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ABSTRAKT 

Diplomové práce pojednává o strategii rozvoje rodinného podniku Trojkámen s.r.o., 

který poskytuje ubytovací a restaurační služby. Na základě analýz současného stavu 

rodinného podniku, vnějšího prostředí, strategie a vize rodiny, navrhnu možnosti 

budoucího rozvoje rodinné společnosti. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rodinný podnik, rozvoj, strategie, strategická analýza, SWOT. 

 

ABSTRACT 

Master thesis is about strategic development of family-owned company Trojkámen 

s.r.o, which provides accommodation and restaurant services. Based on analyses of 

current situation of family-owned company, outer environment, strategy and vision of 

family, I will suggest options for future development of the family company. 

 

KEYWORDS 

Family business, development, strategy, strategy analysis, SWOT. 
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ÚVOD 

Pro mou diplomovou práci jsem si vybral téma „Strategie rozvoje rodinného podniku,“ 

jelikož se v takové situaci právě nacházím a rád bych spojil užitečné s příjemným. 

Zabývám se zde rozvojem penzionu Trojkámen v Nových Losinách. Jedná se o 

poměrně mladou firmu, jelikož provozuje podnikatelskou činnost teprve šestým rokem. 

Rodiče ji pro mne vybudovali a nastal čas, abych se zapojil do provozu. Mojí náplní je 

přinést inovativní myšlenky a pozvednou kvalitu poskytovaných služeb na vyšší úroveň, 

stanovit firemní strategii a implementovat změny v podobě strategického řízení. 

Rodinné podniky nejsou žádnou ojedinělostí v žádném z evropských států. Není tomu 

tak dnes a nebylo tomu tak ani v historii. Oblast podnikání rodinných podniků se 

v průběhu historie lidstva vyvíjí spolu s lidskou společností a jejich potřebami. Nemění 

se však fakt, že dříve i dnes existují podniky s několika zaměstnanci (mikropodniky), 

ale také nadnárodní korporace s tisícovkami zaměstnanců a ohromnými obraty a zisky.  

Rodinné podniky jsou však v jádru velmi podobné. Počátek úspěchu se staví na tvrdé 

práci a podnikavosti, která se po generace budovaných hodnotách předává z rodičů na 

děti. 

 Tato práce je rozdělená na teoretickou část, analytickou a návrhovou. Teoretická část  

obsahuje pojmy a metody, které jsou podkladem k analytické části. Část návrhová 

vychází z analytické části, tedy jednotlivé části na sebe navazují logickým spádem.  

V teoretické části jsou nejprve vymezeny problémy a cíle práce. Následují teoretická 

východiska práce, kde se zabývám teorií malých firem a problematikami v rodinných 

podnicích, jako je vývoj podniku a rozhodování v rodinném podniku. V této částí se 

dále zabývám modelem tří kruhů a vývojem rodinného podniku. Dále zde popisuji 

teoretická stanoviska strategických analýz a způsoby tvorby těchto strategií, které v této 

práci používám, tedy analýzy PESTE, Porterovu analýzu, analýzu 7S a souhrnnou 

SWOT analýzou. 

Analytická část je započata popisem samotné společnosti Trojkámen. Tato část 

objektivně popisuje vnitřní a vnější okolí podniku metodami, které jsou definovány 



 

 

14 

 

v teoretické části. Tato část ukazuje silné a slabé stránky podniku, ale hlavně ukáže 

možností na zlepšení, které jsou popsány v návrhové části.  

Na základě výsledků z provedených analýz je tvořena návrhová část, Dále je stanovena 

strategie podniku. Následují návrhy na zlepšení ze zjištěných nedostatků z analýz a také 

opatření proti zjištěným rizikům. 

Závěrem práce je slovní zhodnocení celého působení penzionu Trojkámen, počínaje 

jeho současnou situací a konče jeho budoucím rozvojem. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V této kapitole se zaměřuji na vymezení problému diplomové práce, její cíle a také 

použitou metodologii. 

1.1 Vymezení problému 

Společnost Trojkámen s.r.o. působí na trhu již 6 let, za tuto dobu si vybudovala stálou 

klientelu, která ji pomáhá rozšířit jejich reputaci dále, a tak oslovují stále větší počet 

koncových zákazníků. Společnost vykazuje tendenci růst a zlepšovat se, toto moje 

náplní práce v rodinném podniku a chtěl bych, aby mi univerzita pomohla v podnikání. 

Díky svým kvalitním a cenově dostupným výrobkům si společnost Trojkámen na trhu 

vydobyla slušné podvědomí o domácí kuchyni, především tvorbě vlastních zákusků. 

Jelikož je rustikální kuchyně trendem a domácí produkty raritou, činnost této 

společnosti je brána velice pozitivně. Vedení podniku má však malé zkušenosti v 

analytickém a strategickém rozhodování při rozvoji společnosti. 

1.2 Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout na základě provedených analýz strategii 

budoucího rozvoje společnosti Trojkámen s.r.o. Tyto návrhy jsou za účelem růstu 

společnosti, využití příležitostí a posílit tak její postavení na trhu. Dílčími cíly 

diplomové práce jsou vymezení teoretických východisek pro řešení problematiky 

rozvoje rodinného podniku, definování dané tématiky a provedení analýzy vnitřního a 

vnějšího okolí společnosti a objektivní vyhodnocení situaci, ve které se podnik nachází.  

1.3 Použitá metodologie 

Diplomová práce je rozdělena na 3 části: 

 Teoretickou 

 Analytickou 

 Návrhovou 

Teoretická část je zpracována na základě odborné literatury, která je uvedena 

v použitých zdrojích. V této části se zaměřím na teorii malých firem, její výhody a 
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nevýhody. Vymezím rodinný podnik, možnosti jeho vývoje, rozhodování v rodinném 

podniku, model tří kruhů a životní cyklus rodinného podniku. V závěru teoreticky 

popíši strategii a vymezím teoretická východiska pro strategické analýzy, kterými jsou 

PESTE, Porterova analýza odvětví, analýza 7S a SWOT analýza. 

V analytické části aplikuji nabyté teoretické poznatky na rodinný podnik, kterým je 

společnost Trojkámen s.r.o. V této části nejprve popíši samotný podnik a jeho historii a 

poté provedu stanovené analýzy. 

Závěrem této práce je návrhová část, která vychází z předchozích dvou kapitol. V této 

části představím mé návrhy na rozvoje rodinného podniku. V této je také určen směr, 

kterým by se měla společnost vydat k postupnému bourání svých slabých stránek a 

využít příležitostí, které aktuální dění na trhu poskytuje.  

V této práci byly použity jak primární, tak sekundární data, vše je patřičně ocitováno. 

V této práci používám metody deskripce, analýzy a dedukce. Metody deskripce jsem 

použil v teoretické části a části popisující rodinný podnik. Analýza používám 

v analytické části. Dedukce používám v závěru práce, kdy vycházím z analytické části a 

tvořím vlastní návrhy pro společnost Trojkámen. Také samotný závěr vychází 

z dedukce.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky, které slouží jako podklad pro 

následující, tedy druhou, analytickou část. Jelikož se v případě společnosti Trojkámen 

jedná o malou společnost, zmiňuji se zde o teorii malých firem. Další podkapitoly 

věnuji vymezení rodinného podniku a jeho vývoji, strategické analýze, strategickému 

řízení a jeho implementaci. 

2.1 Teorie malých firem 

Definicí podnikání dle českého zákoníku je soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Pojem podnikatele vymezuje následovně: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu 

Mikro společnosti se považují jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a roční 

obrat nepřesáhne 2 milionů EUR. 
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2.1.1 Výhody a nevýhody malých podniků 

Výhody 

Schopnost chopit se příležitosti je jednou z hlavních výhod malých podniků. Neméně 

důležité výhody jsou flexibilita, kvalita a rychlost rozhodování managementu, a také 

moderní podnikatelské metody (KORÁB, MIHALISKO, 2005). Tyto faktory rozhodně 

působí jako výhody, jsou však velice kritické pro úspěch malého podniku. S touto teorií 

se částečně shoduje Malach. On však nepočítá se schopností podniku chopit se 

příležitosti. Tvrdí, že určitá podnikatelská činnost, či výrobní program ztěžují většině 

podniků chopit se příležitosti, kvůli neexistenci rozsáhlého investičního majetku. Dále 

uvádí, že rychlost přijímání podnikatelského rozhodnutí je v závislosti na úzkém okruhu 

vlastníků a jejich vlivu na řízení podniku (MALACH, 2005). 

Malach sice nepočítá se schopností podniků chopit se příležitosti, zato přidává vytváření 

nových pracovních pozic, díky nižším nákladům na jejich zřízení. Také uvádí jako 

výhodu schopnost podniků lépe se vypořádat s hospodářskou recesí, právě díky výše 

zmíněné flexibilitě (MALACH, 2005). 

Nevýhody 

Nejjednoznačnější nevýhodou malých podniků vůči velkým je menší finanční kapitál. 

S tímto faktem souvisí řada věcí, jako je horší dostupnost úvěrových zdrojů a jejich 

lepších podmínek, dále méně prostředků na marketingové aktivity. Díky menším 

marketingovým aktivitám je společnost nucena působit na lokálních trzích, kvůli horší 

schopnosti ovlivňovat potenciální budoucí zákazníky. Malé společnosti mají horší 

podmínky i při získávání slev, mají menší vyjednávající sílu u získávání slev u 

dodavatelů. Také mají omezené možnosti při zaměstnávání odborných sil. Schopnosti a 

vědomosti pracovních sil a jejich intenzita práce jsou často klíčové pro úspěch malých 

podniků. Najít loajálního, flexibilního a zodpovědného člověka se stává pro podnik 

přáním, či snem (BURNS, 2001). 
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2.2 Vymezení rodinného podniku 

Rozdělení pravomocí a struktura definuje každou společnost, rodinný podnik však 

určuje její vlastnictví rodinou. To platí při pravdivém tvrzení rovnice č. 1(Gersick, 

Ward, 1997): 

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

   

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 

Dále Koráb, Hanzelková a Mihalisko uvádí také tyto definice: 

V rodinném podniku musí být alespoň dva členové rodiny, kteří jsou zainteresováni 

v přímém řízení tohoto podniku, nebo jejich rodiny disponují minimálně 50 procenty 

majetku v daném podniku. Rodinný management, a jeho následnictví, se volí z členů 

rodiny.  

Všeobecně autoři definují rodinný podnik podle rodinného vlastnictví, řízení podniku 

rodinou a vůlí k zachování podniku pro následující generace (Koráb, Hanzelková, 

Mihalisko, 2008). 
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2.2.1 Význam rodinných podniků 

Rodinné podniky tvoří v Evropě 70 – 80 % všech firem. Ty pak přispívají 40 až 50 % 

k tvorbě všech pracovních míst. V každém státě rodinné podniky přispívají k tvorbě 

HDP, v některých ekonomikách více, v jiných zase méně, proto se tomto statistickém 

výsledku vyskytuje velké rozpětí od 20 až do 70 %. Většina z těchto firem je však 

definováno jako malé a střední podniky. V České republice tyto podniky tvoří až 95 %. 

Struktura působení rodinných podniků jde napříč celou ekonomikou, ale největší podíl 

mají v zemědělství, stavařství, řemeslnictví a maloobchod. Naopak strohý výskyt je ve 

finančním sektoru a technologiích (Mandl, 2008). 

