakoupit vína rodinného podniku 

Vinařství SPRINGER. A poslední záložkou by byla záložka „Kontakty“, kde by byly 

uvedeny všechny potřebné kontakty a adresy. 
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E-shop 

Co se týče e-shopu tohoto rodinného podniku, ten se v současné době vzhledově shoduje 

s designem webových stránek. Má stejný široký vínový okraj kolem celé stránky a jsou 

zde použity také stejné barvy. Jak již však bylo uvedeno, u nového modernizovaného 

webu by byl tento široký vínový okraj zcela odstraněn a obsahová část by tedy mohla být 

přes celou plochu stránky. Po obsahové stránce zde chybí například možnost přihlásit se 

ke svému vlastnímu uživatelskému účtu nebo fotografie jednotlivých vín. Současný 

vzhled e-shopu Vinařství SPRINGER je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obr. 28: Současný vzhled e-shopu podniku (Zdroj Vinařství SPRINGER, 2008) 

Nový e-shop by byl mnohem modernější, přehlednější a také by nabízel více funkcí. Hned 

po otevření tohoto e-shopu by se zde nacházela aktuální nabídka vín Vinařství 

SPRINGER, která by byla ve výchozím nastavení seřazena od nejnovějších, a to kvůli 

tomu, aby návštěvníkům tohoto e-shopu neunikla žádná novinka. Nad touto nabídkou 

nejnovějších vín by se nacházel panel „Nejoblíbenější“, který by zobrazoval tři nejčastěji 

nakupovaná vína na tomto e-shopu. 

U každého vína by se samozřejmě nacházela fotka daného vína, což u stávajícího e-shopu 

chybí. V dnešní době mají všechny moderní e-shopy u nabízených produktů fotky, díky 

nimž návštěvník hned ví, jak daný produkt vypadá a může si ho objednat přímo z hlavní 

stránky, aniž by se musel proklikávat na stránku daného produktu. 
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Dále by zde byl krátký popis daného vína a pochopitelně jeho cena. Pod každou položkou 

by se také nacházela tlačítka „Přidat do košíku“, „♥“, které by danou položku přidalo do 

tzv. seznamu přání a tlačítko pro porovnání daného produktu s jiným. 

Na novém e-shopu by se úplně nahoře nacházel panel, který by obsahoval telefonní číslo, 

pro případ, že by si návštěvník chtěl objednat víno telefonicky, a tlačítka „Můj účet“, 

„Seznam přání“, „Nákupní košík“ a „Objednat“. Pod tlačítkem „Můj účet“ by si 

návštěvník mohl na tomto e-shopu zaregistrovat svůj vlastní účet, kam by zadal své 

osobní údaje a adresu doručení. Při dalších objednávkách by tak nemusel znovu tyto údaje 

vyplňovat, ale stačilo by mu se pouze přihlásit ke svému účtu. Mimo jiné by zde našel 

také veškeré své minulé objednávky, slevové kupony a další. Pod tlačítkem „Seznam 

přání“ by návštěvník našel všechny své uložené produkty, které si do tohoto seznamu 

přidal, „Nákupní košík“ by zobrazil veškeré produkty včetně počtu kusů, které si 

návštěvník přidal do košíku a tlačítkem „Objednat“ by se návštěvník dostal přímo 

k procesu objednávání. 

Jelikož lidé na internetu nakupují čím dál častěji, tak by se dle mého názoru měla 

modernizace stávajícího e-shopu podniku realizovat co nejdříve. Možný vzhled 

modernizovaného e-shopu Vinařství SPRINGER, který byl vytvořen společností 

EVANEK Web Design Studio, je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obr. 29: Návrh vzhledu nového e-shopu podniku (Zdroj vlastní obrázek) 
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4.2.3 Nákup sklízecích van 

Mým třetím návrhem, který by měl vést k rozvoji rodinného podniku Vinařství 

SPRINGER a.s., je nákup sklízecích van. Tento návrh by sice nevedl k odstranění některé 

ze slabých stránek podniku, které byly uvedeny ve SWOT analýze, ale bylo by využito 

příležitosti technologického pokroku v odvětví, ve kterém se podnik nachází. Tohle 

rodinné vinařství již nyní využívá poměrně vyspělé technologie, ale to neznamená, že by 

v technologické modernizaci nemělo pokračovat i nadále. 

