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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku, jeho klíčových 

konkurentů a požadavků zákazníka. Obsahuje rozbor možných strategických variant 

rozvoje podniku, z nichž je v záv ru vybrána ta, která se autoru jeví jako optimální. Tato 

navržená strategie je dopln na o analýzu rizik a možnosti jejich eliminace. 
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Abstract 

This master´s work deals with an analysis of a current situation of the company, its key 

competitors and customer´s requests. It includes an analysis of possible strategic 

variants of a development of the company. The optimal strategy is choosen and added 

by a risk analysis and a proposal of  its mitigation. 
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ÚVOD 

Podnikatelské prost edí, jehož vlivu jsou firmy vystavovány, neztrácí ani v 21. století nic 

z oné turbulentnosti zmiňované Peterem Druckerem. Firmy rychle vznikají a zanikají, 

životní cyklus podniku je velmi krátký. Na začátku p íb hu každé firmy zpravidla stojí 

velké podnikatelské nadšení, vize a plány, které se v průb hu času dostávají do 

konfrontace s každodenními problémy, které podnikání p ináší. I proto je zcela nezbytné, 

aby m la každá firma p esn  určený sm r, kterým se chce vydat – podnikatelskou 

strategii. Strategické ízení je v dnešní dob  nezbytným p edpokladem úsp chu každé 

firmy, která si chce udržet svoji pozici na trhu a dlouhodob  dosahovat svých cílů. 

Vhodnost zvolené strategie se však může v čase m nit. Když se skutečné výsledky začnou 

t m plánovaným dlouhodob  vzdalovat, nastává doba, kdy je nutné zhodnotit stávající 

strategii firmy a zvážit cestu, po které se by se firma m la nov  vydat. Toto strategické 

rozhodování nebývá snadné, zvlášť pokud ho doprovází špatná finanční situace podniku 

nebo neshody mezi vlastníky podniku.  

Návrh nové podnikatelské strategie by se m l zakládat na co nejdůkladn jší analýze 

stávajících faktorů vn jšího i vnit ního prost edí firmy. Je pot eba zvážit dostupnost 

prost edků nutných k realizaci „nových“ podnikatelských cílů, ale také rizika 

jednotlivých strategických variant. ízení rizik by m lo mít svůj nezastupitelný význam 

b hem celého životního cyklu firmy.  Pokud firmy sáhnou po krizovém ízení až v dob , 

kdy je ohrožena jejich samotná existence, bývá již zpravidla na záchranu podniku p íliš 

pozd .  

 

Diplomová práce je rozd lena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části 

jsou charakterizovány obecné p ístupy ke strategickému ízení a definovány související 

pojmy. Popsány jsou nástroje a metody strategické analýzy, které jsou klíčové pro 

vytvo ení návrhu strategie podniku. Poslední kapitola teoretické části je v nována 

základním principům krizového ízení.  

 

V praktické části je nejprve uvedena charakteristika zkoumaného podniku, na ni navazují 

kapitoly, které se detailn ji v nují analýze vnit ního a vn jšího prost edí podniku. 
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K analýze vnit ního prost edí byla využita McKinseyho analýza „7S“ a finanční analýza 

firmy za roky 2014 – 2017. Analýza vn jšího prost edí byla provedena prost ednictvím 

metody PEST a Porterova modelu konkurenčních sil. Následující podkapitola shrnuje 

výsledky provedeného marketingového výzkumu, který cílil do oblasti preferencí 

a pot eb uživatelů daného produktu. Syntézou všech t chto výsledků analýz vznikla 

SWOT matice, která načrtla základní schéma možných strategických variant pro další 

rozvoj firmy.  

 

Cílem t etí kapitoly bylo tyto strategické varianty rozpracovat do možných scéná ů 

a vyhodnotit vhodnost jejich výb ru. Zvolená strategie pak byla ve čtvrté kapitole 

podrobena analýze rizik, p i níž byl zároveň navržen způsob jejich potlačení. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU ů CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Popis problému 

Diplomová práce se zabývá obchodní firmou, která působí na českém trhu od roku 2014 

a prakticky již od svého vzniku se potýká s finančními problémy a n kterými dalšími 

nedostatky. Neúnosnost této situace tlačí majitele firmy k p ijetí strategického rozhodnutí 

o budoucím osudu firmy - na základ  strategické analýzy je t eba rozhodnout, zda bude 

firma dál pokračovat ve své činnosti nebo společníci p istoupí k její likvidaci či prodeji.  

 

Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základ  kritické analýzy navrhnout strategii 

rozvoje podniku. Ke spln ní tohoto cíle je nutné zanalyzovat současnou situaci firmy, ale 

i p íležitosti a hrozby, které mohou firmu ovlivnit z vn jšího prost edí. Na základ  t chto 

a dalších údajů bude vymezena pozice firmy, zhodnoceny strategické možnosti podniku 

a navrženy základní scéná e budoucího vývoje. Z t chto pak bude vybrána optimální 

strategie, vydefinovány její jednotlivé kroky, možné dopady a související rizika její 

implementace včetn  návrhu na jejich eliminaci.  
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

1.1 Poslání a cíle podniku 

1.1.1    Poslání 

Poslání podniku se dá obecn  označit jako co nejstručn jší charakteristika společnosti 

z hlediska p edm tu podnikání a trhu, který chce obsluhovat.  

 

KOTLER, ARMSTRONG definují poslání podniku jako vysv tlení smyslu, účelu 

podnikání a prohlášení toho, čeho si firma p eje dosáhnout. [8] 

 

FOTR, VACÍK, SOUČEK, ŠPAČEK, HÁJEK definují poslání jako „časov  

nevymezenou proklamaci budoucího zam ení firmy a st žejních hodnot, které 

determinují její podnikatelské aktivity.“ [4] 

 

JAKUBÍKOVÁ doplňuje, že poslání podniku, které definuje její hlavní důvod existence, 

by m lo být ve shod  jak s vn jším, tak s vnit ním prost edím. [5] FOTR, VACÍK, 

SOUČEK, ŠPAČEK, HÁJEK jsou pon kud konkrétn jší a uvádí, že poslání musí 

respektovat historii podniku, jeho schopnosti, strategické hodnoty a p edpokládané vlivy 

prost edí. [4] KE KOVSKÝ, VYKYP L pak mimo jiné deklarují, že poslání, potažmo 

podnikové principy a zásady, by m ly být vždy v souladu se zákony a etikou podnikání 

a v neposlední ad  také ohleduplné k životnímu prost edí. [7] 

 

Poslání podniku se vymezuje zpravidla čty mi dimenzemi: [5] 

- zákaznické skupiny Ěsegmenty trhuě, 

- zákaznické pot eby, 

- trhy, 

- produkty. 

 

Formulace poslání podniku, jak zdůrazňuje BURNS, je určitým oficializovaným 

vyjád ením byznys myšlenky, nápadu, který stojí na začátku každého podnikatelského 

plánu, jeví se jako životaschopný a rentabilní. [3] Rozhodnutí podnikat je nutné podpo it 
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tzv. podnikatelským zám rem. Jak uvádí SRPOVÁ, podnikatel musí mít již p edem 

určitou p edstavu o tom, co bude p edm tem jeho podnikatelských aktivit, jak s nimi 

obstojí na daném trhu, jaká je v oboru konkurence atd. Nedílnou součástí podnikatelského 

zám ru bývá kvantifikovaný odhad, jaké prost edky bude do začátku podnikání t eba 

vložit a také očekávaný odhad p ínosů z podnikání. Tyto p ínosy by pak zájemce 

o podnikání m l konfrontovat se stávající mzdou, aby zjistil, zda je pro n j výhodn jší 

zůstat zam stnancem, nebo využít své schopnosti v podnikatelské sfé e. [14] 

1.1.2 Mise a vize podniku 

Vztah mezi posláním, vizí a misí podniku vysv tlují auto i různými způsoby.  

Pojmy „mise“ a „poslání“ jsou často zam ňovány. Nap íklad SRPOVÁ i JAKUBÍKOVÁ 

ve svých publikacích mezi t mito pojmy nerozlišují a chápou je jako synonyma. 

 

KE KOVSKÝ, VYKYP L naopak uvádí, že mise má oproti poslání “výrazný vn jší 

informační význam, protože deklaruje poslání firmy sm rem k ve ejnosti a vystavuje 

tímto způsobem firmu ve ejné kontrole, díky čemuž se zpravidla zlepšuje vnímání firmy 

ve ejností.“ [7] 

 

MALLYA je ve výčtu otázek, na které by m la mise podniku odpov d t, též pon kud 

specifičt jší. Vedle čty  dimenzí specifikovaných Jakubíkovou Ěviz výšeě uvádí ješt  další 

faktory, které by firmy m ly brát p i formulaci v potaz: [9] 

- technologie, 

- p ežití, růst a zisk, 

- filozofie, 

- osobní koncept,  

- image na ve ejnosti, 

- zam stnanci. 