 

2.2.2 Výhody a nevýhody rodinných podniků 

Rodinné podniky jsou unikátním typem organizace, což přináší jak positivní tak 

negativní dopady. Všechny podniky by měly vytvářet racionální rozhodnutí za účelem 

dosažení firemních cílů. U rodinných podniků se do toho rozhodování však zapojují i 

vzájemné rodinné vazby, city a cíle rodiny. V praxi však nebývá snadné skloubit 

všechny tyto faktory a zaručit tak jednoduché rozhodování při vedení rodinného 

podniku.  

Výhody rodinných podniků 

Rodinné podniky disponují silnou kulturou; nejen zaměstnanci, ale také zákazníci vědí, 

co mohou od daného podniku očekávat.  Vyskytují se zde sdílené hodnoty, tradice a 

priority, které pramení ze stejného zdroje, a tak ulehčují manažerům v řízení a 

komunikaci. Nejdůležitějším faktorem je pracovní nasazení a vytrvalost rodinných 

členů hraničící až s osobním obětováním (Gersick, Ward, 1997). 

Mezi silné stránky se dále řadí rychlost při přijímání rozhodnutí, orientaci na kvalitu, 

zaměření na lokální trhy a hbitá reakce na jejich změny, také produktivitu a efektivitu. 

Běžné bývá také aktivní společenské chování, kdy rodinné podniky rozvijí lokální 

komunity, podporují občanské aktivity, mají blízko k ekologii apod. (Koráb, 

Hanzelková, Mihalisko, 2008) 
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Nevýhody rodinných podniků 

Navzdory zmíněným pozitivům mohou tyto faktory přinést i negativa v případě 

špatného fungování. Rodinný vedoucí prosazuje svoji autoritu k zaměstnancům 

snadněji, než podřízeným členům jeho rodiny.  Zvláště destruktivní bývá, když jsou 

v rodině špatné vztahy. 

Rodinné podniky mívají dobře stanovené strategie, ale problémem nastává při 

plánování. Členové rodiny nesdílí hodnotu významu dané strategie, nebo se dané 

strategii vyhýbají, kvůli důvodu, že by v rodině vzniklo napětí, či zaujímají defenzivní 

postavení, tedy že se vyhýbají riziku (Carlock, Ward, 2010). 

 

V rodinných podnicích se často stává, že vedení podceňuje plánování krizových situací, 

zejména při plánování předání vlastnictví. (Rivers, 2012). 

2.3 Vývoj podniku  

Pro potřeby rodinných podniků používá Gersick, Kelin a Ward pouze tři stadia. 

Zahájení, expanze/formalizace a zralost.  

Do první fáze se počítá založení a první roky podniku, kdy přežití podniku je prvořadé.  

Druhá fáze, expanze, počíná v bodě, kdy se podnik stabilizoval na trhu. Společnost 

roste, organizace firmy začíná být spletitá. Toto trvá až doby, kdy se růst zpomalí. Tato 

fáze může trvat po mnoho let i přes několik generací. Zde se rodina snaží podporovat 

růst a zavádět takové změny, aby pokryly potřeby rozvíjející se rodiny. V této fázi 

zažívají positivní i negativní dopady růstu – podnikatelské příležitostí, konkurenční 

tlaky, napětí v rodině a mnoho dalších.  

Poslední fáze, tedy fáze zralosti, je stav, kdy se činnost firmy stává rutinní a 

automatizovanou, růstu společnosti se zpomalí. Tento status není možné udržet navždy. 

I když podnik prosperuje, tlak vývoje nejde navždy udržet. Z této pozice se lze vymanit 

dvěma způsoby – obnova a recyklace, nebo zánik. (Gersick, Kelin, Ward, 1997) 
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2.3.1 Životní cyklus organizace 

Životní cyklus organizace popisuje vývoje organizace v čase. Vyvíjí se produkty, 

služby, ale ji biologické organismy, stejně tak i organizace vzniká, vyvíjí se, prochází 

růstem i krizemi až v poslední fázi zanikne. Danny Miller a Peter Friesen popsali model 

životního cyklu podniku. Model popisuje vzájemný vývoj příjmů a výdajů během 

životnosti podniku. Model a jeho fáze jsou velice podobné jako životní cyklus produktu. 

Cyklus se skládá z pěti fází: 

 Fáze založení – existují pouze výdaje, podnik spotřebovává vložený kapitál 

 Fáze růstu – výdaje převyšují příjmy, podnik je ve ztrátě 

 Fáze stabilizace – příjmy převyšují výdaje, podnik vykazuje zisk 

 Fáze krize – příjmy klesají pod úroveň výdajů, podnik se dostává do ztráty 

 Fáze zániku – podnik nezvládá krizi, dostává se do insolvence, podnikání zaniká 

Model je založen na dlouhodobé studii mnoha podniků, přesto nelze uplatňovat obecně. 

Za doby životnosti dlouhověkých organizací se postupně střídají různé fáze. Podniky si 

zopakují několik cyklů, aniž by se dostali do fáze zániku. V praxi se však stává, že řada 

podniků absolvuje pouze jeden průběh cyklu a zaniká. Dlouhodobým cílem podniku by 

tak mělo být udržení organizace ve stabilizované fázi (Managementmania, 2017). 

2.3.2 Rozvoj podnikání 

Úspěšný rozvoj podniku je ovlivněn řadou faktorů. Společnost, která se chce rozvíjet, 

musí mít ujasněnou strategie a musí být schopná flexibilně reagovat na proměnlivé dění 

na trzích, které jsou zapříčiněny neustálými inovacemi, jak v oblasti produkce, tak i 

řízení a marketingu. Charakteristickým prvkem pro firmy ve fázi rozvoje je hledání 

nových zákaznických segmentů či vhodných způsobů expanze. Rovněž důležitá je 

schopnost firmy efektivně nakládat s vlastním či cizím kapitálem a vyhledávat finanční 

zdroje pro další rozvoj. V dnešní době také hrají podstatnou roli, v oblasti financování 

rozvoje, podpůrné a dotační programy. Dalším prvkem je efektivní práce s lidským 

kapitálem, jejich motivace a vzdělávání. Rozvojová fáze se také projevuje větším 

důrazem na organizaci práce, případným využíváním outsourcingu a posilováním 

konkurenceschopnosti (Busineesinfo, 2017). 
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2.4 Rozhodování v rodinném podniku  

Management na různých úrovních řeší různé situace a používá různých metod. Kulturu, 

vizi a soubor hodnot, které rodina vyznává, je nutné pečlivě definovat a formulovat. 

Rodina si musí být vědoma, jaký dopad má formulace těchto hodnot pro efektivní chod 

jejich podniku. Popíši, jak probíhá rozhodování v rodinném podniku. 

2.4.1 Pravomoc a kontrola  

První nutností je centrálně dohodnout způsob, jakým budou činěna rozhodnutí. Mohou 

totiž vznikat problémy při odlišné rolí v rodině a v podniku. Nejtypičtější problém 

vzniká, když se nastupující generace ujímá řízení podniku, ovšem v rodinné hierarchii je 

stále podřízena generaci předcházející. Po formální stránce již předcházející generace 

nemá na podnik vliv, avšak ve skutečnosti na něj stále působí skrze rodinné vazby. 

Vznikají tak rodinné rozepře a u zaměstnanců dochází k dezorientaci. 

2.4.2 Členové rodiny ve vedoucích pozicích 

Velice důležité je i nastavení pravidel pro obsazování pozic členy rodiny. Rodinní 

příslušníci často považují za své právo možnost nalezení pracovní pozice v podniku, 

aniž by vzali v potaz, zda jsou kvalifikovaní na danou pozici, či nikoli. V malých 

podnicích se málo kdy stává, že je málokdy odděleno vlastnictví od řízení, a tak se 

stává, že je do řídící funkce dosazen nevyhovující vedoucí.  
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2.5 Model tří kruhů  

Níže uvedený model popisuje rodinný podnik, který je rozdělen na tři samostatné, ale 

vzájemně se prolínající subsystémy: rodina, vlastnictví a podnik. Každý subjekt je 

spojen s podnikem určitou částí a může být umístěna do jednoho ze sedmi sektorů 

modelu. Ti, kteří mají jen jedno spojení s podnikem, spadají do sektorů 1, 2, či 3. 

Osoba, která je rodinným vlastníkem, a zároveň pracuje v podniku, tedy spadá do všech 

kruhů a tedy do sektoru č. 7.  

Na tomto modelu lze uvést příklad, který pomůže pochopit důvody vzniku mezilidských 

konfliktů. Tedy při rozhodování o rozdělení zisku chce osoba ve 4. sektoru zvýšení 

dividend, jakožto jakýkoli jiný investor. Naopak osoba v 6. Sektoru chce zadržet 

finance a reinvestovat je do dalšího rozvoje podniku. Tento příklad jednoduše ukazuje 

všeobecná chování jednotlivých subjektů. 

Tento model také vysvětluje, jak v podniku probíhají informace. Při řešení klíčového 

kroku jsou v představenstvu osoby spadající do sektoru č. 7 ovlivněny názory všech tří 

kruhů. Velkou výhodou je však získávání informace rychleji, než osoby sektoru č. 4, 

která do představenstva nespadá (Gersick, Kelin, Ward, 1997). 

 

Obrázek 1 Znázornění modelu tří kruhů (Gersick, Kelin ,Ward, 1997) 

Nutno však podotknout, že jednotlivé kruhy nefungují odděleně. Jejích vzájemné 

působení neslouží jen k ilustraci zájmových skupin, model vyjadřuje, jak změny 

jednoho subjektu ovlivní dění zbylých dvou subjektů. Například předání moci v kruhu 

rodiny, či úmrtí zakladatele má přímý důsledek vlastníky a osoby v podniku (Gersick, 

Kelin ,Ward, 1997). 
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2.6 Životní cyklus rodinného podniku  

V modelu tří kruhů je potřeba zohlednit čas, se kterým se rodinný podnik musí vyrovnat 

ve všech rovinách životních cyklů, tedy růstu, stabilizace, krize a zániku. Dále čas 

ovlivňuje vývoj vlastnictví (vlastník, sourozenci, bratranci, či family enterprise, neboli 

velký rodinný podnik). V poslední řadě hraje velkou roli vývoj rodiny samotné, 

zpočátku partnerstvím, následuje rodina s dětmi, poté odchod dětí, a na závěr pra-

rodičovství (Carlock, Randel, Ward, 2010). 

2.6.1 Vývoj rodiny  

Tento popis vývoje rodiny bude odlišný od běžných teorií vývoje rodiny, protože se 

v této práci zaměřuji na podnikatelské rodiny.   

2.6.2 Partnerství, mladá podnikatelská rodina  

Prvním stadiem je partnerství, jedná se o období vysoké aktivity, kdy vzniká vztah. 

Dále se manželé rozhodují, zda mít děti a jak je vychovávat. Vyvíjí se i vztah s rodiči. 

Klíčovým prvkem je vytvořit fungující vztah, tedy nalezení fungujícího kompromisu 

mezi životem a prací. Muže se stát, že partner, který nepracuje, nechápe, proč právě ten 

pracující musí trávit spoustu času v podniku.   

2.6.3 Rodina s dětmi  

Posouváme se na linii času o deset až patnáct let dále. Můžeme říci, že toto stadium 

slouží jako příprava pro následující stadium. Potomci jsou podporováni rodinou v jejich 

rozvoji, která se snaží směřovat jejich kariéru, i jejich rozhodnutí v jejich případném 

budoucím zapojení do rodinného podnikání.  
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2.6.4 Odchod dětí, společné podnikání  

Zakladatelská linie je ve věku přes padesát let a potomci mezi dvaceti a třiceti lety. 