Co se týče sběru hroznů, tak k němu podnik totiž stále využívá vodotěsné plastové 

vinohradnické bedny s nosností cca 30 kg. Samotná sklizeň tedy vypadá tak, že 

pracovníci postupně prochází vinicí a předem rozmístěné bedny plní sklizenými hrozny. 

Bedny plné hroznů jsou následně vyváženy traktorem s návěsem pro přepravu beden do 

místa zpracování sklizených hroznů. Tento způsob sběru hroznů je však manuálně i 

časově velmi náročný a bývá využíván především u menších vinařských podniků, které 

nedisponují příliš velkou rozlohou vinic. 

Právě kvůli manuální a časové náročnosti tohoto způsobu sběru hroznů tedy rodinnému 

podniku Vinařství SPRINGER navrhuji nákup dvou sklízecích van. Při sklizni by tak 

pracovníci vysypávali sklizené hrozny přímo do sklízecí vany za traktorem, který by 

projížděl řádkem. Jakmile by byla vana plná, byla by přepravena do místa zpracování 

sklizených hroznů. Aby však nedošlo k nucené přestávce kvůli této dopravě a následnému 

vyprazdňování vany, byla by mezitím přistavena druhá sklízecí vana a pracovníci by tedy 

mohli dále pokračovat ve sběru hroznů. Výhodou způsobu sběru hroznů do sklízecích 

van je minimální následná manipulace se sklizenými hrozny a pohodlné vyprazdňovaní.  

Veškeré sklízecí vany se dnes již vyrábí převážně z nerezu a liší se především svým 

objemem a způsobem vyprazdňování, podle kterého se dělí na vany sklopné, vany se 

šnekovým vyprazdňováním a vany s vibračním vyprazdňováním. Rodinnému podniku 

navrhuji nákup dvou standardních sklízecích van sklopných, které mechanicky 

nepoškozují sklizené hrozny jako vany se šnekovým vyprazdňováním a jsou výrazně 

levnější než vany s vibračním vyprazdňováním. Objem jedné vany by se měl pohybovat 

okolo 2000 l. 
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Tyto sklopné sklízecí vany jsou uchyceny na jednonápravovém, hydraulicky ovládaném 

sklopném podvozku, který umožňuje boční či zadní vyprazdňování sklizených hroznů 

přímo do mlýnkoodstopkovače. Výhodou těchto van je šetrnost ke sklizeným hroznům a 

snadná údržba. Ilustrační obrázek sklopné sklízecí vany je znázorněn na následujícím 

obrázku. 

 

Obr. 30: Sklopná sklízecí vana (Zdroj D'Eusanio, 2020) 

4.2.4 Finanční zhodnocení návrhů 

Tato podkapitola bude zaměřena na finanční zhodnocení výše uvedených návrhů, tedy na 

vyčíslení nákladů jednotlivých návrhů a jejich návratnost. 

Vybudování vlastního penzionu 

Prvním návrhem, který jsem pro tento rodinný podnik vypracoval, je vybudování 

vlastního penzionu. Tento návrh by odstranil nejzásadnější slabé stránky podniku, ale 

zároveň by byl také finančně nejnáročnější. Podle architekta, který je dlouhodobým 

zákazníkem Vinařství SPRINGER a s nímž byl tento návrh projednán, by se náklady na 

výstavbu tohoto penzionu pohybovaly okolo 20 mil. Kč včetně vnitřního vybavení. 
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O provoz penzionu by se starali pouze rodinní příslušníci a nebylo by tedy zapotřebí 

zaměstnávat žádné další pracovníky, díky čemuž by odpadly mzdové náklady na další 

zaměstnance. Další náklady by však představoval honorář pro architekta, který by mimo 

jiné zařizoval návrh stavby, dokumentaci pro stavební povolení a další. Tento honorář by 

dle České komory architektů činil cca 2 mil. Kč. Celkové náklady spojené s tímto 

návrhem by tedy představovaly zhruba 22 mil. Kč. 