 

Pojem „vize“ od p edchozích dvou pojmů odlišuje již p evážná v tšina autorů. FOTR, 

VACÍK, SOUČEK, ŠPAČEK, HÁJEK p i jejich rozlišování berou v potaz zejména 

časové hledisko – zatímco poslání je dle nich v čase relativn  stabilní, vize by m la být 
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mnohem dynamičt jší: „Vize je striktn  časov  ohraničený popis podoby, do které se 

chce firma na konci plánovacího období transformovat.“ Zároveň zdůrazňují inovační 

náboj vize podniku a její flexibilitu – vize musí být snadno aktualizovatelná a umožňovat 

firm  posun. [4] 

 

MALLYA definuje misi jako způsob, kterým lze dosáhnout tzv. „zhmotn lé“ vize. [9] 

 

JAKUBÍKOVÁ se o vizi a misi vyjad uje jako o „premisách“, neboť stojí na samotném 

počátku strategického ídícího procesu. Vizi definuje jako „soubor specifických ideálů 

a priorit firmy, obraz její úsp šné budoucnosti, který vychází ze základních hodnot nebo 

z filozofie, se kterou jsou spojeny cíle a plány firmy.“ Vize by podle ní m la mít t i 

základní cíle: [5] 

- vyjasnit obecný sm r, 

- motivovat lidi k vykročení správným sm rem, 

- rychle a účinn  koordinovat úsilí mnoha lidí. 

 

Vlastnosti dob e formulované vize uvádí velmi srozumiteln  nap íklad MALLYA. 

„Dobrá“ vize podle n j: [9] 

- inspiruje a rozveseluje pracovníky, 

- pomáhá vytvá et společnou identitu a sdílení významu cílů organizace, 

- je konkurenční, originální a výjimečná, ale i praktická a aplikovatelná, 

- podporuje riskování a experimentování, 

- podporuje myšlení v dlouhodobém horizontu, 

- reprezentuje integritu, je up ímná a může být použita pro výhody 

zam stnanců. 

 

Na druhé stran  však uvádí n které bariéry, kterým musí podniky p i formulaci své vize 

čelit: [9] 

- zainteresovanost na interních procesech společnosti – z tohoto důvodu je 

pohled nezávislého externího konzultanta často vhodn jší, 

- touha chtít provést zm ny za každou cenu, 
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- strach provést zm nu, 

- nedostatečná znalost oborového prost edí. 

 

Co se týče poslání, do knih vešel výrok Petera F. Druckera z roku 2006: „Poslední otázka, 

kterou si musíme položit ve snaze vypo ádat se s tématem účelu a poslání podniku zní: 

Co pro zákazníka p edstavuje hodnotu? Je možné, že je to ta nejdůležit jší otázka. P esto 

je kladena nejmén  často.“  

1.1.3 Cíle podniku 

Poslání podniku pomáhá naplňovat rozpadnutí vize do systému strategických cílů. Tyto 

cíle dávají smysl stanovému poslání a jsou pomocníkem p i formulaci strategie podniku. 

Různé podniky mohou mít různé cíle. P i jejich stanovování působí na podniky celá ada 

faktorů, které ovlivňují rozhodování o t chto cílech. MALLYA uvádí následující výčet 

t chto faktorů: [9] 

- objem dostupných zdrojů, 

- vliv okolí, ve kterém se podnik nachází, 

- interní vztah mezi managementem a zainteresovanými osobami nebo 

pracovníky vrcholového vedení, 

- vlastnosti ídících pracovníků, 

- zkušenosti podniku z minulosti. 

 

KE KOVSKÝ, VYKYP L označují cíle podniku jako žádoucí stavy, kterých se podnik 

snaží dosáhnout prost ednictvím své existence a svých činností. [7] 

 

Podnikové cíle lze t ídit dle různých kritérií. FOTR, VACÍK, SOUČEK, ŠPAČEK, 

HÁJEK rozlišují dlouhodobé cíle podniku na obecné, které vyplývají z poslání firmy, 

a strategické, popisující plánovaný konečný stav, ke kterému sm uje firemní vize. [4] 

JAKUBÍKOVÁ pak pro tyto cíle vyplývající z poslání firmy používá označení 

„globální“. [5] 

Další pohledy na člen ní cílů: [5] 
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- časové hledisko - cíle krátkodobé, st edn dobé, dlouhodobé; trvalé 

a p echodné; statické a dynamické, 

- hledisko velikosti (rozsahu) – cíle neomezené a omezené, maximalistické 

a minimalistické, 

- po adí jejich významu Ěhierarchieě – cíle vrcholové Ěprimárníě, pod azené 

Ědílčíě a mezicíle Ěmezi ob ma uvedenými skupinamiě, 

- vztah mezi cíli – cíle komplementární, konkurenční, protikladné 

a indiferentní, 

- obsah – cíle ekonomické/výkonové, finanční, výsledkové, technické 

a sociální, 

- m itelnost – tvrdé Ěhard) cíle vyjád ené kvantifikovanými veličinami, 

m kké Ěsoft) cíle reprezentující kvalitativní zm nu. 

 

V anglické odborné literatu e se doporučuje, aby byly podnikové cíle vymezeny jako 

„smart“. SMART je akronymem p ti vlastností cílů, které napomáhají k tomu, aby 

podnikové cíle byly skutečn  „chyt e“ stanoveny:  

- „Specific“ - specifičnost Ěv množství, kvalit  i časeě, 

- „Measurable“ - m itelnost, 

- „Agreed“ - akceptovatelnost, 

- „Realistic“ – reálnost, 

- „Trackable“ – sledovatelnost. 

 

Uvedená metodika bývá n kdy mírn  modifikována: 

- místo „Agreed“ se tak můžeme setkat s „Achievable - dosažitelné, pop . 

„Attainable, but chalenging“ – dosažitelné, ale inspirující, 

- místo „Realistic“ pak s „Result oriented“ – orientované na výsledek, pop . 

„Relevant“ – relevantní, 

- místo „Trackable“ s „ Time framed“ – vymezené v čase. 
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Můžeme se také setkat s jejím dopln ním o další požadované vlastnosti cílů – místo 

akronymu SMART se pak uvádí akronym SMARTER, kde poslední dv  písmenka 

p edstavují: 

- „Ethical“ - v souladu s etickým p ístupem k podnikání, 

- „Resourced“ – zam ený na zdroje. 

 

Za nejdůležit jší kritérium hodnocení činnosti podniku se pak označuje stupeň dosažení 

cíle. Ten je pom rn  snadno m itelný u cílů vyjád ených kvantifikovatelnými 

veličinami, jako jsou množství, čas, náklady, výnosy, atd. Ě„hard“ cíleě. Pro cíle 

reprezentující kvalitativní zm nu Ě„soft“ cíle) je v t chto p ípadech nutné p evést míru 

dosažení požadovaného stavu na hodnotící stupnici. Další možností jak m it kvalitativní 

cíle je sledovat jejich nep ímý dopad na vývoj n kterého z „hard“ cílů.  

 

M itelnost/zhodnotitelnost cílů je nezbytným p edpokladem p i jejich plánování 

i reálném sledování – pokud není možné navržený ukazatel vyhodnotit, doporučuje se jej 

zm nit. Zároveň je t eba si uv domit, že použitelnost ukazatele je limitována prost edky 

vynaloženými na jeho ov ení. [4] 

 

Rozhodování o cílech je v praxi ovlivňováno mnoha faktory. KE KOVSKÝ, VYKYP L 

adí mezi nejdůležit jší: [7] 

- vliv prost edí, v n mž podnik působí, 

- očekávání důležitých „stakeholder“, 

- objem dostupných výrobních faktorů, 

- interní vztahy,  

- vlastnosti, resp. schopnosti stratégů, 

- minulý vývoj podniku. 

 

P i samotném definování cílů se pak doporučuje postupovat od formulace cílů obecných 

k cílům specifickým Ěpro jednotlivé oblasti činnosti, p ípadn  úrovn  ízeníě a následn  

stanovit priority významnosti t chto cílů. Důležité je také zajistit soulad mezi: 

- strategickými cíli a provozní kapacitou,  

- strategickými cíli a klíčovými dovednostmi podniku.  
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P i zohledňování provozní kapacity je t eba nutné se ptát, zda jsou interní systémy 

schopné podpo it dosažení stanovených cílů, zda jsou obchodní partne i Ědodavatelé, 

distributo i a dalšíě schopni se nám p izpůsobit svojí podporou a v neposlední ad  vzít 

ohled také na zam stnance a vedení společnosti, kte í musí zvládnout požadované 

pracovní zatížení a tlak. 

 

Zohledn ní klíčových dovedností organizace, které jsou jakýmsi „kompasem“ 

usnadňující ízení strategického rozhodování, se do praxe odráží v podob  hledání 

konkurenční výhody. Podnik by m l být p i posuzování svých dovedností a znalosti 

k sob  up ímný do té míry, že strategické cíle p izpůsobí svým možnostem 

a p íležitostem. Jedin  pak má šanci být konkurenceschopný. 