Rodina řeší komplexní systém vztahů mezi původními zakladateli, potomky a 

příbuzenstvem. V těchto letech je testován systém rodinného podniku, požadavky 

rodiny na finanční prostředky a požadavky kvalifikovaných příbuzných na kariérní 

příležitosti.  

2.6.5 Nástupnictví  

Nástupnictví řeší každý zakladatel společnosti, který má podnik jako své dítě, ovšem v 

podmínkách rodiny jde o velmi citlivé rozhodnutí, kdy děti mají vest jejich dítě. 

Možnosti jsou předání, nebo sdílení vedení podniku. Pro úspěšné nástupnictví je potřeba 

dobré plánování a rodina dostatečně silná na to, aby překonala všechny neshody. Po 

předání podnikání začíná celý cyklus rodiny od počátku (Gersick, Kelin, Ward, 1997). 

2.6.6 Firma s jediným vlastníkem  

Hodně podniků bývá založena jediným vlastníkem, případně manželi. Na velikosti 

podniku to nehraje roli, může se jednat o velmi malé společnosti, až po podniky s 

miliónovými zisky. Představenstvo takových podniků, zejména v první generaci, 

neexistuje. Jedná se spíše o pouze „papírové představenstvo“ pro splnění zákonných 

požadavků. Ve skutečnosti nehraje v rozhodování v podniku žádnou roli, ani jejich 

zasedání nejsou využívány jako místo pro rodinné porady. 

Existují jisté problémy, se kterými se firma s jediným vlastníkem musí. Jedním z nich je 

kapitalizace, protože drtivá většina kapitálu vloženého do podnikání pochází 

z celkových úspor zakladatele, ať už se jedná o osobní úspory, či reinvestovaný zisk. 

Dalšími zdroji mohou být rodinní příslušníci. Jistou výhoda těchto zdrojů je nízká cena 

a dostupnost, také si zpravidla rodinní příslušníci nenárokují podíl na řízení podniku. 

Nevýhodou jsou psychologické aspekty takové půjčky. Pokud za investici do podniku 

obdrží akcie v podniku, ztrácí tím formu firmy s jediným vlastníkem, avšak stále má 

daleko k partnerství sourozenců. Taková situace je hybridní formou struktury 

vlastnictví, která nespadá ani do jedné z právně rozeznávaných forem.   
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Dále to může být venture capital. Toto se v malých rodinných firmách vyskytuje velice 

ojediněle. Požadavek investora na účasti při řízení podniku majitele odrazuje, nechtějí 

se totiž nikterak dělit o řízení svého vlastní firmy. Nejčastějším zdrojem kapitálu jsou 

tedy banky, které jsou při poskytování úvěru přísné, ale při jeho poskytnutí nezasahují 

do řízení podniku.  

Forma jediného vlastníka přináší podniku výhody, ale i nevýhody. Výhodou je jasnost a 

jednoznačnost při řízení i reprezentaci podniku s obchodními partnery. Nevýhodou 

bývá, že mnoho vlastníků cítí potřebu být u každého rozhodnutí a při jejich 

nepřítomnosti je podnik doslova paralyzován (Gersick, Kelin, Ward, 1997). 

2.6.7 Spolupráce sourozenců  

Vzniká rozdělením vlastnictví mezi dva, nebo více sourozenců. Spolupráce sourozenců 

může fungovat na rovnocenném principu. Tento systém je z důvodů chybějícího 

jasného vedoucího velmi křehký, pokud jsou však sourozenci zvyklí pracovat společně i 

mimo společnost a měnit si roli vedoucího pro různé úkoly, může být takový systém 

velmi produktivní (Gersick, Kelin, Ward, 1997). 

2.6.8  Nezaměstnaní vlastnící v podniku 

Během přechodu z fáze zakladatele na partnerství sourozenců se projevují hodnoty 

rodinných příslušníků. Zakladatel může předat vedení podniku pouze těm, kteří v 

podniku pracují, nebo rozdělit podíl mezi všechny sourozence. Vlastníci, kteří v 

podniku zároveň pracují, projevují větší starost o úspěšnost podniku a dosahování jeho 

cílů. Vlastníci, kteří v podniku nepůsobí, obvykle hledají způsob, jak do chodu podniku 

zasahovat (Gersick, Kelin, Ward, 1997). 
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2.7 Strategie 

Autoři Mintzberg, Ahlstrand a Lampel definují strategii v pěti bodech. Nejprve označují 

strategii jako plán. Společnost se zaměřuje do budoucna při vytváření plánu k dosažení  

cíle - strategie zamýšlená. Poté se zaměřuji na minulé chování společnosti, ve kterém se 

snaží najít konzistentnost chování firmy v čase, vzor, či schéma (anglicky pattern) – 

strategie realizována. V průběhu času nastávají neočekávané situace, které vytváří 

odchylky od plánu, proto se vždy nestává, že strategie zamýšlena se stane i strategii 

realizovanou.  

Může nastat emergentní strategie, kdy podnikové kroky firmy nesměřují k plnění plánu, 

nicméně díky podmínkám prostředí konvergují jedním směrem a vytváří tak 

realizovanou strategii.  V praxi bývá obvykle strategie kombinací zamýšlené strategie a 

strategie emergentní (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

Obrázek č. 4 znázorňuje všechny tyto směry:  

 

 

Nerealizovaná 
strategie 

Obrázek 2 Znázornění tvorby strategie dle Mintzberg, Ahlstrand a Lampel 
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Strategii dále popisují jako pozici výrobků a služeb na trhu ve vztahu ke 

konkurenčnímu lemu.  Tento přístup ke strategii sleduje odlišnou sadu aktivit. 

Zatím co přístup ke strategii jako k pozici sleduje okolí podniku, přístup ke strategii 

jako k perspektivě sleduje interní prostředí firmy, především způsob jakým funguje a 

naplnění své vize. 

Posledním přístupem ke strategii je trik (anglicky ploy). Jedná se o specifický manévr 

k získání konkurenční výhody. 

Udávají, že operační efektivnost není dostatečná pro vytvoření strategie. Společnost 

překoná konkurenci jen v případě, že se vytvoří odlišnost, která přetrvá. Strategie 

spočívá v unikátních aktivitách, vedoucí k tvorbě diferenciovaného produktu. 

Společnosti mohou svou strategickou pozici zakládat na potřebách zákazníků, způsobu 

jejich oslovení, nebo diferenciaci produktů. Málo firem disponuje dostatečně širokým 

portfoliem produktů, aby dokázalo oslovit všechny potencionální zákazníky. Proto 

doporučují k dosažení udržitelné strategické pozice omezenou nabídku produktů, tak 

aby zvýraznili postavení firmy. Sladěním podnikových aktivit a procesů dosáhne 

skutečné a udržitelné konkurenční výhody, kdy imitátoři nejsou schopní okopírovat 

unikátní řetězec podnikových aktivit (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

 

2.7.1 Význam strategie 

Hlavní rolí strategie je určení směru organizace, tak aby naplňovala vize majitelů 

podniku, při zachování soudržnosti. Při určování směru se často zapomíná na 

potencionální rizika, které mohou výrazně ztížit dosažení cílů podniku, či dokonce 

výrazně podnik oslabit. Doporučuje se tedy dbát při plánování na rizika a hledat, jak jim 

zabránit, již při plánování. Strategie definuje organizaci pomoci, které lze rozlišit 

podnik od konkurence a definuje způsob, jakým podnik operuje. 

Strategie podporuje koordinaci aktivit, bez níž by se zaměstnanci vydávali jiným 

směrem. V opačné situaci, kdy je strategie příliš pevně zakotvena na jediný bod jsou 

zaměstnanci, či vedení, neschopni vidět okolí a nové příležitosti (Mintzberg, Ahlstrand, 

Lampel, 1998). 
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2.7.2 Nastavení strategických cílů 

Pro stanovení podnikových cílů se velmi často používá metoda SMART, která definuje 

základní aspekty stanovených cílů. Tyto aspekty jsou důležité pro možnost zpětně měřit 

úspěšnost a nalézt původ zjištěných odchylek v plánu. Název metody SMART je složen 

z prvních písmen atributů, které by měl cíl splňovat (Kotler, 1995): 

 S – specific – jasný a konkrétní 

 M – measurable – měřitelný 

 A – attainable but challenging – dosažitelný, ale motivující 

 R – relevant – reálný 

 T – time frame – časově ohraničený 
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2.7.3  Strategie a kultura organizace 

Kultura organizace má velký vliv na způsob uvažování členů v podniku. Vytváří 

konzistentnost rozhodování, čímž působí na rozhodnutí lidí, kteří se poté chovají na 

základě zažitých vzorců, předpokladů. Silná kulturní organizace vytváří tzv. ideologii. 

Kulturní konzistentnost vytváří v organizaci překážky pro změny ve strategii. Pokud je 

stávající kultura v rozporu s novou strategií, je třeba stávající kulturu, před 

implementací nové strategie, změnit. Těmto kulturním překážkám lze předejít, 

organizace musí však do své kultury zakomponovat flexibilitu a inovativní myšlení. 

(Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

 

2.8 Teoretická východiska strategických analýz  

V této práci se zabývám firemní strategií, kterou hodlám navrhnout na základě analýz 

vnitřního a vnějšího prostředí firmy. K provedení strategické analýzy využiji standardní 

nástroje, jako analýzu obecného prostření PESTE, analýzu vnějšího prostředí SLEPT, 

Porterova analýza oborového okolí, analýza interních firemních faktorů 7S a souhrnná 

SWOT analýza.   

2.8.1 Analýza vnějšího prostředí PESTE 

Jedná se analytický aparát, který slouží ke strategické analýze vnějšího prostředí 

společností. Existuje několik podobných analýz, jako je PESTLE, STEEPLED, STEER, 

SLEPT, či STEP. Jako všechny výše zmíněné analýzy i PESTE je akronym počátečních 

písmen různých typů vnějších faktorů. V případě PESTE se jedná o faktory:  

 Politické 

 Ekonomické 

 Sociální 

 Technologické 

 Legislativní 

 Ekologické 
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PESTE analýza je součást strategického managementu, která se provádí obvykle tehdy, 

když se společnost rozhoduje nad svým dlouhodobými strategickými cíly, nebo když 

plánuje realizovat velký projekt. Výjimkou nebývá ani provedení PESTE analýzy před 

představením nějakého významného nového produktu. PESTE analýza bývá poměrně 

obsáhlá, neboť se skládá z téměř všech významných makroekonomických ukazatelů, 

často se zabývá i marketingovými ukazateli. PESTE analýza nemusí být ani tak moc 

detailní, jako spíš, aby dostatečně zvýraznila klíčové rizikové faktory a faktory pro 

firmu prospěšné (Businessballs, 2017). 

  

2.8.2 Porterova analýza odvětví  

Tento model umožňuje komplexně identifikovat konkurenční prostředí. Michael Eugene 

Porter zformuloval svou teorii v roce 1979 na Harvard Business School. Zabýval se 

otázkou, jak vnější síly ovlivňují podnikání. Definoval 5 sil, které ovlivňují podnik v 

určitém odvětví. Identifikoval je jako konkurenční rivalitu, hrozbu vstupu nových 

konkurentů na trh, hrozbu vzniku substitutů, vyjednávací sílu kupujících a sílu 

dodavatelů (Jonas, 2014).   