Co se týče návratnosti návrhu, tak ji samozřejmě nelze zcela přesně odhadnout. Záleží 

totiž na počtu ubytovaných hostů, na délce jejich pobytu a na typu pronajaté ubytovací 

jednotky. Dále záleží také na počtu pořádaných řízených degustací a na počtu účastníků 

řízených degustací. Ubytovací kapacita penzionu by podle návrhu činila 30 osob stejně 

jako kapacita degustací, nedá se však předpokládat, že by byl penzion každý víkend plně 

obsazen nebo že by na každé řízené degustaci byla kapacita zcela zaplněna. 

Jak již bylo uvedeno, řízené degustace jsou u zákazníků velice oblíbené a pořádají se 

prakticky každý víkend. Pro účely zjištění doby návratnosti návrhu jsem počítal průměrně 

s 15 účastníky degustací týdně, kteří by se následně také ubytovali v tomto penzionu. 

Cenu řízené degustace jsem stanovil podle degustačního programu „Kulinář“, který je 

nejoblíbenějším degustačním programem tohoto vinařství. A protože je obec Bořetice 

turisty často vyhledávanou destinací a běžně se stává, že jsou všechny zdejší penziony a 

hotely obsazené, tak jsem dále počítal s dalšími 20 ubytovanými osobami týdně. Ceny 

jednotlivých ubytovacích jednotek jsem stanovil na základě srovnání s cenami hotelů a 

penzionů, které se nachází poblíž navrhovaného penzionu. 

Na základě těchto údajů byly vypočítány roční tržby ve výši 2 730 000 Kč. Jelikož byly 

náklady na vybudování navrhovaného penzionu stanoveny ve výši 22 mil. Kč, tak 

návratnost tohoto návrhu činí zhruba 8 let. 

Tab. 4: Finanční zhodnocení penzionu (Zdroj vlastní zpracování) 

Služba Cena za osobu Počet osob za týden Tržby za rok 
Standardní pokoj    800 Kč 30 1 248 000 Kč 
Apartmá s ložnicí 1 200 Kč   5    312 000 Kč 
Řízená degustace 1 500 Kč 15 1 170 000 Kč 
Celkem 2 730 000 Kč 
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Modernizace webových stránek včetně e-shopu 

Dalším návrhem byla modernizace webových stránek tohoto rodinného podniku včetně 

e-shopu. Tento návrh byl již projednán se společností EVANEK Web Design Studio, 

která se tvorbou webových stránek zabývá a s níž Vinařství SPRINGER dlouhodobě 

spolupracuje. Po vzájemné dohodě byla cena této modernizace stanovena na 40 000 Kč. 

Návratnosti tento návrh dosáhne ve chvíli, kdy tržby za objednávky přes modernizovaný 

e-shop dosáhnou uvedených 40 000 Kč. Jelikož jsou však tržby za objednávky z e-shopu 

velmi nepravidelné, tak přesná doba návratnosti nelze určit. Dle mého názoru to však 

bude otázka několika týdnů, maximálně měsíců. 

Nákup sklízecích van 

Co se týče finančního zhodnocení nákupu sklízecích van, tady záleží především na 

objemu těchto van, který se obvykle pohybuje od 1 500 l do 5 000 l i více, na způsobu 

vyprazdňování a také na zvoleném výrobci. Ceny van, které byly navrženy, tedy 

s objemem cca 2000 l a standardním sklopným způsobem vyprazdňování, se pohybují 

kolem 200 000 Kč. Celkové náklady na nákup dvou těchto sklízecích van by tedy činili 

zhruba 400 000 Kč. 