1.2 Strategie a strategické ízení 

1.2.1    Pojem strategie 

Strategie byla d íve chápána jako „v da o plánování a vymezení sm ru vojenských akcí“ 

a používala se v tšinou p i vojenských operacích. [9] Její aplikace v nevojenských 

oblastech začala počátkem 60. let, kdy se pojem strategie začal používat v podnikání, a to 

jako označení cesty vedoucí k dosažení firemních cílů. SEDLÁČKOVÁ se p i 

vysv tlování novodobého vnímání strategie odkazuje na její starodávnou podstatu – 

pojem „stratégem“ ve staro ečtin  znamená „p ekvapující vynalézavost, nečekaný obrat, 

lest, past či trik.“ Praví stratégové nevydávají sm rnice a plány, ale zam ují se na hledání 

nových poznatků a souvislostí mezi nimi, snaží se najít nové p íležitosti a cesty, jak je 

využít. T chto cest bývá v praxi zpravidla n kolik, proto je výb r vhodné strategie jedním 

z klíčových faktorů úsp chu podniku. [11] Efektivní využití konkurenční výhody 

v současném rychle se m nícím tržním prost edí a formalizace tohoto procesu do podoby 

podnikové strategie, je pak následn  podkladem pro vypracování dílčích podnikových 

strategií – obchodní, výrobní, personální, atd.  Aby tato hierarchie strategií byla v podniku 

funkční, je nutné také definovat odpov dnosti za provád ní zm n na úrovni 

vnitropodnikových útvarů a motivovat zam stnance k pln ní strategických cílů. 
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Strategie je také základem pro vznik obchodních aliancí a tvorby nejrůzn jších 

logistických et zců. P i tvorb  takových aliancí je nutné respektovat: 

- princip p im eného zisku - ob  strany obchodního vztahu musí dosahovat 

takového zisku, který jim umožňuje vyplácet dividendy, investovat do 

rozvoje, atd., 

- princip nenulového zisku - vstup do aliance je výhodný pro oba obchodní 

partnery. 

 

Literatura uvádí mnoho definic strategie. Dle Portera je strategie „široce založený koncept 

určující, jaká je konkurenční schopnost firmy, jaké budou její budoucí cíle a jaká politika 

bude pot ebná pro dosažení t chto cílů.“ Opletal uvádí strategii jako „vrcholné kritérium 

pro posouzení všeho, co se má, či nemá stát.“ [5]  

 

JOHNSON definuje strategii jako sm r a rámec podniku, které mu v dlouhodobém 

horizontu pomáhají dosahovat výhod v m nícím se okolním prost edí. Zdůrazňuje vliv a 

požadavky tzv. stakeholders, tedy zúčastn ných stran, které by m ly být podnikem p i 

formulaci strategie následovány. [6] 

 

Další p ístupy k pojetí strategie uvádí MALLYA: [9] 

„Strategie je to, jak její vedení vytvá í hodnotu pro svou organizaci.“ 

„Strategie je pravidlo pro rozhodování pod neurčitými podmínkami.“  

„Strategie je široce založený vzorec určující, jaká je konkurenční schopnost firmy, jaké 

budou její cíle a jaká politika bude pot ebná k dosažení t chto cílů.“ 

 

SEDLÁČKOVÁ pojem strategie více kategorizuje a uvádí t i úhly pohledu na strategii: 

[11] 

- strategie jako proces, 

- strategie jako určitý objem aktivit, 
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- strategie jako prvek s vazbou na své okolí.  

 

MALLYA dále uvádí kompoziční p ístup k definici strategie – strategie je podle n j 

kombinací racionálních a iracionálních faktorů. Za racionální považuje „vypočitatelné“ 

složky jako nap íklad p ímé a nep ímé náklady nebo očekávané využití. Iracionálními 

faktory označuje „nevypočitatelné“ složky – nap íklad p edstavy konkurence, stimulace 

a zainteresování podniku, chování organizací a ve ejnosti. Tyto iracionální faktory vnímá 

jako rizika úsp šnosti podniku, které mohou způsobit ztroskotání strategie – jako p íklad 

uvádí ideální výrobek, který je však v rozporu s požadavky organizací na ochranu 

životního prost edí. [9] 

Vedle pojmu strategie se můžeme setkat také s pojmem business model. 

OSTERWALDER, PIGNEUR v í, že business model lze nejlépe popsat pomocí devíti 

stavebních prvků, které ukazují logiku toho, jak firma hodlá vyd lávat peníze – 

zákaznické segmenty, hodnotové nabídky, kanály Ěkomunikační, distribuční, prodejníě, 

vztahy se zákazníky, zdroje p íjmů, klíčové zdroje, klíčové činnosti, klíčová partnerství 

a struktura nákladů. T chto dev t prvků pak podle nich pokrývá čty i hlavní oblasti firmy: 

[10] 

- zákazníky, 

- nabídku, 

- infrastrukturu a 

- finanční životaschopnost.  

 

Business model tak OSTERWALDER, PIGNEUR vnímají jako podrobný plán podniku, 

který se má naplnit prost ednictvím organizačních procesů, struktur a systémů. 

1.2.2 Tvorba strategie 

Proces tvorby strategie bývá zpravidla rozd len do čty  fází: 

- strategická analýza Ěviz samostatná kapitola 1.3), 

- formulace strategie,  
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- implementace strategie a 

- strategická kontrola. 

 

N kte í auto i rozd lují proces, který se pod tímto cyklem skrývá, jiným způsobem, 

v podstat  se však vždy jedná jen o p ekrývání obsahu jednotlivých fází. MALLYA 

nap íklad doplňuje p ed strategickou analýzu ješt  krok definující poslání a cíle podniku 

(viz kapitola 1.1 této práceě. [9] SRPOVÁ, SVOBODOVÁ, SKOPAL, ORLÍK pak 

hovo í o strategickém cyklu, tvo eném následujícími fázemi: [13] 

- p esv dčení podnikatele o nutnosti strategie, 

- stanovení mise a vize firmy, 

- strategická situační analýza, 

- určení strategie, 

- implementace strategie a hodnocení její úsp šnosti. 

 

FORMULACE STRATEGIE 

Definování podnikové strategie je zpravidla úkolem vrcholového vedení podniku, 

navržená strategie však bývá schvalována i ídícími orgány společnosti - vlastníky, 

p edstavenstvem nebo dozorčí radou. JAKUBÍKOVÁ uvádí, že vhodnost vybrané 

strategie lze posuzovat podle toho, jak firma: [5] 

- využívá p íležitostí a brání se hrozbám prost edí, v n mž se nachází,  

- zhodnocuje své síly a klíčové kvalifikace a naopak p edchází svým 

slabostem nebo je napravuje, 

- odpovídá kulturnímu a politickému kontextu. 

 

MALLYA tento výčet doplňuje o další charakteristiky úsp šné strategie. Úsp šná 

strategie je podle n j podporovaná vrcholovým vedením, p átelská pro uživatele, 

participativní, flexibilní, vedoucí k rozhodování o zdrojích, stimulující zam stnance, 

dynamická, nep etržitá a inovativní, taková, která ne eší jen aktuální problém podniku, 

ale je součástí ízení kvality a ta, jejíž návratnost se v čase zvyšuje. [9] 
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Analýze vhodnosti strategie se v nují také nejrůzn jší analytické techniky, jako p íklad 

uveďme nap íklad matici životního cyklu/portfolia, analýza hodnotového et zce, 

analýzu obchodního profilu pomocí databáze PIMS, analýzy v podob  rozhodovacích 

stromů či plánování scéná ů.  

Východiskem pro tvorbu strategie je krom  objektivního vyhodnocení výše uvedených 

p edpokladů celá ada dalších aktivit. KE KOVSKÝ, VYKYP L uvádí nap íklad 

následující: [7] 

- získání informací o podniku, který plánuje svůj rozvoj, na základ  nichž 

lze zhodnotit kompetence pro realizaci strategického zám ru, 

- analýza současných a minulých výsledků, na základ  kterých lze 

vyhodnotit podnikatelské postavení daného podniku, 

- rozpracování hlavních komponent vize, 

- detailní stanovení dlouhodobých strategických cílů a jejich kvantifikace, 

- zpracování strategie. 