Potenciální 
noví 

konkurenti 

Dodavatelé Konkurenční 
rivalita 

Odběratelé 

Nové 
výrobky 

Obrázek 3 Porterův model pěti hybných sil (Jonas, 2014) 
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Porterova hrozba vstupu nových konkurentů na trh pojednává o počtu konkurentů a 

jejich síle, čímž vytváří bariéry a překážky pro vstup na trh. S velikostí bariér také 

souvisí konkurenční boj, při velkých bariérách není konkurenční boj nijak radikální, 

společnosti znají své konkurenty a jejich strategie. Naopak malé bariéry vstupu na trh 

představují velký počet subjektů, které vytváří vysoce konkurenční prostředí. 

Vyjednávací síla závisí na množství dodavatelů a odběratelů v daném odvětví. 

Dodavatelé se snaží odběrateli vyjednat nejvyšší možnou cenu a odběratelé usilují o 

nejnižší možnou cenu za co nejvyšší kvalitu. Uspěje ten, který má větší vyjednávací 

sílu, neboli má výhodu ve množství obchodních partnerů, z kterých může vybírat. 

Společnost, která má jediného dodavatele, si nemůže příliš diktovat podmínky, neboť 

může ztratit velmi mnoho, pokud je dodavatelsko-odběratelský vztah ukončen. Stejné 

pravidlo lze uplatnit i v případě, že podnik má pouze jednoho odběratele.  

Vstup substitutů na trh představuje podobnou hrozbu jako vstup přímých konkurentů, 

dodatkem je však, že i současní konkurenti, mohou zavést nový produkt, který by více 

konkuroval určité společnosti. V obou situacích může nastat ztráta zákazníků 

(Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

2.8.3 Porterovy generické strategie 

Z dlouhodobé perspektivy definuje Porter pouze dvě generické strategie, které může 

podnik používat – diferenciační strategie, nebo strategii nízké ceny. 

Strategie cenového vůdce se zaměřuje na získání pozice s nejnižšími cenami na trhu. 

Této pozice firma dosáhne skrze získávání zkušeností, technologického pokroku, 

investic do výrobních zařízení s velkou výrobní kapacitou, úspor z rozsahu a 

sledováním operativních nákladů. 

Diferenciační strategií se firma snaží odlišit od konkurence díky odlišnému produktu, či 

službě. Produkty, či služby, se mohou lišit vyšší kvalita, větším výkon, nebo jakoukoli 

jinou vlastností, která přinese zákazníkovi užitek. Díky těmto diferenciovaným 

vlastnostem si pak může podnik obhájit vyšší cenu. 

Společnost se však může zacílit na úzké tržní segmenty. Těmto segmentům může 

nabízet statky a služby s nízkou cenou, nebo diferenciovaným produktem. Jedná se tedy 
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o zacílení na konkrétní zákaznické skupiny, nebo zeměpisný trh (Mintzberg, Ahlstrand, 

Lampel, 1998). 

2.8.4 Porterův hodnotový řetězec 

Podnikové aktivity lze rozdělit na primární a podpůrné. Mezi primární činnosti patří 

aktivity, které souvisí s výrobou, prodejem a dodáním výrobku zákazníkovi, jako je 

řízení vstupních operací, výroba a provoz, řízení výrobních operací, market ink a prodej 

a servisní služby. Mezi podpůrné činnosti, tedy činnosti, které podporují funkci 

primárních aktivit, patří infrastruktura podniku, technologický rozvoj a řízení lidských 

zdrojů (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998). 

2.8.5 Analýza 7S  

Tato metoda hodnocení kritických faktorů organizace byla poprvé navržena na konci 

70. let ve společnosti McKinsey&Company. Podstatou této analýzy je myšlenka, že 

podnik a jeho konkurenční schopnost je tvořena sedmi částmi, které přispívají 

k úspěchu podniku. Není jasně stanoveno, který faktor má na efektivitu podniku větší 

vliv, jsou tedy různě důležité. Konkurenceschopnost je dána součtem a vyvážeností 

jednotlivých prvků. Anthony Athos, Richard Pascale, Tom Peters a Robert H. 

Waterman, Jr. navrhli rozklad organizace na tyto jednotlivé části: 

 Structure  - Struktura 

 Systems  - Systémy 

 Style - Styl 

 Staff -  Spolupracovníci, zaměstnanci 

 Skills – Schopnosti 

 Shared Values - Sílené hodnoty 

 Strategy  - Strategie 

Tato metoda se používá při strategickém řízení, řízení změn, či strategickém auditu 

(Mallya, 2007). 
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2.8.6 SWOT analýza  

SWOT analýza bude souhrnem a zároveň závěrem celé strategické analýzy. Bude tvořit 

podklad pro stanovení návrhu strategie na rozvoj podniku. SWOT analýzy hodnotí 

nejvýznamnější aspekty z vnějšího i vnitřního okolí firmy. Název SWOT analýzy je 

zkratkou pro čtyři vlastnosti podniku. 

 Strength 

 Weakness 

 Opportunities 

 Threats 

Neboli silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby (Srpová, Řehoř, 2010) 

 

 

Obrázek 4 Schéma SWOT analýzy (Srpová, Řehoř, 2010) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole popisuji společnost, pro kterou zpracovávám diplomovou práci. 

Navazovat budu aplikováním analytických metod, které jsou teoreticky popsány v  

kapitole předešlé. 

3.1 TROJKÁMEN S.R.O. 

Společnost má provozovnu v malebné krajině Hrubého Jeseníku, konkrétně v obci Nové 

Losiny. Sídlo však má v Odrách na adrese Mendlova 32. Zapsána byla do obchodního 

rejstříku roku 2010 s právní formou jako společnost s ručením omezeným. Společníky 

jsou JUDr. Ludmila Hrachovcová, MVDr. Dušan Hrachovec a Bc. Lukáš Hrachovec. 

Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně. Předmětem podnikání je 

výroba, obchod, hostinská činnost a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona.  

Obrázek 5 Trojkámen s.r.o. – provozovna (Trojkámen, 2017) 

Organizační struktura penzionu Trojkámen je liniová. Podnik má šest stálých 

zaměstnanců a jednu účetní. Vedení se skládá z matky a syna, asi jako v každém jiném 

rodinném podniku se ostatní rodinní příslušníci se zapojují jen jako konzultanti.  

Organizační struktura je liniová, vedoucí představují vlastníci a ostatní zaměstnanci 
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spadají pod ně. Šéfkuchařka působí, jako neformální vedoucí, lidi ji automaticky 

poslouchají, ale žádné změny dělat sama o sobě nemůže. Všichni zaměstnanci jsou si 

vědomí svých pravomocí a povinností.  

 

Obrázek 6 Organizační struktůra penzionu Trojkámen 

Společnost Trojkámen působí na trhu již pátým rokem, za tu dobu je vyhlášená svými 

čerstvými a poctivými zákusky, ze všech nejvíce jsou vyhlášení svými obrovskými 

větrníky. Novým hitem se také stávají medovníky. Ovšem tenhle řetězec spustily 

Maruščiny koláče, podávané po třech jako mix (1x tvaroh, 1x mák, 1x povidla). Hlavní 

cílovou skupinou je střední třída, ovšem za ty směšně nízké ceny, tzv. projekty pro lidi, 

osloví i nižší střední třídu.  

Hosté mohou být ubytováni v devíti suit (suit je apartmá bez kuchyňského vybavení), 

které jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, možností připojení k internetu 

a kabelové TV. Dva suit mají tři místnosti (obývací pokoj a dvě ložnice - jeden z nich 

má sprchovací kout a druhý vanu), šest apartmánů je dvoupokojových. V každém 

obývacím pokoji je sedací souprava - plnohodnotné lůžko pro dvě osoby. Jeden 

samostatný pokoj je koncipován pro ZTP osoby. V přízemí penzionu se nachází lyžárna 

s vysoušeči bot a restaurace, která je připravena dle potřeby ubytovaných poskytovat od 

snídaní, po celodenní stravování.  
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3.1.1 Historie společnosti 

Historie stavby se datuje cca od roku 1900. Budova byla vystavěna jako zájezdní 

hostinec, v přízemí se nacházela kuchyně, jatka a udírna, v patře výčep a hostinský sál. 

Jako hostinec a řeznictví sloužila budova do roku 1945, poté připadla do národní správy 

MNV (Místního národního výboru) Nové Losiny. V roce 1948 se staly národním 

správcem Jindřichovské papírny, které proměnily hostinský dům v hromadnou 

ubytovnu Řeků, kteří byli přiděleni papírnám pro doplnění nutného stavu zaměstnanců. 

V letech 1974 - 2006 byla budova v soukromém vlastnictví a sloužila k individuální 

rekreaci. V roce 2006 ji v dezolátním stavu koupili současní vlastníci a zrekonstruovali 

do dnešní podoby. Rokem 2011 pohostinnost budovy opět ožívá (Trojkámen, 2017).

 

Obrázek 7 Původní budova před zrekonstruováním (Trojkámen, 2017) 
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3.2 PESTE 

Analytickou část zahajuji analýzou PESTE, která se zabývá analýzou obecného okolí. 

3.2.1 P- politické a legislativní faktory 

Je nové volební období, to často doprovází změny v zákoně, či jen částečné úpravy, 

které se stejně dějí v jednom kuse. Nejžhavější novinkou je zavedeni EET neboli 

elektronické evidence tržeb. Pan Babiš očekává velký příval peněžních prostředků do 

kasy České republiky. Je zřejmé, že kdekoli se obchoduje s peněžními prostředky, hrozí 

riziko ulití peněz, tedy utajení příjmů a tím snížení daňové povinnosti. Naši sousede, 

slovenští bratři, zavedli EET před námi, před několika lety, žádný větší účinek však 

nebyl zaznamenán. Tento systém funguje na evidenci účtenky, pokud však kupující 

nebude chtít účtenku a provozovatel ji nevytiskne, tento systém ztrácí svou funkčnost. 

Pro podniky to ovšem znamená jisté náklady na pořízení. Společnost Trojkámen však 

disponuje pokladním systémem, tím ji nevzniknou žádné další náklady. 

3.2.2 E- ekonomické hledisko (stav hospodářství) 

Cestovní ruch je přímo ovlivněn vývojem národního hospodářství, jelikož se nejedná o 

fyziologické ani existenční potřeby, je tedy pochopitelné, že lidé v období krize 

nebudou tolik cestovat ani se stravovat v restauracích. 

 

Obrázek 8 Očekávaný vývoj HDP v ČR (CNB, 2017) 
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Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje sezonně očištěného růstu HDP. 

Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% 

pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 

50 %, 70 % a 90 % (CNB, 2017).  

Tabulka 1Prognóza HDP (CNB, 2017) 

 

3.2.3 S – Sociální, společenská a demografická hlediska 

Toto kriterium je penzion Trojkámen velmi důležité. Hlavními odběrateli služeb a zboží 

budou koncoví zákazníci. Společnost se nachází v malém městečku, nemůže se tedy 

zaměřovat na lokální klientelu. Musí se tedy zaměřit na správnou klientelu a 

přizpůsobení cen a sortimentu nabízených služeb a zboží. Provozovna společnosti se 

nachází přímo u hlavní cesty na spojnici mezi městy Šumperk a Jeseník, projíždí tudy 

denně stovky potencionálních zákazníků.   