4.3 Návrh strategie rodiny 

Zatímco předešlé dílčí návrhy byly zaměřeny spíše na strategii rozvoje podniku, tak 

následující návrh bude zaměřen především na strategii rodiny. Ta zahrnuje zejména 

hodnocení situace v dané rodině, rozhodování o tom, kteří členové rodiny se budou 

podílet na řízení rodinného podniku a pochopitelně nástupnictví a vše, co je s ním 

spojeno. 
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4.3.1 Předání rodinného podniku na následující generaci 

Proces předání rodinného podniku na následující generaci neboli nástupnictví může pro 

každý rodinný podnik představovat velký problém a jeho nezvládnutí může vést až 

k úplnému zániku rodinného podniku. Zakladatel a zároveň majitel Vinařství SPRINGER 

si toho je moc dobře vědom, a tak tento proces plánoval s dostatečným předstihem. 

Rodinný podnik se v současné době nachází ve fázi, kdy je zakladateli okolo 50 let a jeho 

potomkům kolem 20 let. Pomalu se tak schyluje k samotnému procesu předání rodinného 

podniku na nástupníka. Celý proces nástupnictví je rozdělen do tří fází. 

Přednáslednická fáze 

Jedná se o první fázi procesu nástupnictví a zahrnuje výběr nástupníka a jeho následnou 

přípravu na převzetí rodinného podniku. Samotný výběr vhodného nástupníka je pro celý 

proces rozhodující. Majitel Vinařství SPRINGER se rozhodl, že za svého nástupníka určí 

prvorozeného potomka, kterého do rodinného podniku zapojuje prakticky od malička, 

čímž ho na převzetí rodinného podniku postupně připravuje. Vztah mezi tímto 

nástupníkem a incumbentem – majitelem podniku je velmi dobrý, což je pro úspěšný 

proces předání moci zásadní. 

Tato fáze však bude trvat ještě několik let, a to proto, aby byl nástupník na vedení 

rodinného podniku zcela připraven. V současné době totiž incumbent nástupníkovi stále 

ještě předává veškeré své know-how, které získal během své dlouholeté praxe. Tyto 

znalosti a zkušenosti souvisí jak s vedením rodinného podniku, tak s výrobními postupy, 

díky kterým Vinařství SPRINGER dlouhodobě produkuje vysoce kvalitní vína. 

Horká fáze 

Tato fáze zahrnuje samotný proces předávání moci, konkrétní okamžik jejího zahájení 

však nelze zcela přesně určit. Jedná se o jakési předání štafetového kolíku na další 

generaci. Majitel si musí uvědomit, že rodinný podnik nemůže řídit věčně a neměl by 

předávání moci zbytečně prodlužovat. Tato fáze by neměla trvat déle než 3 roky a měla 

by zahrnovat předání kompletních řídících práv a kompetencí, a to v plném rozsahu, jinak 

by nebylo jasné, kdo podnik skutečně vede. 
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Na začátku této fáze by tedy došlo k předání části řídících práv a odpovědností na 

nástupníka, který by se snažil dokázat, že je díky svým schopnostem a radám incumbenta 

pro vedení podniku ten pravý. Vlastnictví by však zatím zůstalo kompletně v rukou 

incumbenta, který by se teprve ujišťoval, že nástupník vede rodinný podnik správným 

směrem. 

Pokud by se nástupník v řízení osvědčil, tak by došlo k předání nadpoloviční většiny 

všech řídících funkcí v podniku a také k symbolickému předání 20% vlastnického podílu 

v rodinném podniku. Nástupník by tedy řídil již většinu podnikových aktivit, ale 

incumbent by měl v řízení podniku stále významné slovo. 

V závěru této fáze by došlo k předání zbylých řídících práv a dalšího 20% vlastnického 

podílu v rodinném podniku na nástupníka. Incumbent by se tedy definitivně přestal 

podílet na řízení podniku, které by bylo již kompletně v rukou nástupníka. 

Postnáslednická fáze 

V poslední fázi nastupující generace již plně přebírá řízení rodinného podniku a měla by 

se postarat o odcházející generaci, která však může být i nadále nápomocna díky svým 

dlouholetým zkušenostem. Typické je pro tuto fázi opouštění starých zvyků a určování 

nového směru nastupující generací, která se snaží naplno využít svých schopností 

k dalšímu rozvoji rodinného podniku. 