 

IMPLEMENTACE A KONTROLA 

Zatímco pro formulaci strategie je často rozhodující „kreativní chaos“, p i jejím 

prosazování je t eba soust edit se na disciplínu, schopnost plánovat a stimulovat. [9] 

Implementace strategie se realizuje prost ednictvím nástrojů operativního ízení. Jak 

uvádí FOTR, VACÍK, SOUČEK, ŠPAČEK, HÁJEK, „hybným prvkem implementace je 

její inovační potenciál, jehož základní charakteristiky je možné vyčíst již ve vizi.“ [4] 

Implementace strategie p itom podle DEDOUCHOVÉ zahrnuje zejména výb r správné 

kombinace organizační struktury a ídicího systému, která umožní dosáhnout 

stanovených cílů.   
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MALLYA definuje proces implementace/realizace jako souhru více faktorů: [9] 

 

Obr. 1: Proces implementace strategie  

Zdroj: [9] 

 

JAKUBÍKOVÁ vyjad uje základní logiku procesu implementace strategie pomocí 

systému „OSCAR“: [5] 

- Objectives – cíle, 

- Specalization – specializace, 

- Coordination – koordinace, 

- Authority – pravomoc, 

- Responsibility – zodpov dnost.  
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STRůTEGICKÁ KONTROLů 

Strategická kontrola hodnotí výsledky realizované strategie, p edstavuje zp tnou vazbu a 

posuzuje správnost zvolené strategie. Aplikovanou metodikou a nástrojem je zde 

controlling. Ten definují FOTR, VACÍK, SOUČEK, ŠPAČEK, HÁJEK jako koncepci 

ízení zam enou na výsledek koordinující plánování, kontrolu, finanční a informační 

toky. [4] 

Vezmeme-li do úvahy nejd íve kontrolu a hodnocení výsledků realizace strategie, 

rozlišujeme kontrolu dle působnosti na: 

- preventivní,  

- průb žnou a  

- kontrolu zp tnou vazbou.   

 

Jak zdůrazňuje JAKUBÍKOVÁ, „kontrola nemá jednoznačn  prov ovací charakter, ale 

spíše charakter rozborový, analytický.“ [5] Hodnocení strategie samotné, tedy správnosti 

její volby, lze pak provést dle následujících kritérií: [13] 

- vhodnosti Ěvyužíváme výsledky strategické analýzyě, 

- p ijatelnosti Ěrespektujeme zájmové skupinyě, 

- proveditelnosti Ěz hlediska dosažitelnosti zdrojů, schopnosti firmy, 

načasováníě. 

1.2.3 Typologie strategií 

P i tvorb  strategie je nutné si uv domit rozdíly mezi jednotlivými typy strategií. V tšina 

autorů uvádí dále zmín nou hierarchii na sebe navázaných strategií. P i jejich formulaci 

zároveň doporučují postupovat systémem „top-down“, tedy od nad azených 

strategických cílů ke strategiím nižších úrovní. 

 

1. Corporate Ěfiremní, celopodnikováě strategie  

Vymezuje rozsah společnosti ve smyslu odv tví a trhů, na kterých podnik působí, 

a definuje základní podnikatelská rozhodnutí – v jaké zemi a v jakém odv tví bude firma 
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působit, do kterých strategických obchodních jednotek se bude d lit, informace 

o metodách získání konkurenční výhody, způsobu ízení, rozhodnutí o diverzifikaci, 

vertikální integraci, akvizicích nebo o  založení nových společností, pop . odprodeji 

n které ze stávajících. KE KOVSKÝ, VYKYP L a další auto i rozlišují t i základní 

corporate strategie: strategii stability, růstu a zpomalení. [7] 

 

2. Business strategie 

Je rozpracováním corporate strategie do strategií pro jednotlivé strategické obchodní 

jednotky ĚSBU, Strategic Business Unitě. SBU p edstavují dle JAKUBÍKOVÉ relativn  

samostatné seskupení podnikových subjektů, které má svůj management. [5] Pokud 

budeme vycházet z tradiční definice SBU dle KOTLERA, ARMSTRONGA, pak je SBU 

definována „určením skupiny zákazníků a jejich pot eb, jež hodlá firma uspokojovat a k 

tomu používanými technologiemi výroby.“ [8] Strategické obchodní jednotky mají dle 

KOTLERA, ARMSTRONGA relativn  odd lené strategické plánování, jsou schopny 

samostatn  čelit specifické konkurenci a mohou být samostatn  ízeny jako zisková 

st ediska. [8] Obsahov  by pak business strategie m la specifikovat strategické cíle pro 

prvky rozší eného marketingového mixu, t.j. Product Ěsoubor výrobků/ služeb dané 

SBUě, Price Ěcenovou politikuě, Place Ěvymezení trhuě, Promotion Ědistribuční kanályě, 

People Ělidské zdroje, pracovníciě, Process Ěvývojové, zásobovací, výrobní, distribuční, 

informační, p ípadn  další procesy nezbytné pro uspokojení pot eb zákazníků SBUě a 

Planning Ěplánování, ízení, organizace a firemní kultura dané SBUě.  

 

3. Funkční strategie 

Funkční strategie vycházejí z jednotlivých nad azených business strategií, jejich úkolem 

je konkretizovat je ve specifických oblastech. Mohou být prů ezové – společné pro více 

obchodních strategických jednotek. Jedná se nap íklad o strategii ízení lidských zdrojů, 

strategii marketingovou, finanční či výrobní strategii. Mezi funkčními strategiemi pak 

mohou existovat vzájemné horizontální vztahy. Ty vymezují další možnou skupinu 

strategií – horizontální strategie. Typické jsou pro „vše prolínající se“ oblasti jako je nap . 

IS/IT, jakost, atd. JOHNSON označuje funkční strategie jako „operativní strategie“. [6] 
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Dle základní formy konkurenčního boje, který daná SBU používá, bývají vymezovány 

dva základní typy business strategií:  

- strategie nákladová Ěcost leadershipě a  

- strategie odlišnosti Ědifferentiationě.  

 

Vedle t chto dvou zmín ných typů strategií pak KE KOVSKÝ, VYKYP L uvádí: [7] 

- alternativní vývojové strategie – rozší ení trhu, vývoj nového trhu, vývoj 

nového výrobku, časté technologické inovace, technologický servis, 

výroba dle individuálních p ání zákazníků, modularizace, atd., 

- cílové strategie, jejichž smyslem je dosažení dlouhodobých výhod – 

strategie „dobrých“ konkurentů Ěoligopoly, kartely, spolupráce na trzích, 

atd.ě, substituční strategie, strategie kontroly trhu komplementů, strategie 

pro podmínky nejistoty, obranné strategie, strategie útoku na vedoucí 

firmu, strategie reakce na p ípadný útok, na snížení cen, na zdražení 

vstupů, na léčky a pasti p i obran , atd. 

 

FOTR, VACÍK, SOUČEK, ŠPAČEK, HÁJEK uvádí následující obecnou typologii 

strategií: [4] 

1. Ofenzivní strategie  

2. Růstové strategie, které pom rn  často vedou i organizační integraci, kdy buď 

všechny podniky zanikají a vzniká podnik nový, nebo jeden podnik existuje 

dále a ostatní do n j vplynou prost ednictvím fúze či akvizice.  

3. Intenzivní strategie mohou mít podobu penetrace trhu, rozvoje trhu či vývoje 

produktu. 

4. Strategická diverzifikace může být koncentrická Ěsoust ednáě, horizontální či 

složená Ěnesourodá, konglomerativníě. Cílem koncentrické diverzifikace je 

dopln ní stávajícího výrobního programu podniku o nový, ale generačn  

návazný produkt/aktivitu. V horizontální diverzifikaci nemají nové 

produkty/aktivity žádné vazby na ty stávající – jde o hledání nových zákazníků 

s podobnými charakteristikami jako mají zákazníci současní. Složená 
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diverzifikace je nejnáročn jší formou diverzifikace, kdy nové produkty/aktivity 

nemají vůbec žádné vazby na stávající činnost podniku a oslovují úpln  jiné 

zákazníky. Vzhledem k rizikovosti a investiční náročnosti bývá uplatňována 

hlavn  velkými firmami a nadnárodními koncerny. 

5. Defenzivní strategie mívají podobu společného podnikání Ějoint ventureě, 

omezení, prodeje části firmy či likvidace. 

6. Marketingová strategie 

7. Strategická aliance 

8. Nadnárodní podniky 

 

Uvedená typologie se p ekrývá s typologií strategií dle investičních cílů a zám rů: 

1. Růstové strategie se uskutečňují buď vlastními silami nebo spoluprací 

a vytvá ením strategických aliancí. V p ípad  druhé varianty hovo íme o tzv. 

strategických sítích, které, jak uvádí MALLYA, „p edstavují nejúčinn jší 

způsob, jak nejlépe obstát ve stále v tší konkurenční sout ži.“ Strategické sít  

mohou mít následující podoby: [9] 

- joint venture - podniky zůstávají nezávislé, ale vzniká podnik t etí, ve 

kterém se d lí majetkový podíl a rozhodovací pravomoci,  

- licencing - propůjčení práva k využívání nehmotného vlastnictví; toto 

právo zůstává v majetku původního vlastníka, 

- akvizice – podniky odkoupí majetkový podíl v jedné nebo více 

společnostech, aby získaly p ístup k novým trhům, výrobkům, know-how, 

zdrojům, výzkumům, zvýšení hodnoty akcií, atd., 

- franchizing nebo jiný druh licenční smlouvy, 

- fúze – podniky spojí své zdroje za účelem vzniku t etího podniku, kde se 

d lí majetkové podíly a pravomoce rozhodovat dle uzav ené dohody a 

původní podniky zanikají.  