3.2.4 T - Technologické faktory 

Technologický postup nejde zastavit. Některé odvětví technologické faktory ovlivňují 

více, některé méně, nicméně, všichni musejí jít s dobou, to platí i pro restaurační 

průmysl. Kdysi stačilo mít v kuchyni plynové hořáky a dnes se stává konvektomat 

téměř nutností. Také v obsluze se dá využít technologií, například automaty na kávu, 

které pomelou zrnka kávy a přesně dávkují 7 gramů kávy k pressu. Nicméně z vlastní 

zkušenosti můžu říct, že ani dnešní automaty na kávu se nevyrovnají klasickým 

pákovým kávomatům. V obsluze jsou velkým pomocníkem chytré telefony neboli 

mobilní číšníci. Tento krok v obsluze pomáhá neskutečně moc. Zrychluje objednávky a 

tím šetří čas obsluze při práci. Objednávkový systém je plynulejší, nemůže se stát, že se 

v kuchyni objeví číšník, který nese 5 objednávek naráz. Číšník chodí od stolu, ke stolu a 

jeden po druhém objednává, v konečné fázi se v kuchyni objeví pět objednávek, ale 

v případě mobilních číšníků může kuchyň již pracovat na první objednávce. 



 

 

41 

 

Provozovatelé by měli také zvážit, nákup úspornějších chladících a mrazící zařízení, 

kvůli levnějšímu provozu po energetické stránce. Po energetické stránce penzion 

Trojkámen zvážil nákup diodových svítidel a nahradil všechny zářivky, ale i žárovky.  

3.2.5 E- Ekologie 

Co se týče ekologie, stát nařizuje jen velmi málo předpisů, kterými se restaurace musí 

řídit. Bývá to však nadstandardní jednání společností, ať už z vlastní vůle, či kvůli 

předpisům různých hodnotících komisí. Penzion Trojkámen splňuje všechny nařízení a 

požadavky Jesenické komise, jež dohlíží na kvalitu surovin a poskytovaných služeb. 

Jedním nejtypičtějším příkladem je omezení porcovaných marmelád, ke snídaním, kdy 

se ročně vyhazuje neskutečné množství plastu. 
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3.3 Porterova analýza 

Porterova analýza popisuje okolí společnosti Trojkámen. 

3.3.1 Síla konkurence 

V odvětví ubytování a stravování existuje velké množství typů zařízení, které si 

navzájem konkurují pouze do určité míry. Host už předem očekává rozdílné služby, 

kvalitu a s tím také související cenu, kterou je ochoten zaplatit.  

Penzion Trojkámen nabízí pouze suit, tedy apartmány bez kuchyně. Hosté se mohou 

stravovat pouze v restauraci. Spousta lidi hledá ubytování právě s možností, kdy si 

mohou sami připravit pokrm, ohřát si vodu na čaj a podobně. Hotelů, které nabízejí 

apartmány, je hned několik, já se však nejprve zaměřím na místní roubenky, tedy 

velkokapacitní dřevěné budovy, které poskytují ubytování pro velké skupiny lidí 

s možností samostatného stravování. Takovýchto roubenek je v okolí hned několik. 

Následující tabulka je popisuje detailněji: 

Tabulka 2 Cena a kapacita roubenek (E-chalupy, 2016) 

Název roubenky 
Ubytovací 
kapacita 

Cena mimo 
sezónu  

Cena v 
létě 

Cena v 
zimě 

Dvě roubenky 2-30 osob 14 900 Kč 22 800 Kč 19 800 Kč 

Chalupa Bukovský 14 osob 12 000 Kč 14 900 Kč 14 900 Kč 

Chalupa U Jelena 4-16 osob 12 500 Kč 15 990 Kč 15 990 Kč 

Chalupa Eliška 18 osob 12 000 Kč 17 000 Kč 17 000 Kč 

Chalupa pro mě 8-18 osob   19 000 Kč 20 950 Kč 

Chata losík 10-23 osob 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

Tři historické roubenky 1-24 osob 12 000 Kč 14 000 Kč 18 000 Kč 

 

Penzion Trojkámen dokáže pojmout až 32 osob, tedy více než samotná roubenka. 

Nenabízí však společné prostory, kde by si mohly děti společně hrát, dospělí se 

společně bavit, přičemž by je nerušili náhodní hosti (E-chalupy, 2016).  
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Roubenky však nejsou jediným konkurentem. Jsou zde i penziony, hotely a wellness 

centra 

Tabulka 3 Konkurenční ubytovací zařízení (Booking, 2016) 

Název ubytovacího zařízení Typ zařízení 
Cena za noc za 1 
osobu Wellness 

Vila Žerotín Penzion 757 Ne 

Relax Centrum Gól Penzion 811 Ne 

Sophia Penzion 1146 Ne 

Andromeda Hotel 1135 Ne 

Skiland Hotel 681 Ne 

Pizzeria Istria Hotel 892 Ne 

Agatha Penzion 2410 Ne 

Dlouhé Stráně Hotel 1405 Ano 

Villa Aurelie Penzion 1358 Ano 

Valdes Hotel 730 Ne 

Andělka Penzion 919 Ne 

Červenohorské sedlo Hotel 1351 Ne 

Fialka Penzion 594 Ano 

Trombly Penzion 535 Ano 

Haltmar Penzion 1351 Ne 

Švihák Lázeňský Penzion 497 Ano 

Pod Jedlovým vrchem Hotel 946 Ne 

Nový Svět Penzion 2810 Ne 

Wellness Diana Hotel 1702 Ano 

Wellness Hotel Kolštejn Hotel 1594 Ano 

Helios Hotel 1293 Ano 

  

Všechny tyto ubytovací zařízení jsou v okruhu 20km. Je zde i velký tlak na poskytování 

wellness služeb, jelikož 8 z 20, tedy téměř půlka ubytovacích zařízení poskytuje i tyto 

služby (Booking, 2016).  

3.3.2 Síla odběratelů 

 Penzion Trojkámen se nachází na hlavní trase mezi Šumperkem a Jeseníkem. 

Momentálně je zavřené Červenohorské sedlo, takže se drtivá část dopravy odklonila 

naším směrem, což penzionu jen prospívá. Díky této lokality jsou návštěvníci 

především turisté a kolemjedoucí. Přesto se nacházejí tací hosté, kteří se vracejí i 

zdaleka, díky kvalitě poskytovaných služeb. Smluvní síla odběratelů je téměř nulová. 
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Co se týče restauračních služeb, je zcela na nule, v případě ubytovacích služeb, může 

host zkusit požádat o slevu, bývá mu však poskytnuta v případě dlouhodobého pobytu. 

3.3.3 Síla dodavatelů 

Penzion potřebuje služby čistírny, pro hotelové služby. Čistíren je v okolí hned několik, 

jen jedna však poskytuje služby odvozu použitého prádla a přívozu čistého. Transport 

povlečení by si Trojkámen mohl řešit sám, jsou to však další náklady, například na 

pohonné hmoty, mzdu člověku, který prádlo zaveze. Momentálně má Trojkámen 

nedostatek pracovní síly, musí tedy využívat služeb čistírny. Tato společnost má sílu si 

udržet své ceny, nemůže si však účtovat vyšší, než okolí, neboť by zákazníci přešli ke 

konkurenci. 

Nutné jsou časté dodávky masa a zeleniny do restaurace, zvláště v sezóně, kdy je velká 

fluktuace lidí. Jednou týdně si majitelé Trojkámenu kupují potřebné suroviny v Makru. 

Byť jsou tyto dodávky pravidelné a relativně velké, nepokryjí v sezóně výdej těchto 

surovin. Jedním důvodem jsou malé sklady, ale hlaví je spíše druhý důvod, že 

Trojkámen lpí na čerstvosti surovin. Dodavatelů masa a zeleniny je v okolí dost, také 

jsou v relativní blízkosti supermarkety. Léta po komunistech a po době, kdy bylo všeho 

nedostatek, se však změnila. Dnes udává tempo, v konkurenčním prostředí, odběratel, 

dnes se ptá odběratel, za kolik mi to dáte. Za kolik to chcete prodat. Takovým to 

způsobem si Trojkámen stanovil obchodní podmínky s dodavateli masa a zeleniny 

v Nových Losinách.  

3.3.4 Riziko nově vstupujících  

V České republice je obrovské množství restaurací, inu jíst se bude pořád. Vstoupit na 

tento trh není nikterak složité, v porovnání například s bankovním průmyslem. 

V každém odvětví je však potřeba určité množství kapitálu. Nově začínající podnikatel 

si v tomto odvětví musí stanovit cílovou skupinu a poté si rozmyslet jakými produkty ji 

zaujme a v jaké lokalitě bude působit. V případě, že si vybuduje provozovnu na 

venkově a zařídí ji pro tzv. smetánku, tak bude mít pravděpodobně ze začátku velký 

problém, jestli ne až do konce. I v případě, že je ve velkém městě může mít problém, že 

lukrativní a vhodné objekty jsou již používány.  
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3.3.5 Síla substitutů a komplementů 

Český trh je velice ovlivněn vývojem ekonomiky. Toto je tedy veliký faktor, který má 

obrovský vliv na to, zda lidi půjdou za zážitkem do restaurace, či zůstanou doma a uvaří 

si v pohodlí domova, protože jíst se musí pořád. Vrátím se však k velkému počtu 

restaurací, ne všechny restaurace však poskytují služby v dobrém poměru cena/výkon, 

tak jako penzion Trojkámen. V okruhu 50 kilometrů se nenachází restaurace, která 

poskytuje velmi vysokou kvalitu služeb, čímž by splňovala požadavky na zážitkovou 

gastronomii. Spousta restaurací vaří naprosto příšerně, přesto přežívají. Pomáhá to však 

těm, kteří vaří dobře, že v porovnání s těmi špatnými vypadají ještě lépe. Substituty 

mohou být jakékoli zážitkové aktivity, aqvapark, skok padákem a jiné aktivity. Tento 

fakt nemůže Trojkámen nijak zvlášť ovlivnit, hold sto chutí, sto názorů, jeden člověk se 

bude chtít jít skvěle najíst a dát si k pokrmu výtečné víno, druhý půjde zase zkusit, jestli 

se mu otevře padák. Komplementy jsou dodatkové služby jako wellness, bazén 

v suterénu, masáže atd. Těmito službami Trojkámen nedisponuje. Zákazníci mohou 

tedy spíše zvolit jiné hotely, které tyto služby poskytují, je to tedy hrozbou pro 

Trojkámen. 

 

 

Obrázek 9 Kvantifikace Porterovi analýzy 
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3.4 Analýza 7S 

V této části se zabývám analýzou kritických faktorů organizace. 

3.4.1 Structure  - Struktura 

Společnost byla založena třemi společníky, přičemž celá společnost je vedena JUDr. 

Ludmilou Hrachovcovou. Organizační struktura je liniová, vedoucí představují vlastníci 

a ostatní zaměstnanci spadají pod ně. Šéfkuchařka působí, jako neformální vedoucí, lidi 

ji automaticky poslouchají, ale žádné změny dělat sama o sobě nemůže. Všichni 

zaměstnanci jsou si vědomí svých pravomocí a povinností.  