Většinový vlastnický podíl by však byl stále v rukou incumbenta, který by se nejprve 

musel zcela ujistit, že nástupník zvládne řídit rodinný podnik správným směrem. Pokud 

by se však podniku pod jeho vedením dařilo, tak by na něj měl incumbent postupně 

převést veškerá vlastnická práva. 
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4.4 Analýza rizik 

Výše uvedené návrhy s sebou přináší řadu rizik. V následující podkapitole budou tato 

rizika identifikována a ohodnocena a následně proti nim budou navržena opatření, která 

by měla vést k jejich snížení. 

4.4.1 Identifikace rizik 

Pro jednotlivé dílčí návrhy byla identifikována následující rizika. 

Rizika spojená s vybudováním vlastního penzionu 

Jedním z rizik, která výrazně ohrožují vybudování vlastního penzionu, je krach vybrané 

stavební společnosti, který by pro rodinný podnik představoval velkou finanční ztrátu a 

mohl by vést až k úplnému zrušení projektu. Dalším rizikem, které je spojeno téměř se 

všemi stavebními projekty, je zpoždění dokončení stavby, tedy nedokončení stavebních 

prací v plánovaném termínu. Hrozbu představuje také přírodní katastrofa během 

stavby, která by měla za následek zpoždění projektu a finanční ztrátu spojenou se 

zničením stavby a následnými opravami. A posledním identifikovaným rizikem 

spojeným s tímto návrhem je nalezení závad po dokončení stavby. 

Rizika spojená s modernizací webových stránek včetně e-shopu 

Prvním rizikem, které je spojeno s tímto návrhem, je složité ovládání nových stránek a 

e-shopu. Rodinný podnik je totiž na správu svých současných webových stránek již 

poměrně zvyklý a přechod na nové ovládání modernizovaných stránek a e-shopu by tedy 

mohl představovat určitý problém. Jako další riziko spojené s tímto návrhem byla 

identifikována nespokojenost podniku se vzhledem nových stránek. 

Rizika spojená s nákupem sklízecích van 

Riziko, které bylo identifikováno v rámci tohoto návrhu, je nákup vadného zboží. Občas 

se totiž může stát, že podnik zakoupí vadný kus. V takovém případě pak za jeho 

poruchovost většinou není zodpovědný uživatel, ale výrobce. 
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Rizika spojená s předáním rodinného podniku na následující generaci 

Jedním z největších rizik, která jsou spojena s nástupnictvím, je výběr nevhodného 

nástupníka, který může být zapříčiněn neuvědoměním si chybějících vlastností 

nástupníka nebo citovou zaslepeností při výběru. Riziko představuje také nejistota 

nástupníka při důležitých rozhodnutích kvůli jeho nedostatečným zkušenostem. 

4.4.2 Ohodnocení rizik 

Ohodnocení jednotlivých rizik je zobrazeno v následující tabulce. Pro každé riziko je 

stanovena pravděpodobnost jeho nastání a závažnost dopadu v případě jeho nastání. 

Hodnota rizika potom představuje součin těchto dvou hodnot. 

Pravděpodobnost: 

- 0-1 minimální pravděpodobnost 

- 1-2 může se stát, ale nepředpokládá se 

- 2-3 hrozí tato možnost 

- 3-4 velmi vysoká pravděpodobnost 

- 4-5 hraničí s jistotou 

Dopad: stupnice 0-5 (0 nejnižší závažnost dopadu rizika, 5 nejvyšší závažnost dopadu 

rizika) 

Hodnota rizika: 

- <3 běžná 

- 3-6 závažná 

- >6 kritická 
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Tab. 5: Ohodnocení rizik (Zdroj vlastní zpracování) 

Rizika spojená s vybudováním vlastního penzionu 
Číslo Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

1 Krach vybrané stavební společnosti 0,5 5 2,5 

2 Zpoždění dokončení stavby 3 1,5 4,5 

3 Přírodní katastrofa během stavby 0,5 4,5 2,25 
4 Nalezení závad po dokončení stavby 1,5 2 3 

Rizika spojená s modernizací webových stránek včetně e-shopu 
Číslo Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