2. Stabilizační strategie mají dv  alternativy – udržení zákazníků či obranné 

strategie vyvolané reakcí na činnost konkurentů.  

3. Cílem zvratových strategií je pokles určitého úpadku – ten se může týkat tržního 

podílu, míry zisku, tržní ceny akcií, atd. Na tento stav můžou podniky reagovat 
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zvratovou strategií zm ny managementu, snižováním nákladů a zvyšování 

efektivnosti, zeštíhlením firmy, vstupem na nové trhy či tržní segmenty.  

4. Strategie útlumové/sklízení jsou vhodné pro firmy, které cílí na maximalizaci 

obchodních výsledků a zároveň tuší nutnost zrušit své aktivity na n kterých 

trzích.  

5. Strategie na ukončení podnikání jsou používány v souvislosti s prodejem či 

likvidací firmy. Může se jednat o: 

- strategie zam ené na prodej - v tomto p ípad  je nutné prodat podnik 

d íve než dojde k jeho úpadku, 

- strategie zam ené na likvidaci, které mohou mít formu skutečné likvidace 

firmy nebo formálního zániku podniku prost ednictvím zm ny právní 

formy, fúze apod. 

 

Strategické alternativy uvádí také J. A. PEARCE a R. B. ROBINSON. Zachycuje je 

následující tabulka: [18] 

Alternativa Popis 

Koncentrace 
jeden výrobek, jeden trh, maximalizace p edností a minimalizace 

nedostatků 

Rozvoj trhu stávající výrobek/výrobky na nové trhy 

Rozvoj výrobku evoluční zm na stávajícího výrobku 

Inovace revoluční zm na - nový výrobek 

Horizontální 
integrace 

spojení/koup  s jinými organizacemi ve stejném odv tví 

Vertikální integrace 
propojení s jinými organizacemi, které poskytují zdroje nebo 

odebírají vstupy 

Joint Venture strategické spojenectví - sdílení kapacit a rizik 

Soust edná 
diverzifikace 

propojování organizací s p íbuznými produkty 

Složená diverzifikace propojování organizací s nep íbuznými produkty 

Redukce omezování zdrojů, nákladů, úspory 

Rozd lení prodej části organizace 

Likvidace ízený zánik s cílem prodat co lze za nejlepší cenu 
 

Tab. 1: Strategické alternativy  

Zdroj: [14], vlastní zpracování  
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1.2.4 Význam a specifika strategického ízení 

Strategické ízení se uskutečňuje prost ednictvím tvorby a realizace jednotlivých 

strategií. Dle SRPOVÉ, SVOBODOVÉ, SKOPALA, ORLÍKA je strategické ízení 

souborem manažerských rozhodnutí, která ovlivňují dlouhodobou výkonnost podniku. 

[13] MALLYA uvádí, že efektivní strategie, potažmo strategické ízení, je kombinací 

n kolika elementů – lidí, vůdcovství, technologií a procesů. [9] SEDLÁČKOVÁ pak 

doplňuje definici strategického ízení o hlavní výsledek tohoto procesu, a sice 

konkurenční výhodu, která je jádrem výkonnosti podniku na konkurenčních trzích. [11] 

P estože nezbytnost kvality rozhodovacích strategických procesů je co do vlivu na úsp ch 

či neúsp ch obecn  p ijímána, v pot eb  samotného strategické ízení již takový soulad 

nepanuje. Odpůrci myšlenky strategického ízení tvrdí, že v dnešní dob  nelze nic 

dlouhodob  plánovat, protože okolí firmy se velmi rychle m ní, strategické cíle jsou často 

formulovány obecn  a existují p íklady firem, které jsou efektivní i bez strategického 

ízení. [13] 

Mezi specifika strategického ízení pat í: 

- výskyt obtížn  p edvídatelných situací, 

- špatn  strukturované problémy, jejich ešení je z velké části intuitivní, 

- v tšina informací je z externích zdrojů, 

- je často uskutečňováno mimo formální prost edí firmy, bývá dův rné, 

stává se know-how manažera, 

- určuje nové cíle a strategie, které jsou v praxi minimáln  či vůbec ov ené, 

- strategické cíle mají celofiremní význam a platnost; strategický 

management má celofiremní rozhled a orientaci na okolí firmy, 

- dosažení cílů je možné hodnotit až s delším časovým odstupem. 

 

Tato specifika strategického ízení jsou dále doplňovány principy strategického myšlení, 

které by m ly být vlastní každému, kdo se na tvorb  strategie podílí:  

- princip variantnosti znamená, že v horizontu 3-10letého horizontu 

strategického období není p edem znám vývoj klíčových faktorů 

strategických cílů, 
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- princip permanentnosti souvisí s výše uvedeným principem a íká, že 

práce na strategii nikdy zcela nekončí, 

- princip celosv tového systémového p ístupu je spojen se skutečností, že 

současný sv t je vzájemn  propojen a „všechno souvisí se vším“, 

- princip tvůrčího p ístupu deklaruje to, že rutina či napodobování nevedou 

k úsp chu, 

- princip interdisciplinarity znamená využívání poznatků a metod všech 

v dních oborů p i vytvá ení strategie, 

- princip v domí práce s rizikem vychází z již zmín né nejistoty vývoje 

strategických faktorů a ze složitosti strategického rozhodování, 

- princip koncentrace zdrojů zdůrazňuje nutnost zam ení se na menší 

množství strategických cílů a nerozptylování podnikových zdrojů, 

- princip v domí práce s časem se dá shrnout pod známé „čas jsou peníze“, 

kdy je nutné si uv domit radikální zkracování doby všech procesů a 

pot ebu správného načasování. 

 

Na strategické ízení navazuje ízení taktické a operativní. Taktické ízení je zpravidla 

provád no managementem st ední úrovn , v časovém horizontu n kolika m síců až dvou 

let. Hlavním úkolem taktického ízení je vytvá et podmínky pro strategická rozhodnutí 

a vést k jejich napln ní. Operativní ízení zahrnuje plánování, rozhodování a ízení 

v krátkodobém horizontu, zhruba na úrovni týdnů až jednoho roku. Odpov dnými 

osobami jsou manaže i první linie - projektoví manaže i, mist i, manaže i s úzkým 

rozsahem odpov dnosti. 

V praxi je toto rozd lení ovšem spíše teoretické – nelze očekávat, že u malých organizací 

do 15 zam stnanců bude mít ízení všechny t i zmín né vrstvy. Jde zejména o to, aby 

byly vymezené rozsahy odpov dností konkrétních manažerů, jejich plánovací období 

a také sv ený rozpočet. 

  



 32 

1.2.5 ízení strategické zm ny 

Vn jší i vnit ní okolí firmy je značn  prom nlivé. Zvýšení dynamiky tržního prost edí je 

z ejmé od konce 70. let a je spojováno s cenovými šoky, které odstartovaly ropné 

problémy. P. F. Drucker mluví ve své knize „ ízení v turbulentní dob “ o v ku tzv. 

turbulence (diskontinuity). Ve druhé polovin  Ř0. let se turbulence prohlubuje až 

k hranici chaosu. Teorii chaosu definuje T. Peters: „Jedinou naší jistotou je, že se v ci 

budou m nit“. Nic, včetn  konkurence, podle n j nelze p edvídat. V souvislosti s teorií 

chaosu vznikly nap . koncepce „učící se organizace“ či futurologická teorie. Postupné 

zm ny ve vnímání turbulence a chaosu vedly nakonec k nové filozofii managementu 

zm n, která vnímá zm ny jako základní charakteristiku života organizací.  

Že je neustále se m nící prost edí podniků nutné brát jako výzvu, zdůrazňuje i MALLYA. 

Uvádí, že implementace strategie vyžaduje ízení strategických zm n, p ičemž tyto 

zm ny musí být p ijímány jako „p íležitosti k dalšímu rozvoji firmy, ne jako hrozby pro 

všechny zainteresované skupiny.“ [9] 

 

Základní typy zm n, se kterými se každá firma, organizace či tým musí vypo ádat, jsou 

buď strategického Ěrozvojovéhoě rázu či provozní. V následující kapitole se zam íme na 

zm ny strategické.  

 

Problematika ízení zm n navazuje na obecný management, staví na sociální psychologii 

a organizačním chování, používá sociotechniku, různé metody analýzy dopadů a další. 