 

Obrázek 10 Organizační struktura penzionu Trojkámen 

3.4.2 Systems  - Systémy 

V podniku je pouze jeden systém, Agnis. Tento systém se skládá z několika modulů: 

 Pokladna 

 Sklady 

 Kuchyně 

 Mobilní číšník 

 Recepce 

Modul pokladna se používá v restauraci. Slouží k markování jídel a nápojů na 

jednotlivé stoly, čímž se vytváří účty. Při objednávce jsou odeslány bony do kuchyně, či 

za bar, v závislosti o jakou položku se jedná. Položky jsou automaticky počítány a 

odečteny ze skladu.  
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Sklad obsahuje jednotlivé skladové karty. Tento modul má několik dalších funkcí, jedná 

se především o inventurní funkce, ale i o statistické.  

Kuchyně obsahuje receptury. Tedy při odeslání objednávky do kuchyně jsou jednotlivé 

suroviny automaticky odečteny.  

Mobilní číšník je aplikace pro android. Komunikuje přes WIFI s pokladnou. Rozhraní je 

velice podobné a jedná se o přenosnou pokladnu. Tvoří se však jen komunikační kanál a 

hlavní modul pokladny přijímá požadavky z mobilního číšníka a automaticky je 

zpracovává.  

Modul recepce slouží pro ubytovací účely. Představuje plachtu kalendáře a ilustruje 

obsazenost penzionu. Je také napojen na online rezervace. V tomto modulu jsou 

obsaženy i analytické funkce obsazenosti hotelu atd. 

3.4.3 Style – Styl 

Podnik je řízen jedním člověkem. Zaměstnanci tedy dostávají přesné informace a 

nevznikají žádné rozdílné příkazy, jako tomu může nastat v případě dvou vedoucích. 

Jedná se o mikropodnik, vedoucí je téměř neustále přítomny, používá se tedy osobní 

komunikace při řešení jakýchkoli situací. Jelikož se jedná o rodinný podnik, bude v 

budoucnu zahájen proces nástupnictví. Během této doby mohou vzniknout problémy, 

kdy původní vedoucí zasahuje do řízení svého následníka, který má jinou vizi, či jiné 

plány s podnikem, a tak řídí podnik jiným směrem. Kontradikce v řízení mate 

zaměstnance a poškozuje to podnik.   

3.4.4 Staff -  Spolupracovníci, zaměstnanci 

Penzion Trojkámen dlouhou dobu postrádal dostatečné množství zaměstnanců. Tato 

situace se postupně stabilizuje, nicméně velmi pomalu. Zaměstnavatel musel tedy 

vykonávat některé funkce, které by jinak dělali zaměstnanci. Časové vytížení 

zaměstnavatele šlo na úkor školení zaměstnanců a věnování se jejich rozvoji, sledování 

jejich nedostatků, vytváření firemní kultury, či dokonce aktivnímu vyhledávání 

zaměstnanců. Přestože je většina pozic obsazena, v případě výpovědi zaměstnancem 

hrozí stále velké riziko, že podnik nebude schopen vykonávat svou podnikatelskou 
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činnost s patřičným důrazem na kvalitu. V situaci, kdy by dalo výpověď několik 

zaměstnanců, se penzion ocitá v kritické situaci. 

3.4.5 Skills – Schopnosti 

Zaměstnavatel drtivou většinu času věnoval provozu kuchyně. V této oblasti se také 

školil a zdokonaloval, tímto školením prošla i šéfkuchařka. Po pořízení informačního 

softwaru proběhlo interní školení k vysvětlení používání daného softwaru. Žádné 

profesní školení nikdy neproběhlo. Pokud má penzion Trojkámen v úmyslu zvýšit 

kvalitu svých poskytovaných služeb, tak se musí zaměřit na proškolení zaměstnanců. 

V současné situaci jsou zaměstnanci pod úrovní, kterou by měli ovládat, vzhledem k 

současné podnikové strategii. V případě, že by zvýšili kvalitu, či úroveň podniku, budou 

schopnosti zaměstnanců do oči bijící a bude to přinášet podniku jen škodu.  

3.4.6 Shared Values - Sílené hodnoty 

Podnik se sice zaměřuje na rustikální kuchyni a domácí výrobu, ale podniková kultura 

není nijak silná. Zaměstnanci necítí silné pouto ke společnosti. V obsluze je daná 

etiketa, zaměstnanci přesto nejsou kvalitně proškoleni a neexistují podnikové směrnice, 

které by jasně definovali, jak se mají zaměstnanci v obsluze chovat. Zaměstnavatelé 

pouze doufají, že se zaměstnanci budou vykonávat činnost, která je nad hranici jejich 

dovedností a odborných znalostí. V případě špatného způsobu vystupování nehrozí 

téměř žádný postih. V případě zjištění, nějakého pochybění se udělí jen slovní 

napomenutí. Naštěstí vystupování obsluhujících není, až neúnosně nedostačující. Hosté 

se převážně cítí komfortně. 

Úspěch společnosti spočívá na férovém přístupu, ale hlavně na používání kvalitních 

surovin a dobrý poměr cena/výkon při poskytování služeb. 

3.4.7 Strategy  - Strategie 

Společnost se zaměřuje na poskytování kvalitních služeb v rámci jejich podnikatelské 

činnosti, například používáním kvalitních surovin. Zaměřují se na rustikální kuchyni a 

domácí výrobu. Téměř vše, co si dokážou udělat sami, si opravdu dělají sami. 

Nejvyhlášenější z jejich domácí kuchyně jsou jejich domácí zákusky. Do budoucna 

uvažují o rozšíření portfolia poskytovaných služeb, jak už v ubytovacím úseku, tak i 
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v tom restauračním. Vedení podniku však dělají problémy změny a inovace, respektně 

jejich implementace. V podniku se tyto činnosti dlouho probírají, bohužel finálním 

výsledkem je „smetení dané změny ze stolu“ a zařazení tzv. do šuplíku, mezi ostatní 

probrané a neimplementované změny. V podniku se již dlouhá léta nic nezměnilo, 

přestože se o problémech ví. Je to následkem maximálního zaměření vedení do kuchyně 

a provozu kuchyně. Nezbývá potom čas na management provozovny jako celku.  

Následující graf ilustruje kvantifikaci provedené analýzy 7S. Hodnoty se pohybují 

v rozmezí od 1 do 5, kdy hodnota 1 představuje nízké riziko a hodnota 5 značící velmi 

vysoké riziko pro společnost Trojkámen. 

 

Graf 1 Kvantifikace analýzy 7S 
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3.5 SWOT 

Tuto analýzu používám jako souhrnný nástroj. Vyskytují se zde všechny silné a slabé 

stránky společnosti, její příležitosti a hrozby, které byly analyzovány předešlými 

metodami. Faktory jsou seřazeny podle důležitosti v daných kvadrantech. Faktory 

označené tučně mají vysokou váhu. 

Tabulka 4 SWOT tabulka 

  

Strengths – Silné stránky 

 Dobrý poměr cena/výkon v poskytování 

služeb  

 Kvalitní suroviny 

 Domácí výroba 

 Následuje trend rustikální kuchyně 

 Finanční a ekonomická stabilita 

 Rodinný podnik 

 

 

Weaknesses – Slabé stránky 

 Nedostatek lidského kapitálu 

 Malá proškolenost zaměstnanců 

 Averze k riziku/změnám 

 Značné konkurenční prostředí 

  Podniková kultura 

 Nepravidelná návštěvnost  

 Malý počet stálých zákazníků 

 Velká závislost na přírodních podmínkách 

 Malá reklama 

 Síla substitutu a komplementů 

Opportunities – Příležitosti 

 Jeseníky se stávají oblíbenou destinací 

 Zaměření se na firmy 

 Rozšíření portfolia služeb 

 Zaměření se na zahraniční klientelu 

Threats – hrozby 

 Výpověď zaměstnanců 

 Vysoká míra konkurence 

 Trend ve prospěch substitučních služeb 

 Odklonění dopravy provedením tunelu 

přes Červenohorské sedlo  

 Otevření termálního aqvaparku ve Velkých 

Losinách 
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3.5.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

Mezi velmi silné stránky společnosti patří cena a kvalita poskytovaných služeb. Ceny 

jsou mnohdy tak nízké, až to hraničí s projekty pro lidi. Díky své kvalitě si penzion 

Trojkámen zasloužil ohodnocení „Jesenický originální produkt.“ Díky těmto 

vlastnostem si Trojkámen vydobyl své uznání u stálých návštěvníků. Tento trend by 

měla společnosti i nadále následovat, neboť jestliže společnost díky těmto vlastnostem 

předčí konkurenci, tak s růstem návštěvníků v Jeseníku může zaujmout větší podíl 

potencionálních zákazníků. Další důležitou příležitostí je rozšíření portfolia služeb, 

které na sebe navzájem působí, a tím zvýšit celkovou tržby. Pro růst návštěvnosti je pro 

Trojkámen vhodné se zaměřit na B2B trh. V okolí Trojkámenu je jen jediná firma, která 

dokáže oslovit menší firmy, nikoli však velké. 

Největším nedostatkem společnosti je lidský kapitál, kterého má velice málo. S růstem 

návštěvnosti vznikne velké vytížení zaměstnanců, nebude prostor na dovolené a 

pořádně ani na průběžné volno mezi směnami. Za stálé zaměstnanosti a za předpokladu 

rozšíření poskytovaných služeb vznikne problém, kdy společnost nebude mít dostatek 

zaměstnanců, aby mohla pokrýt všechny služby s požadovanou kvalitou. Nedostatek 

lidského kapitálu bude klást tlak na plnění práce rychleji, což půjde na úkor kvalitě. 

Vedení podniku se také potýká s problém při implementaci změn. Jsou velice vděční za 

to, kam se za dobu svého působení dostali a nechtějí nic měnit, aby nepřišli o vydobyté 

postavení. V České republice je veliké množství restaurací, barů a ubytovacích zařízení, 

stejně je tomu tak i v okolí Trojkámenu. Je tu veliký počet konkurence, neexistuje zde 

však velice špičková a vyhlášená restaurace. Restaurací, kvalitou podobných 

Trojkámenu, je v Jeseníkách velice málo, což Trojkámenu jen svědčí. Restaurací 

s velmi nízkou kvalitou poskytovaných služeb je v okolí mnoho.  

Velikou hrozbou je ztráta dvou zaměstnanců v obsluze. V takové situaci by společnost 

nemohla vykonávat svou podnikatelskou činnost. Vysoká míra konkurence je pro 

Trojkámen hrozbou zvláště v případě, pokud by zvýšili kvalitu poskytovaných služeb a 

Trojkámen by již tak nevynikal, jak tomu bylo doposud. 

  



 

 

52 

 

Z výše uvedených faktorů vyplívá, že by se společnost měla zaměřit na své slabé 

stránky a příležitosti, zaujmout tedy strategii min-max (WO). Měla by si položit otázku: 

Které příležitosti promeškáme kvůli našim slabým stránkám? Měla by se tedy snažit o 

postupné odbourávání slabých stránek a postupné zesílení pozice společnosti, využitím 

příležitostí.  