5 Složité ovládání nových stránek a e-shopu 2 3 6 

6 Nespokojenost podniku se vzhledem nových stránek 2,5 4 10 

Rizika spojená s nákupem sklízecích van 
Číslo Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

7 Nákup vadného zboží 0,5 5 2,5 

Rizika spojená s předáním rodinného podniku na následující generaci 

Číslo Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

8 Výběr nevhodného nástupníka 1,5 5 7,5 

9 Nejistota nástupníka při důležitých rozhodnutích 3,5 4 14 
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4.4.3 Mapa rizik 

Na následujícím grafu jsou jednotlivá rizika rozdělena podle jejich hodnoty na běžná, 

závažná a kritická, přičemž běžná rizika jsou označena zeleně, závažná rizika jsou 

označena oranžově a kritická rizika jsou označena červeně. 

 

Graf 9: Mapa rizik (Zdroj vlastní zpracování) 

Největší pozornost by rodinný podnik měl zaměřit samozřejmě na ta rizika, která byla 

vyhodnocena jako kritická a ohrožují realizaci návrhů nejvíce. Tato rizika jsou na mapě 

rizik označena červeně a jsou jimi nespokojenost podniku se vzhledem nových stránek, 

výběr nevhodného nástupníka a nejistota nástupníka při důležitých rozhodnutích. 

4.4.4 Opatření ke snížení rizik 

V následující podkapitole budou navržena opatření, která by měla vést ke snížení či úplné 

eliminaci jednotlivých rizik. Tato opatření jsou uvedena v následující tabulce. 
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Tab. 6: Opatření ke snížení rizik (Zdroj vlastní zpracování) 

Rizika spojená s vybudováním vlastního penzionu 

Číslo Riziko Protiopatření Nová 
pravděpodobnost 

Nový 
dopad 

Nová hodnota 
rizika 

1 Krach vybrané stavební společnosti Bankovní záruka 0,5 2 1 
2 Zpoždění dokončení stavby Smluvní ošetření 1,5 1 1,5 
3 Přírodní katastrofa během stavby Pojištění 0,5 2,5 1,25 
4 Nalezení závad po dokončení stavby Možnost reklamace 1,5 1 1,5 

Rizika spojená s modernizací webových stránek včetně e-shopu 

Číslo Riziko Protiopatření Nová 
pravděpodobnost 

Nový 
dopad 

Nová hodnota 
rizika 

5 Složité ovládání nových stránek a e-shopu Proškolení 2 1 2 

6 Nespokojenost podniku se vzhledem nových stránek Průběžné konzultace 0,5 4 2 

Rizika spojená s nákupem sklízecích van 

Číslo Riziko Protiopatření Nová 
pravděpodobnost 

Nový 
dopad 

Nová hodnota 
rizika 

7 Nákup vadného zboží Možnost reklamace 0,5 1 0,5 

Rizika spojená s předáním rodinného podniku na následující generaci 

Číslo Riziko Protiopatření Nová 
pravděpodobnost 

Nový 
dopad 

Nová hodnota 
rizika 

8 Výběr nevhodného nástupníka Náhradní nástupník 1,5 2 3 
9 Nejistota nástupníka při důležitých rozhodnutích Porada s incumbentem 1 4 4 
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Jak lze vidět, všechna navržená protiopatření snížila hodnotu rizik, a to tak, že žádná 

rizika již nejsou kritická a pouze dvě rizika jsou závažná. Pokles hodnot jednotlivých 

rizik lze vidět i na následujícím grafu. Běžná rizika jsou znovu označena zeleně a závažná 

rizika jsou označena oranžově. 