Významn  se dotýká kultury organizace, protože zm ny zpravidla úzce souvisí 

s myšlením a chováním lidí. John P. Kotter Ě2000ě íká doslova: „Mnohem lepších 

výsledků dosáhneme, nebudeme-li zm ny ídit, ale vést.“ Strategie by m la být vytyčena 

tak, aby zajišťovala stabilní vývoj, tzn. aby byl daný systém schopen odolávat p ípadným 

poruchám Ěvýkyvy trhu, poruchy strojů a za ízení, výpadky dodávek, chyby pracovníků, 

atd.ě. KE KOVSKÝ, VYKYP L uvádí, že p i návrhu strategie je nutné p ijmout taková 

opat ení, která zajistí, že se podnik nebo SBU nedostane do nestabilních stavů bez 

možnosti akceptovatelného ešení a doporučují, pokud se tak p ece jen stane, mít 

k dispozici odpovídající stabilizační faktory Ěrezervy, strategické partnery, pojišt níě. [7] 
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ízení strategické zm ny spadá procesn  do fáze implementace strategie. Vyhodnocuje 

faktory s vysokým dopadem na stávající fungování podniku a doporučuje je systematicky 

ídit. V tšina autorů pak proces ízení zm ny doporučuje realizovat prost ednictvím 

následující sekvence kroků: 

1. strategická analýza 

2. analýza zm nových sil Ěpodpůrných a protichůdnýchě 

3. analýza požadovaných výsledků zm ny Ědefinice cílového stavu 

prost ednictvím kvalitativních a kvantifikovatelných cílůě 

4. identifikace tzv. Agentů zm ny Ěprosazovatelů, nositelů zm nyě 

5. identifikace ovlivn ných podnikových systémů  

6. intervence Ěrealizace zm nyě 

7. hodnocení Ěprůb žné i finálníě 

 

Zmín né faktory s vysokým dopadem na fungování organizace jsou zpravidla 

označovány jako „kritické faktory úsp chu“. Základní p ístup k t mto silám definovali 

T. J. Peters a R. H. Waterman ve své knize Hledání dokonalosti – poučení z nejlépe 

vedených amerických společností. Zde definují rámec tzv. 7S faktorů firmy McKinsey, 

které jsou vzájemn  závislé a v cest  za úsp chem organizace musí být rovnom rn  

rozvíjeny. Jedná se o: 

- strategii, 

- strukturu, 

- spolupracovníky, 

- schopnosti (dovednosti), 

- styl ízení, 

- systémy a postupy a  

- sdílené hodnoty Ěkulturu firmyě. 

 

T chto sedm faktorů se pak d lí na tzv. „tvrdá“ a „m kká“ S. Mezi „tvrdá“ pat í strategie, 

struktura a systémy používané společností. Snadná dohledatelnost informací pot ebných 

k ízení t chto bodů je důvodem, proč je lze lépe Ěsnadn jiě m nit než zbylá čty i „m kká“ 
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S Ězdrojem můžou být nap . obchodní plány, organizační listy, atd.ě. Styl, 

spolupracovníci, sdílené hodnoty a schopnosti se popisují mnohem hů e, a p ípadné 

zm ny společnosti v rámci t chto bodů není p íliš snadné realizovat. 

Jak zmiňuje SMEJKAL, RAIS strategická zm na však nemusí být vždy jen zásadní 

Ětransformační, skokováě, může probíhat postupn , po malých krocích – pak hovo íme 

o tzv. inkrementální Ěp írůstkovéě zm n  strategie, která úzce souvisí s managementem 

zm n. Inkrementální zm ny mají oproti transformační zm n  výhodu snadn jší nápravy 

- jeden chybný krok z mnoha postupných nemá takový dopad jako transformační zm na 

strategie. [12] 

1.3 Strategická analýza 

Formulace podnikatelské strategie je součástí kontinuálního procesu navazujícího na 

stanovení poslání, vize a cílů firmy. Tento proces vyžaduje systematický p ístup a pot ebu 

velkého množství informací o vn jších a vnit ních faktorech působících na podnik. 

Význam rozsáhlé a spolehlivé informační základny zdůrazňují nap íklad FOTR, VACÍK, 

SOUČEK, ŠPAČEK, HÁJEK, kte í uvádí také to, že analýzou získané informace je 

pot eba vztahovat na podnikatelské prost edí jako celek. [4] P itom, jak upozorňuje 

SEDLÁČKOVÁ, je t eba brát v potaz, že výsledky a záv ry strategické analýzy nejsou 

„všelékem“, tedy je nelze považovat za odpov ď na otázku, jak dosáhnout 

podnikatelského úsp chu. Důležité je si uv domit, že strategická analýza ponechává 

dostatek prostoru pro vlastní názory a kreativitu. [11] 

Cílem strategické analýzy je poskytnout podniku informace o aktuální situaci a současn  

identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, u kterých se dá 

p edpokládat, že budou mít vliv na jeho budoucí vývoj. S ohledem na takto definovaný 

cíl pak lze vymezit dva základní okruhy orientace strategické analýzy: 

- analýzu okolí,  

- analýzu vnit ních zdrojů a schopností. 

 

SRPOVÁ, SVOBODOVÁ, SKOPAL, ORLÍK člení strategickou situační analýzu na 

externí a interní a dále uvádí SWOT analýzu jako jejich průnik. [13] Že interní a externí 
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strategickou analýzu je nutné vnímat ve vzájemných souvislostech, zdůrazňuje 

JAKUBÍKOVÁ takto: „Smyslem provád ní situační analýzy je nalezení správného 

pom ru mezi p íležitostmi, jež p icházejí v úvahu ve vn jším prost edí a jsou výhodné 

pro firmu, a mezi schopnostmi a zdroji firmy.“ [5] 

1.3.1 ůnalýza okolí 

Okolí je tvo eno prvky vn  podniku. Mezi ty se adí státní orgány, legislativa, finanční 

instituce, zákazníci, konkurence, dodavatelé i samotní lidé. SEDLÁČKOVÁ uvádí, že 

okolí podniku je hlavním zdrojem nahodilostí, udává „pravidla hry“ a zároveň omezení 

a rizika. P esto existují i opačné vlivy, kdy podnik může působit na své okolí. Úroveň 

tohoto vlivu je dána p edevším: [11] 

- vzdáleností okolí od podniku – čím dále je prvek okolí od p ímého 

kontaktu s podnikem, tím je hů e ovlivnitelný, 

- velikostí podniku – velké podniky mohou využít svých dohadovacích 

schopností i na jiných úrovních než jen v nejbližším okolí. 

 

Podle povahy vn jšího prost edí se musí podnik rozhodnout, zda bude tím, kdo 

p íležitosti v prost edí vytvá í či bude jen tím, kdo se t mto zm nám p izpůsobuje a snaží 

se je co nejvíce využít ve svůj prosp ch. Podle tohoto kritéria BURNS pak d lí podniky 

na tvůrce zm n a sledovatele. [3] Vychází z p edpokladu, že „zm ny tvo í p íležitosti.“  

Dle vlivu trendů jednotlivých složek se analýza okolí v tšinou člení na analýzu 

makrookolí a analýzu mikrookolí podniku. 

 

 

Obr. 2: Analýza okolí  

Zdroj: [11] 

3. Vymezení klíčových hrozeb a p íležitostí
Stragegická pozice

1. Analýza vlivů makrookolí

2. Identifikace hlavních konkurenčních sil Analýza 
konkurentů Stanovení atraktivity odv tví
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ůNůLÝZů MůKROOKOLÍ  

Makrookolí je širší okolí podniku, které vytvá í obecn  platné podmínky, za nichž 

podniky v dané zemi podnikají. K jeho analýze se používá analýza PEST, jejíž název je 

akronymem následujících faktorů: 

- politické a právní 

- ekonomické, 

- sociální, 

- technologické. 

Tyto faktory jsou do PEST analýzy zahrnovány dle důležitosti jejich vlivu nejen 

v současnosti, ale i podle jejich p edpokládaného vývoje v budoucnosti. Informace o nich 

je proto možné vyžít p i tvorb  scéná ů vývoje okolí podniku. Protože velká v tšina 

podniků se v dnešní dob  nezam uje pouze na domácí trh, je nutné PEST analýze 

podrobit všechny trhy, na kterých podnik působí, včetn  zahraničních. Hlavními objekty 

zkoumání jsou pak zákazníci Ěcustomersě, samotná zem , v níž podnik působí Ěcountryě, 

náklady, které na daném trhu vynakládá Ěcosts) a konkurence (competitioně, s níž se 

setkává. V rámci PEST analýzy tak lze použít metodu „4C“, která se zam uje práv  na 

výše vyjmenované složky. Výsledkem této metody tak může být nap íklad rozhodnutí, 

do které zem  podnik umístí své závody, zda své výrobky bude prodávat na jednom nebo 

na více trzích apod.  

 

ůNůLÝZů MIKROOKOLÍ 

Mikrookolí Ěoborové okolíě bezprost edn  obklopuje podnik. Skládá se z podniků, které 

si zpravidla vzájemn  konkurují a jejichž výrobky se dají označit za substituty. Součástí 

mikrookolí jsou však i další subjekty – dodavatelé, zákazníci podniku, atd. 