 

Obrázek 11 Grafické znázornění výsledků SWOT analýzy 
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4 VLASTNÍ NÁVHRY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V poslední části před závěrem se v této práci zaměřuji na návrh řešení na rozvoj pro 

společnost Trojkámen s.r.o., která působí v restauračním průmyslu. V této části 

vycházím z nabytých poznatků z předchozích kapitol, ve kterých byly popsány a 

provedeny analýzy, které definují současnou situaci společnosti na trhu. Restaurace 

momentálně funguje jako zastávková restaurace, tedy restaurace, u které se zastaví 

hosté, kteří mají cestu kolem. Nefunguje jako zážitková restaurace, do které by se lidé 

vraceli za gastronomickým zážitkem. Společnost poskytuje kvalitní služby a vytvořila si 

určité množství stálých zákazníků, kteří se vracejí, nicméně společnost nevzbuzuje 

povědomí zážitkové restaurace, nýbrž restaurace, která je poctivá a poskytuje dobrý 

poměr služeb cena/výkon. Penzion se vůbec nesoustředí na B2B trh, vůbec neoslovuje 

jiné společnosti, pro které by penzion mohl uspořádat seminář, školení, či jiné služby. Je 

tomu hlavně z důvodu, že společnost nemá k dispozici ani prostory, ve kterých by 

takovouto událost uspořádala. Navrhuji podniku postupné odbourávání slabých stránek 

a využívání příležitostí, které trh nabízí. 

Návrhem číslo „1“ je tedy Kongresový sál. Druhým návrhem je wellness, což bude 

doplňková služba pro ubytované hosty. Tato služba bude sloužit k zatraktivnění 

penzionu. Návrh číslo „3“ je nový jídelníček, který bude v zážitkovém duchu, 

k vybudování stálé klientely a zajištění pravidelných tržeb. Aby se zamezilo výkyvům 

v tržbách mimo sezónu. Posledním návrhem je vytvoření nových webových stránek. 

Tento prvek bude sloužit k vybudování dojmu o luxusní společnosti, o restauraci, která 

dbá na komunikaci se zákazníky. V  historii rodiny spolumajitelů byly vinice, ty však 

v současné době spolumajitelé nevlastní. Nicméně JUDr. Hrachovcová je velice 

zkušený sommelier. V prostorách penzionu je také sklípek, který by se v budoucnu 

mohl použít jako vinný sklípek. V restauraci by pak mohlo probíhat školení 

sommelierů, či jen zážitková ochutnávka vín, která je v dnešní době velice moderní, což 

by dozajista přilákalo turisty. 
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4.1 Kongresový sál 

Navrhuji společnosti vybudovat kongresový sál, který by pojal 200 osob. Zvolená 

kapacita je kvůli možnosti zaujmout i velké společnosti. Tato kapacita je také 

dostatečně velká pro uspořádání svatby velkých rozměrů. Vybudovat sál, tak aby jej 

bylo možné rozdělit na dvě až tři menší části posuvnou stěnou, která by byla dostatečně 

zvukotěsná, aby mohl ve vedlejší části probíhat seminář, zatím co v první části bude 

rodinná veselice. Projednával jsem dané téma s vedením podniku a bylo mi schváleno 

projektové řešení. Momentální návrhy architekta mají problém, že při rozdělení sálu 

vzniká potíž s přístupností k toaletám, neboť všechny tři části musí mít přístup 

k toaletám, aniž by museli procházet přes část, která patří jiné společnosti osob. 

Kongresový sál bude jednopatrová budova s plochou střechou, která bude v rovině 

s přilehlým kopcem.  

Na obrázku 12 lze vidět, že penzion stojí hned u hlavní cesty, konkrétně na křižovatce, 

která vede na Přemyslov, do Šumperku, či Jeseníku. Napravo od penzionu se přes 

dřevěný můstek z penzionu hosté dostanou do wellnesu, který bude postaven na 

sousedícím kopci. 

Na obrázku 13 je půdorys kongresového sálu. Severní část sálu je blíž k penzionu, tedy 

hlavní vchod v jihozápadní části se vyskytuje na druhé straně objektu. Následuje závětří 

a zádveří, odkud se hosté dostanou na toalety a do hlavního sálu. V současné době, není 

sál dimenzovaný na rozdělení. Jednak kvůli jednotnému vstupu, poté kvůli umístění 

toalet, a také přístup pro obsluhu je velice špatně navržen. Protože, obsluha samotná by 

musela procházet jednotlivými částmi. Momentálně se jedná o jeden veliký sál, ke 

kterému přiléhá bar. Drtivá většina místností jsou jen sklady, z důvodu nedostupnosti 

skladových prostor v penzionu. Také v případě méně početné skupiny musí být prostor 

pro sklizení stolů a židlí k čemuž slouží místnost 1.07.  Místnost 1.16 bude garáž a sklad 

pro zahradní techniku, tyto prostory budou také sloužit jako kryté stání pro návštěvníky 

milující motorismus.  

Obrázek 14 uvádím pro ilustrativní účely, jedná se o pohled na sál od silnice vedoucí na 

Přemyslov, ukazující, že se jedná o jednopatrovou budovu. 
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Na obrázku 15 lze vidět přemostění, které bylo navrženo architektem. Já toto 

přemostění neschvaluji, je zcela zbytečné. Jediný účel je, že to spojuje obě budovy a 

vytváří dojem jednoho celku, jak architekt argumentoval. Využití tohoto výtvoru je 

zcela bezvýznamná a nákladné. Také není tento most dostatečně vysoko, aby pod ním 

mohli projíždět zásobovací nákladní vozidla. Nicméně druhá část tohoto obrázku 

ukazuje pohled na sál ze strany od penzionu, lze vidět vstup pro zaměstnance a také 

navrhovanou garáž.  
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Obrázek 12 plán na výstavbu kongresového sálu a saunového světa 
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Obrázek 13 Půdorys kongresového sálu 
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Obrázek 14 Pohled z cesty na kongresový sál 
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Obrázek 15 Pohled od cesty a ze dvora na kongresový sál 
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4.2 Wellness 

Wellness je další navrhovanou položkou, navrhuju jej z důvodu rozšíření 

poskytovaných služeb a k zatraktivnění pobytu na penzionu. Wellness se stává více a 

více populárnějším, přilákal by jak mladší klientelu, tak tu pokročilejšího věku. Pod 

záštitou wellnessu navrhuji i bazén, který je za účelem přilákání rodin s dětmi. Tímto 

způsobem se osloví široká škála potencionálních zákazníků. 

Obrázek číslo 16 ilustruje půdorys wellnessu. Vstup by byl možný ze zahrady, či po 

můstku z prvního patra penzionu, aby mohli hosté přejít do wellnessu tzv. suchou 

nohou. Objekt je rozdělen na dvě části. V pravé části je bazén a vířivka. Levá část se 

skládá ze suché sauny a infrasauny. Dále je zde odpočívárna a káď s vodou. Obě části 

jsou rozděleny toaletami a šatnou s přístupem jen z jedné strany a čistící místností 

s přístupem z obou stran. Před vstupem do sauny se nachází také větší šatna, kde si 

hosté budou moci odložit své věci. Místnost 1.04 je navržena pro masáže, kdy bude po 

domluvě dojíždět masér. 

Majitele penzionu schvalují výstavbu wellnesu, chtějí jej však zpřístupnit pouze pro 

ubytované hosty. S touto teorii já nesouhlasím a navrhuji zpřístupnit wellness pro 

širokou veřejnost. Výstavba wellnessu je nákladná a provozní náklady také, zvláště na 

bazén. Návratnost této investice je tedy velice pomalá s ohledem, že by byl wellness 

zpřístupněn pouze pro ubytované hosty. Navrhuji projekt, který by byl sám o sobě 

schopný produkovat zisk. S ohledem na veřejné zpřístupnění navrhuji tento projekt 

rozšířit o venkovní vířivky, jednu pro dvě osoby a druhou větší pro skupinu 5–8 osob. 

Co se sauny týče, zvolil bych také jiný přístup. Momentálně je navržená pro menší 

počet osob, jen pro hosty penzionu. Volil bych, aby místo jedné klasické sauny a 

infrasauny byl saunový svět, který se může skládat z parní sauny, finské sauny, solná 

parní inhalace, bylinná sauna. Samozřejmostí jsou různé typy odpočíváren. Velice 

populární je i venkovní sauna s výstupem a chlazením se v čerstvě napadeném sněhu, či 

venkovní kádi.  
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Obrázek 16 Wellness 
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4.3 Zážitkový jídelníček 

V příloze uvádím návrh jídelníčku. Nejedná se o stálý jídelníček, tento jídelníček je 

vhodný na dobu od února do konce května. Poté, co se začne oteplovat, je třeba zavést 

lehčí jídla, která nebudou zatěžovat lidský žaludek. Jídelníček je dobré obměňovat a 

vytvářet nový, založený na sezóních ingrediencích. Zároveň by měl být jednoduchý a 

neměl by skýtat hodně položek. Velký počet položek ztěžuje lidem výběr a prodlužuje 

dobu před objednáním. Druhá strana mince je, že člověk si musí mít i co vybrat z těch 

pár položek, které na jídelníčku jsou. Pokud hosta nic neosloví, tak z malého počtu 

pokrmů neudělá ani kompromis a odchází. Malý počet položek na jídelníčku je 

z důvodu ulehčení a zrychlení procesů v kuchyni. Malý počet opakujících se operací je 

mnohem rychlejší, než velký počet dílčích operací a to společnosti navrhuji především – 

vydávat jídla z kuchyně v rychlém sledu, aby hosté nemuseli čekat, a zrychlovat obrátku 

stolů a tím i tržby za velmi nabitých dní. Zrychlení procesů v kuchyni napomáhá také 

opakující se suroviny, například opékané brambory na 3 způsoby. Změní se tvar 

opékaných brambor, či se přidá, nějaká přísada, nicméně se pořád jedná o opékané 

brambory.  
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4.4 Webové stránky 

Obrázek číslo 22 představuje staré, doposud používané stránky. Byly zhotoveny 

v programovacím jazyce HTML. Tento jazyk je používaný i v dnešní době, nicméně je 

pro účely společnosti Trojkámen nevyhovující. Společnost požaduje, aby si mohli sami 

modifikovat strukturu webu, doplňovat fotky z akcí, či přepisovat texty a provádět jiné 

aktualizace na webových stránkách. Nikdo ve společnosti neovládá HTML jazyk, a tak 

je celé toto programování stránek nemožné. Navíc možnosti v HTML jazyce jsou dosti 

omezené, co se formátování textů týče.   

Velice důležitým faktorem je také vzhled a celkový dojem ze stránek. Tyto stránky byly 

trendy před 10 lety. Doba se změnila a s tím i způsob propagace. V dnešní době 

prodávají veliké obrázky, méně textu, přehlednost, otevřená a svěží struktura. Tedy 

všechno co není na aktuálních stránkách. Tyto stránky nepoužívají obrázky téměř 

vůbec, obsahuje veliké množství textů, různé sekce na sebe navazují nelogickým 

způsobem, není mezi nimi žádný středník, neboli rozdělovač, který by je od sebe jasně 

oddělil. Celkový web je zhuštěný do středního pásu a nevyužívá tak celý prostor. Není 

také responzivní. V dnešní době lidé používají tablety a telefony, které mají menší 

obrazovku, než je monitor a webová stránka se musí této velikosti obrazovky 

přizpůsobit. Jedná se o komfort při hledání informací na webových stránkách. Pokud 

lidé nenajdou na webových stránkách, co hledají několika málo sekund, většinou tento 

web opouští (Trojkamen, 2017). 

 

Obrázek 17 Aktuální webové stránky (Trojkámen, 2017) 
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Nové webové stránky jsou však dočista jiné. Jsou čisté a svěží. Tento web je vytvořený 

ve Wordpressu. Za celým webem je jednotné rozhraní, které ovládá sekce, fotky a texty. 