 

Graf 10: Mapa rizik po opatřeních (Zdroj vlastní zpracování) 

4.5 Harmonogram realizace 

V následující části diplomové práce bude sestaven harmonogram realizace návrhu 

strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. Jelikož strategie 

rodinného podniku zahrnuje strategii podniku a strategii rodiny a jednotlivé dílčí návrhy 

byly podle toho také rozděleny, tak harmonogram realizace bude taktéž rozdělen na 

harmonogram realizace návrhu strategie podniku a harmonogram realizace návrhu 

strategie rodiny. Termíny zahájení a ukončení jednotlivých činností budou pouze 

orientační stejně jako délka jejich trvání. 
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4.5.1 Harmonogram realizace návrhu strategie podniku 

Nejdříve bude sestaven harmonogram realizace těch dílčích návrhů, které byly zaměřeny 

převážně na strategii rozvoje podniku. Tento harmonogram bude sestaven pro jednotlivé 

návrhy zvlášť. 

Vybudování vlastního penzionu 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé činnosti týkající se návrhu vybudování 

vlastního penzionu. Činnosti jsou uvedeny včetně orientačních dob trvání a termínů 

zahájení a ukončení. 
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Tab. 7: Harmonogram realizace vybudování vlastního penzionu (Zdroj vlastní zpracování) 

Označení činnosti Popis činnosti Doba trvání (dny) Zahájení činnosti Ukončení činnosti 
A Sestavení požadavků na penzion 20 18.06.2019 08.07.2019 
B Výběr architekta 10 09.07.2019 19.07.2019 
C Specifikace požadavků na penzion 30 20.07.2019 19.08.2019 
D Návrh penzionu 90 20.08.2019 18.11.2019 
E Dokumentace pro stavební povolení 90 19.11.2019 17.02.2020 
F Dokumentace pro provedení stavby 90 27.07.2020 25.10.2020 
G Výběr stavební společnosti 20 26.10.2020 15.11.2020 
H Stavební práce 150 16.11.2020 15.04.2021 
I Vybavování interiéru 60 16.04.2021 15.06.2021 
J Zahájení provozu   16.06.2021   

Grafické znázornění harmonogramu realizace vybudování vlastního penzionu je zobrazeno v následující tabulce. 

Tab. 8: Ganttův diagram vybudování vlastního penzionu (Zdroj vlastní zpracování) 

Rok 2019 2020 2021 
Činnost/měsíc 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
A                                                   
B                                                   
C                                                   
D                                                   
E                                                   
F                                                   
G                                                   
H                                                   
I                                                   
J                                                   
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Modernizace webových stránek včetně e-shopu 

Jednotlivé činnosti související s návrhem modernizace webových stránek včetně e-shopu 

jsou uvedeny v následující tabulce. U činností jsou též uvedeny orientační doby jejich 

trvání a termíny jejich zahájení a ukončení. 

Tab. 9: Harmonogram realizace modernizace webových stránek včetně e-shopu (Zdroj vlastní zpracování) 

Označení 
činnosti Popis činnosti Doba trvání 

(dny) 
Zahájení 
činnosti 

Ukončení 
činnosti 

A Výběr zhotovitele 3 30.03.2020 02.04.2020 

B Specifikace požadavků na 
webové stránky a e-shop 5 03.04.2020 08.04.2020 

C Modernizace e-shopu 45 09.04.2020 24.05.2020 
D Modernizace webových stránek 60 25.05.2020 24.07.2020 

Graficky je harmonogram realizace modernizace webových stránek včetně e-shopu 

znázorněn v následující tabulce. 

Tab. 10: Ganttův diagram modernizace webových stránek včetně e-shopu (Zdroj vlastní zpracování) 

Rok 2020 

Činnost/měsíc 3 4 5 6 7 

A           
B           
C           
D           

 

Nákup sklízecích van 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé činnosti, které souvisí s návrhem nákupu 

sklízecích van. Dále jsou zde uvedeny také orientační doby trvání a termíny zahájení a 

ukončení jednotlivých činností. 
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Tab. 11: Harmonogram realizace nákupu sklízecích van (Zdroj vlastní zpracování) 

Označení 
činnosti Popis činnosti Doba trvání 

(dny) 
Zahájení 
činnosti 

Ukončení 
činnosti 

A Výběr výrobce 3 25.07.2020 28.07.2020 

B Výběr konkrétního typu 
sklízecích van 7 29.07.2020 05.08.2020 

C Objednání sklízecích van 10 06.08.2020 16.08.2020 
D Převzetí sklízecích van 1 17.08.2020 18.08.2020 

Harmonogram realizace nákupu sklízecích van je graficky znázorněn v následující 

tabulce. 