P i analýze mikrookolí se doporučuje provést: 

1. Analýzu odv tví 

Odv tví, v rámci n hož podnik sout ží s ostatními konkurenty, můžeme charakterizovat 

nap íklad prost ednictvím následujících veličin: velikost trhu, geografický rozsah 

konkurence, růst trhu, fáze životního cyklu, počet konkurentů a jejich relativní velikost, 
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počet a velikost zákazníků, stupeň vertikální integrace, vstupní a výstupní bariéry, tempo 

zm n technologie, výrobkové inovace, nároky na kapitál, diferenciace výrobku a míra 

hospodárnosti. Mikrookolí podniku stejn  jako produkty prochází určitými životními 

fázemi. Zm ny, které b hem tohoto vývoje probíhají, jsou pro podnik zdrojem 

nejrůzn jších hrozeb a p íležitostí. Model životního cyklu odv tví vychází z podobného 

modelu vytvo eného pro výrobek podniku. 

 

 

Obr. 3: Životní cyklus odv tví  

Zdroj: [11] 

 

2. Analýza konkurenčních sil 

Mapa konkurenčních skupin rozd luje konkurenční podniky v odv tví do skupin tak, že 

každá skupina obsahuje podniky se stejnou nebo podobnou tržní strategií, podniky 

konkurující si na podobném základ  a podniky s podobnými zám ry. 
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Obr. 4: Mapa konkurenčních skupin  

Zdroj: [11] 

 

Model p ti konkurenčních sil, jehož autorem je M. E. Porter, definuje p t sil, které 

omezují podnik ve zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. Silná konkurence působí 

jako hrozba, protože snižuje zisk, slabá konkurence se naopak obecn  považuje za 

p íležitost, protože dovoluje podniku dosáhnout vyššího zisku. Porterova analýza p ti sil 

byla vytvo ena v reakci na populární SWOT analýzu, kterou Porter považoval za p íliš 

obecnou a hrubou. SWOT analýzu se mu však nepoda ilo nahradit, v praxi jsou dnes 

používány analýzy ob . 
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Obr. 5: Model p ti konkurenčních sil  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

1.3.2 ůnalýza vnit ních zdroj  a schopností 

Analýza vnit ních zdrojů a schopností se snaží zhodnotit strategickou způsobilost 

podniku, která je pot ebná k tomu, aby mohl podnik reagovat na kroky a p íležitosti 

vznikající v jeho okolí. Analýza zdrojů je orientována na jednotlivé druhy zdrojů 

a schopností podniku tyto zdroje využít. Komplexn  pojatá analýza vnit ních zdrojů a 

schopností sm uje k určení specifických p edností podniku Ěklíčových kompetencíě jako 

základního kamene konkurenční výhody.  

Pro analýzu schopností podniku můžeme použít následující nástroje: 

1. Finanční analýza  

P edstavuje základní zdroj informací, díky kterým je možné posoudit finanční 

situaci podniku. Vychází z dat minulých Ěfinanční výkazy tvo ící účetní 

záv rku, data z manažerského účetnictví, podnikové statistiky, atd.ě, ale vytvá í 

podklad pro budoucí rozhodování. Mezi její základní ukazatele pat í: 
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- analýza extenzivních Ěstavových, absolutníchě ukazatelů zahrnující 

analýzu trendů Ěhorizontální analýzaě a procentní analýzu Ěvertikální 

analýzaě, 

- analýza pom rových ukazatelů Ěrentability, likvidity, zadluženosti, 

aktivity, tržní hodnotyě, 

- další matematicko-statistické a nestatistické metody. 

 

2. Hodnototvorný et zec ĚM. Porterě 

Primární nástroj sloužící k identifikaci možností, jak vytvo it v tší hodnotu pro 

zákazníka. Každý podnik dekomponuje na jednotlivé strategicky významné 

aktivity a umožňuje odhalit jejich potenciální možnosti i slabiny. Aktivity se 

dle této teorie d lí na dv  základní skupiny: 

- primární aktivity, vztahující se p ímo k fyzické výrob , prodeji a doprav  

výrobků, 

- podpůrné aktivity, které podporují aktivity primární i sebe navzájem. 

 

 

Obr. 6: Hodnototvorný et zec firmy  

Zdroj: [7] 
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1.4 Krizové ízení 
ANTUŠÁK, VILÁŠEK adí krizový management do skupiny prediktivního projektového 

managementu a definují ho jako „soubor specifických p ístupů, metod a nástrojů, které 

využívají ídící pracovníci k zajišt ní funkčnosti subjektu za podmínek působení 

nep íznivých vlivů, vyvolaných eskalací hrozeb určitého typu.“ [1] Tyto hrozby můžou 

být různého charakteru a původu. ANTUŠÁK, VILÁŠEK uvádí následující možné 

hrozby a krizové jevy: [1] 

 

  

Obr. 7: Spektrum současných bezpečnostních hrozeb  

Zdroj: [1] 

 

Mezi globalizační hrozby se adí organizovaný zločin, nezákonné obchody a toky 

finanční, transfery osob, živelné pohromy, průmyslové, vojensko-technické a ekologické 

havárie, atd. Destabilizační hrozby vyplývají z etnických, náboženských, kulturních 

a ekonomických rozporů mezi státními či nestátními subjekty – do této kategorie pat í 

terorizmus či masová a ilegální migrace. Proliferační hrozby p edstavují snahu získat 

a zneužít zbran  hromadného ničení a zahrnují i nezákonné ší ení zneužitelných 

moderních technologií.  
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SMEJKAL, RAIS d lí krize dle n kolika hledisek: [12] 

- dle zdrojů krize na krize uvnit  podniku Ěmateriálová a surovinová, 

výrobní, finanční, personální, krize know-howě a vn  podniku Ěodbytové, 

krize v cenové politice dodavatelů, legislativní, atd.ě, 

- dle závažnosti krize, 

- dle tempa růstu krize, 

- dle konkrétní p íčiny krize Ěp írodní, technické, lidské, manažerskéě. 

 

O krizovém managementu se začíná hovo it v okamžiku, kdy b žné postupy, scéná e, 

kompetence a prost edky managementu začínají vzhledem ke kritičnosti situace podniku 

ztrácet smysl. Jeho cílem je nejen predikovat takové situace, zamezit, pop . 

minimalizovat možnost vzniku krize, ale také redukovat rozsah škod a zkrátit dobu krize 

na minimum. V širším slova smyslu však krizové ízení nikdy nekončí – jak uvádí 

ZUZÁK je „permanentním procesem, zahrnujícím preventivní opat ení vedoucí 

k omezení vzniku krize s destruktivními účinky, vytvá ení systémů pro včasné 

identifikování krizového vývoje a systémů pro zmín ní dopadu a jejího rychlého 

úsp šného zvládnutí.“ [15] Jiný pohled na podnikové krize p ináší Tomáš Baťa, který 

uvádí, že zdrojem krize nemusí být vždy jen určitým způsobem kvantifikovatelná 

veličina: „To, čemu jsme si zvykli íkat hospodá ská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. 

Mravní bída je p íčina, hospodá ský úpadek je následek.“ [12] 

 

Krizové ízení se od b žného procesu ízení organizací liší: 

- naléhavosti ešení problémů Ěkritickým se stává faktor časuě 

- kruhovou závislostí problémů Ějeden problém vyvolává druhý problém, 

který p es t etí problém způsobuje problém první = dominový efektě 

- rozložením ídících vazeb Ěneexistence konstruktivní spolupráce mezi 

manažery z důvodu rozdílných p ístupů k ešení problémuě 

Krizové ízení může mít dva odlišné cíle:  

- revitalizovat podnik, tj. provést soubor opat ení, jejichž smyslem je 

zabránit zániku podniku 
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- zlikvidovat podnik, tj. provést takové kroky, které dovolí ukončení 

činnosti a následn  výmaz podniku z obchodního rejst íku 

 

Krizový management má dv  úrovn  - proces ízení rizik Ěrisk managementě a proces 

ízení krizí. 

 

1.4.1 Proces ízení rizik 

Riziko obecn  vyjad uje míru ohrožení aktiva, míru nebezpečí, že se uplatní hrozba 

a dojde k nežádoucímu výsledku vedoucímu ke vzniku škody, jde tedy o vzájemné 

působení aktiva a hrozby. Velikost rizika je dána jeho úrovní – na jedné stran  

porovnáváme hodnotu a zranitelnost aktiva, na stran  druhé pak úroveň hrozby a možná 

protiopat ení. Pokud je hodnota chrán ných aktiv nižší než náklady vynaložené na snížení 

rizika, je otázkou, nakolik se podnik bude rizikem zabývat. Hovo íme o stanovení tzv. 

referenční úrovni rizika. Ta by m la být na takové úrovni, aby byl dopad hrozby 

zanedbatelný. Riziko nižší než je referenční úroveň se pak označuje jako zbytkové riziko 

a zpravidla se proti n mu nep ijímají žádná protiopat ení.  

 

Východiskem pro ízení rizik je jejich analýza. SMEJKAL, RAIS definuje analýzu rizik 

jako proces následujících kroků: [12] 

- identifikace aktiv, 

- stanovení hodnoty aktiv, 

- identifikace hrozeb a slabin, 

- stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti. 