Majitelé penzionu budou sami schopni modifikovat téměř všechno na tomto webu, 

budou schopni upravovat fotky na všech místech, odebírat a přidávat sekce, modifikovat 

jednotlivé sekce a jejich strukturu. Web je vysoce moderní, využívá velkých 

sliderových fotek, tedy poutavých fotek, které se automaticky přepínají na další fotku. 

Je responzivní, tedy user-friendly pro mobilní a tabletové uživatele (Trojkámen, 2017). 

 

 

Obrázek 18 Návrh nových webových stránek (Trojkámen, 2017) 
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4.5 Dodatečné návrhy 

Penzionu by prospělo celkově zatraktivnit prostředí penzionu. Do budoucna navrhuji 

vybudovat na pozemku penzionu multifunkčním hřištěm, které může sloužit ke hře 

tenisu, nohejbalu, volejbalu, futsalu, či basketu. Nebude se jednat o výnosný projekt, 

nýbrž o doplňkovou službu za účelem poskytnout hostům možnost aktivit ke zpestření 

pobytu. 

Rodiny s dětmi také jezdí na dovolené, ale věnovat se jim a vymýšlet jim zábavu je 

příliš únavné, rodiče tedy hledají ubytovací zařízení, které poskytuje možnosti, kde by 

se děti zabavily, aby se na rodinných výletech nenudily. Doporučuji tedy k zpestření pro 

děti udělat dětské hřiště a trampolínu.  

Společnost zaměstnává velmi málo odborně znalé zaměstnance. Bohužel v současné 

situaci musí pracovat se zaměstnanci jaké má, nemůže pomýšlet na jejich výměnu. 

Doporučuji tedy proškolení zaměstnanců, protože při zvýšení kvality služeb by byla, za 

stálých odborných znalostí zaměstnanců, profesní negramotnost zaměstnanců do očí 

bijící a přineslo by to společnosti jen škodu. 
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4.6 Finanční zhodnocení návrhu 

V této kapitole se zaměřuji na zhodnocení návrhů, jejich nákladovosti a doby 

návratnosti. Webové stránky stojí 8000,- Kč, programoval je Martin Mazač, který 

studuje obor aplikované informatiky na univerzitě Palackého v Olomouci. Tato částka 

zahrnuje kompletní zpracování webových stránek, proškolení a následný servis. 

Následující tabulka ukazuje finanční zhodnocení wellnessu a kongresového sálu. 

Náklady na výstavbu jsou celkové, tedy i s vnitřním vybavením. Počet návštěvníků je 

jen orientační. Suma je průměrná za rok, protože není možné očekávat takovou 

návštěvnost hned po zavedení návrhů do provozu. Nízká počáteční návštěvnost a 

postupná setrvačnost, se kterou by se potencionální zákazníci dověděli o nových 

poskytovaných službách, jen sníží tržby a tím prodlouží dobu návratnosti. Z tohoto 

důvodu doporučuji společnosti již při výstavbě oslovovat potencionální klientelu, aby 

byla fáze zahájení služby nejkratší a tím se dostaly co nejrychleji do fáze zralosti 

v životním cyklu služby. Cena služeb je také orientační, u kongresového sálu je ještě 

k tomu průměrná, neboť se cena u této služby odvíjí od velikosti dané akce, od počtu 

uchazečů a požadavků klienta na stravování a občerstvení. Návratnost jsem vypočítal 

jako podíl vstupních nákladů a ročních tržeb. 

Přestože jsou vstupní náklady na výstavbu kongresového sálu větší, jeho návratnost je 

mnohem rychlejší, doporučuji tedy upřednostnit výstavbu kongresového sálu před 

wellnessem. Společnost Trojkámen si za dobu svého působení dokázala vygenerovat 

zisk, který nechala ve společnosti a nerozdělovala jej vlastníkům. Úmyslně šetřili peníze 

pro rozvoj společnosti. Část tedy z pěti milionů bude splacena, zbytek bude muset 

profinancovat úvěrem, který by byli schopní splatit do 3 až 4 let. Až poté by přišlo 

v úvahu vybudovat wellness, navrhuji tak z důvodů platební schopnosti společnosti, aby 

se nedostala do insolventnosti. Dotace nepřipadají v úvahu, neboť Evropská unie 

neposkytuje dotace ve prospěch cestovního ruchu, jediné dotace, které v této oblasti 

poskytují, jsou na výstavbu cyklostezek, pěších stezek a agroturistiku, tedy dotace na 

podporu cestovního ruchu, nikoli na podporu podniků podnikajících v cestovním ruchu. 

  



 

 

67 

 

 

Finanční zhodnocení wellnesu a kongresového sálu 

  

Vstupní 

náklady 

Počet návštěv 

za měsíc 

Cena 

služby Tržby ročně 

Návratnost 

v letech 

Wellness           

Pesimistická 

varianta 3 000 000 Kč 80 350 336 000 Kč 8,93 

Plánovaná 

varianta 3 000 000 Kč 120 350 504 000 Kč 5,95 

Optimistická 

varianta 3 000 000 Kč 180 350 756 000 Kč 3,97 

Kongresový sál           

Pesimistická 

varianta 5 000 000 Kč 4 15000 720 000 Kč 6,94 

Plánovaná 

varianta 5 000 000 Kč 8 15000 1 440 000 Kč 3,47 

Optimistická 

varianta 5 000 000 Kč 12 15000 2 160 000 Kč 2,31 
 Tabulka 5 Tabulka finančního zhodnocení wellnesu a kongresového sálu 

 

4.7 Harmonogram implementace 

V minulé kapitole jsem objasnil důvody pro dřívější výstavby kongresového sálu. 

Proces zahájení výstavby kongresového sálu jsem stanovil od prvního září z důvodu 

ukončení hlavní sezóny. Mimo sezónu se v penzionu ubytovává méně lidí, také 

restaurace zaznamenává menší návštěvnost. Během výstavby vzniká spoustu hluku, 

který by mohl obtěžovat ubytované hosty. Před vstupem do penzionu je restaurační 

zahrádka, hluk i prach by je také obtěžoval. Obávám se, že by výstavba byla během 

hlavní sezóny kontraproduktivní. Hlavní stavební práce se stihnou dodělat do konce 

listopadu, poté začíná zimní sezóna. Po dokončení hrubé stavby můžou následovat 

vnitřní práce, které již nebudou obtěžovat hosty. Během zimy jsou stavební práce 

levnější, takže by společnost lehce snížila vstupní náklady. Po kompletním dokončení 

kongresového sálu a splacení úvěru navrhuji výstavbu wellnessu, kterou bych zahájil 

také až v září. U obou těchto staveb jsem odhadl, že výstavba bude trvat rok a 7 měsíců. 

V této době počítám i s rezervou v případě vzniklých komplikací na projektech. 
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ID Název úkolu Zahájení Ukončení 

1 Kongresový sál 1. 9. 2017 31. 4. 2019 

2 Webové stránky 1. 7. 2017 31. 7. 2017 

3 Jídelníček 1. 6. 2017 31. 7. 2017 

4 Wellness 1. 9. 2023 31. 4. 2025 
Tabulka 6 Vstupní data pro Ganttův diagram 

 

 

Aktivita/měsíc 

2017 2018 2019 2023 2024 2025 

6 7 8 9 10 11 12   1 2 3 4 9 10 11 12 
 

1 2 3 4 

1                                           

2     
 

                                    

3                                           

4                                           
Tabulka 7 Ganttův diagram harmonogramu implementace 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem úspěšně vymezil teoretická východiska pro řešení 

problematiky rozvoje rodinného podniku, definoval danou tématiku a provedl analýzu 

vnitřního a vnějšího okolí společnosti a objektivně vyhodnotil situaci, ve které se 

podnik nachází. Rovněž jsem splnil hlavní cíl diplomové práce, když jsem, na základě 

provedených analýz, provedl navrch budoucího rozvoje společnosti Trojkámen s.r.o. 

Vybudovaní opravdu solidní firmy se silnou značkou je běh na dlouhou trať, všechny 

návrhy, které jsem učinil, zvýší tržby společnosti. Webové stránky jsou téměř hotové, 

k jejich úplnosti je potřeba nově nafotit penzion a aktualizovat texty, neboť texty na 

starých webových stránkách jsou značně zastaralé. Jídelníček je také možné použit, 

avšak v létě se musí udělat nový sezónní jídelníček. Zvolil bych taky použití 

vyhlášených místních papíren. Vytisknout jídelníček na krásný český papír, zvláště 

z oblasti samotného penzionu, by pozitivně oslovilo každého vlastence a dodalo 

společnosti trochu větší image. U kongresového sálu a wellnessu se nejedná o finální 

řešení, neboť projektové návrhy projektanta nejsou dostatečně vyhovující požadavkům, 

které jsem Ing. Pulkrtovi zadal.  

Požadavky na kongresový sál jsou veliké a je potřeba vyřešit spoustu detailů, které by 

hlavně splňovaly funkční vlastnosti. Návrh architekta je jen první krok, přestože se 

jedná již o třetí návrh projektu. Již v projektové fázi se musí promyslet i zvuková 

technika a ozvučení sálu, aby nevznikaly ozvěny a to jak při zcela otevřeném sálu, tak 

při rozděleném sálu na menší části. Dále rozvod elektřiny a celkové kabeláže pro 

projektory a také podlahové zásuvky, v případě firemního zasedání, kdy budou hosté 

používat notebooky a budou potřebovat zapojení do elektřiny. Dalším požadavkem je 

potřeba kvalitních stínidel na okna, aby firmy mohly používat projektory i během dne.  

Společnost také nutně potřebuje lidský kapitál, měli by promyslet vybudování pokojů 

pro personál. V těchto pokojích by mohli ubytovávat zaměstnance, kteří jsou trvalým 

bydlištěm mimo dosah běžného dojíždění do práce. Takto by mohli zaměstnávat lidi i 

z různých koutů republiky, kteří by byli ochotní dojíždět za prací. Odpracovat si svůj 

počet směn a na volné dny zase odjet do svých domovů. Majitelé by měli také zvážit 
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vybudování obytných prostor pro ně samotné, neboť okupují jeden z apartmánů 

v penzionu. Jelikož je potřeba dozor nad provozem penzionu a majitelé pochází ze 

140km vzdálených Oder, tak jsou nuceni pobývat na penzionu. Z uvolněného apartmá 

by jim přicházely další tržby. 
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PŘÍLOHA 

Předkrm 

carpaccio z uzeného lososa s lehce pikantní koprovou omáčkou na čerstvém salátu 

Hovězí tatarák podávaný v morové kosti, topinky z domácího chleba 

Hovězí carpaccio s domácí bagetkou na bylinkovém másle 

Uzené prkénko z vlastní udírny, domácí chléb 

Polévka 

Silný hovězí bujón s játrovým knedlíčkem, domácí nudle 

Dle denní nabídky 

Hlavní chod 

Vepřová panenka v parmazánovém kabátku, smetanová omáčka z hlívy, bramborové 
dukátky 

Vepřová jatýrka na slanince z vlastní udírny, máslové vařené brambory 

Rib eye steak s karamelizovanou cibulkou, farmářské brambory 

Kuřecí steak na listovém špenátu, opékané brambory 

Houbové rizoto s parmezánem 

Saláty 

Rajčatové carpaccio s mozzarellou a domácí bagetkou 

Cesar salat 

Dezert 

Coeur au chocolat 

Tiramissu 

Dle dení nabídky 
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