Tab. 12: Ganttův diagram nákupu sklízecích van (Zdroj vlastní zpracování) 

Rok 2020 

Činnost/měsíc 7 8 

A     
B     
C     
D     

 

4.5.2 Harmonogram realizace návrhu strategie rodiny 

V této podkapitole bude sestaven harmonogram realizace návrhu, který je zaměřen 

především na strategii rodiny. Harmonogram tedy bude zaměřen především na 

nástupnictví. 

Předání rodinného podniku na následující generaci 

Jak již bylo řečeno, proces nástupnictví je rozdělen do tří fází, kterými jsou 

přednáslednická fáze, horká fáze a postnáslednická fáze. Tyto fáze jsou uvedeny 

v následující tabulce včetně orientačních dob trvání a termínů zahájení a ukončení. 
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Tab. 13: Harmonogram realizace nástupnictví (Zdroj vlastní zpracování) 

Označení 
fáze Popis fáze Doba trvání 

(roky) 
Zahájení 
fáze 

Ukončení 
fáze 

A Přednáslednická fáze 16 2010 2026 
B Horká fáze 3 2026 2029 
C Postnáslednická fáze   2029   

Grafické znázornění harmonogramu realizace nástupnictví je zobrazeno v následující 

tabulce. 

Tab. 14: Ganttův diagram nástupnictví (Zdroj vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo na základě teoretických poznatků a strategické 

analýzy zpracovat návrh strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. 

V teoretické části této práce byly vymezeny základní pojmy, jejichž znalost je nutná pro 

pochopení zkoumané problematiky. Byly zde vysvětleny pojmy jako podnikání, rodinný 

podnik, model tří kruhů nebo nástupnictví v rodinných podnicích. Kromě toho zde byly 

také popsány jednotlivé analýzy, které byly následně použity v další části této práce. 

V analytické části byla nejprve provedena strategická analýza vnějšího prostředí 

vybraného podniku, a to pomocí SLEPT analýzy a Porterova modelu pěti sil. Poté 

následovala strategická analýza jeho vnitřního prostředí pomocí 7S modelu a analýzy 

marketingového mixu. Nakonec byla provedena souhrnná analýza SWOT, ve které byly 

identifikovány silné a slabé stránky podniku a jeho příležitosti a hrozby. 

V návrhové části byl na základě výsledků analýz zpracován návrh strategie rozvoje 

rodinného podniku, který byl rozdělen na návrh strategie podniku a návrh strategie 

rodiny. Prvním návrhem strategie podniku bylo vybudování vlastního penzionu, které by 

vedlo k odstranění dvou zásadních slabých stránek podniku, jimiž jsou nedostatečný 

počet míst na degustacích a absence ubytování. Dále byla v rámci strategie podniku 

navržena modernizace webových stránek včetně e-shopu, které v současné době působí 

zastarale a neudržovaně. Třetí návrh strategie podniku se týkal nákupu sklízecích van, 

které by výrazně zjednodušily a urychlily proces sběru hroznů. Všechny tři návrhy byly 

následně také finančně zhodnoceny. Následoval návrh strategie rodiny, který byl zaměřen 

především na předání rodinného podniku na následující generaci. Poté byla provedena 

analýza rizik, ve které byla nejdříve identifikována a ohodnocena rizika spojená 

s jednotlivými návrhy a následně proti nim byla navržena opatření, která vedla k jejich 

snížení. Nakonec byl pro každý návrh sestaven také harmonogram jejich realizace. 

Jednotlivé dílčí návrhy byly sestaveny tak, aby byly pro rodinný podnik přínosné a 

využitelné v praxi. A protože by realizace těchto návrhů měla vést k rozvoji rodinného 

podniku Vinařství SRPINGER a.s., považuji hlavní cíl této diplomové práce za splněný. 
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