 

Metody analýzy rizik můžeme rozd lit na kvantitativní a kvalitativní. Kvalitativní metody 

p istupují k vyjád ení veličiny rizika prost ednictvím bodových či pravd podobnostních 

stupnic a škál. Úroveň rizika je tedy určována na základ  kvalifikovaného odhadu, kdy 

jednou z nejčast jších metod je účelové interview. 
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Kvantitativní metody jsou založeny na matematických propočtech, a proto bývají 

vyjád eny ve finančních prom nných/ukazatelích. Mezi nejpoužívan jší z nich pat í: 

- velikost p edpokládané ztráty v časovém intervalu <0;1>:  

� � =  ∫ � � × � � × ���0
 

Rovnice 1: Velikost p edpokládané  ztráty 

 

kde:  

Z(t) je p edpokládaná ztráta v časovém intervalu <0;T0>, kterou se snažíme 
optimalizovat, tj. najít minimum funkce ZĚtě, 
r(t) je funkce rizika v čase, vyjád ená pravd podobností z intervalu <0;1>, 

vĚtě je funkce ztráty v čase nabývající hodnoty 0 nebo 1 Ěskoková). 

 

- rozptyl, pop . sm rodatná odchylka pro m ení absolutní velikosti rizika: 

� =  ∑[�� − � � ]�
�=  × �� 

Rovnice 2: Sm rodatná odchylka  

kde:  �  je rozptyl očekávaných zm n charakteristiky Ěnap íklad výnosuě, �� jsou jednotlivé hodnoty sledované veličiny Ěnap . p edpokládané nebo reálné výnosyě, 
EĚrě je prům rná hodnota sledované veličiny za určité období, �� jsou pravd podobnosti, kterých jednotlivé hodnoty sledované veličiny můžou nabývat.  
 

1.4.2 Proces ízení krizí 

ZUZÁK uvádí následující definici krize: „Krize v obecném vyjád ení je zlomovým 

obdobím, kdy se u krizí postiženého objektu rozhoduje, zda další vývoj bude sm ovat 
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k jeho zániku, nebo k obnovení stavu na úroveň p ed vznikem krize.“ Dále uvádí 

následující fáze krize: [11] 

- potenciální krize je „permanentní krize, pokud se jako krize chápe. Je 

p ítomna neustále v každém podniku.“, 

- latentní krize je p edstupeň akutní fáze krize, 

- akutní krize, 

- nezvladatelná krize. 

 

Obr. 8: Fáze krizového vývoje  

Zdroj: [11] 

 

Výše uvedené pojetí fází krize je důležité z n kolika důvodů. Pokud je krizové ízení 

zahájeno až v okamžiku, kdy podnik není schopen dostát svým závazkům a má významné 

problémy s likviditou, bývá již velice obtížné zvrátit tento stav a situaci stabilizovat. Pro 

odhalení krize ješt  v její latentní fázi se používá tzv. systém včasného varování. Ten by 

m l identifikovat symptomy krize z vn jšího i vnit ního podnikového prost edí 

a postihnout kvantifikovatelné i nekvantifikovatelné signály krize. 

 

KRIZOVÝ PLÁN 

Hlavním p edpokladem a výchozím bodem krizového ízení je krizový plán. Ten definuje 

jednotlivé kroky, jejichž cílem je analýza krize, vytvo ení daného plánu ešení a následné 

uplatn ní tohoto plánu 

V rámci analýzy ohrožení se stanovují preventivní opat ení proti krizi. Podnik vyhledává 

možné p íčiny krize a podniká preventivní kroky zabraňující jejímu rozvinutí. V této fázi 

jsou st žejní znalosti o tom, jak se krize projevují a čím se vyznačují. Dále je vhodné 

zvolit si časový horizont p edvídání vzniku krizí. Každá organizace má jiné časové 
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reakce. U každého rizika je pak nezbytné stanovit statistickou pravd podobnost 

propuknutí krize v daných fázích. K následnému stanovení krizové strategie lze využít 

krizovou matici, jejímž autorem je K. Winterling. Jednotlivá pole této matice ukazují 

pravd podobnost vzniku krize a její charakter. 

 

 

Obr. 9: Krizová matice  

Zdroj: [2] 

 

„T“ = strategie Trouble Shooting – neohrožující krize, které bývají ešeny operativn  

v okamžiku jejich vzniku, a to prost ednictvím b žných manažerských p ístupů. 

„A“ = strategie tvorby alternativních plánů Ětzv. ešení „do šuplíku“) – jedná se o málo či 

st edn  pravd podobné krize s již výrazným účinkem na podnik.  

„O“ = strategie odstran ní ohnisek potenciálních krizí Ětzv. okamžitá ešeníě – detekce a 

následná eliminace center potenciálních krizí p ispívá k bezpečnosti organizace a snížení 

rizik vzniků t chto krizí. Tyto krize mají velkou pravd podobnost vzniku a jsou velice 

nebezpečné. 
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2 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

2.1 Charakteristika vybraného podniku 
 

Název podniku: ASN Software for Life, s.r.o. Ězaložena 2ř. 5. 2014)

 ASN Plus, s.r.o. Ězaložena 1. 11. 2016ě 

Sídlo: Primátorská 2ř6/3Ř, 18000 Praha-Libeň 

IČ: 03054659 

P edm t podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 - 3

 živnostenského zákona   

Základní kapitál:  200 000 Kč (k 29. 5. 2014) 

 250 000 Kč Ěk 26. 2. 2015ě 

 

Dne 2ř. kv tna 2014 byla založena společnost ASN Software for Life, s.r.o. se základním 

kapitálem 200 000 Kč. Statutárním orgánem byl Pavel Schiller, který se spolu s ostatními 

t emi společníky (Pavel Niedoba, Marta Alexandrová, Lubomír Alexandr) m l 

rovnom rný podíl na základním kapitálu, tj. 25 %. Dne 26. února 2015 došlo k navýšení 

základního kapitálu o 10 %, tj. na 250 000 Kč, čímž společn  získali Pavel Schiller a 

Pavel Niedoba nadpoloviční v tšinový podíl ve společnosti ĚPavel Schiller 35 %, Pavel 

Niedoba 25 %). Dne 1. listopadu 2016 p echází odprodejem podílů ostatních členů celá 

společnost na Pavla Schillera Ě100 %ě a společnost je nov  zapsána pod názvem ASN 

Plus, s.r.o. Pavel Schiller pak 15. zá í 2017 prodává 65 % svého podílu Lukáši 

Jablončíkovi, který se od tohoto dne zároveň stává novým statutárním orgánem 

společnosti ASN Plus, s.r.o. 
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2.2 ůnalýza vnit ního prost edí 

2.2.1 Zdroje podniku 

Ke zhodnocení vnit ních zdrojů podniku bude využit McKinseyho model„7S“. 

Strategie 

Podnik vznikl v roce 2014 s cílem vytvo it software na domácí výuku d tí prvního stupn  

základní školy. Strategickým cílem podniku bylo dosáhnout dlouhodobého zisku 

prost ednictvím prodeje licencí tohoto programu a rozvíjet program a jeho obsah 

s ohledem na cílovou skupinu uživatelů. Smyslem tohoto programu, který byl původn  

na trh uveden pod názvem „Papoušek“, byla též myšlenka více propojit domácí učební 

proces se školním studijním plánem. Program byl zam en na výuku d tí 2. – 5. t íd 

základní školy a m l poskytovat takové ešení, které bude uživatelsky komfortní a 

zároveň bude plnit požadavek na pln  funkční výukový systém. Na jeho vývoji 

spolupracoval tým programátorů a grafiků, spolu s vybranými učiteli, kte í byli 

zodpov dní za obsahovou stránku výukového programu. Jedním z kroků napln ní 

strategie byla též analýza segmentace trhu a marketingová analýza. Byl proveden 

marketingový výzkum dotazníkovým šet ením, jehož úkolem bylo umožn ní lepšího 

zacílení na pot eby zákazníků, vydefinování priorit p i vytvá ení programu a v neposlední 

ad  také navázání kontaktů s rodinami vybranými pro pilotní provoz programu. 

Výsledky šet ení daly podklad pro vznik první verze programu, která byla zdarma 

distribuována do vybraných domácností. Zp tná vazba posbíraná od rodičů po této 

Ěpilotníě fázi živého provozu programu poskytla další cenné vstupy pro jeho konečnou 

finální úpravu vzhledu a funkčnosti. 

Strategickým cílem společnosti bylo program prodávat v podob  roční licence pro svůj 

provoz. Tato licence by se prodávala na webových stránkách, které poskytovaly 

potenciálnímu zákazníky veškeré informace o výhodách tohoto produktu. Web obsahoval 

také hodnotné informace ve form  článků a diskusí, kde mohly zákazníci sdílet své 

zkušenosti s ostatními. Takový postup m l za cíl vybudování zákaznické dův ry, která 

m la být zásadní pro pozd jší nákup anebo op tovné prodloužení licence programu. 
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Struktura 

Vzhledem k velikosti podniku není společnost ASN Plus rozd lena na jednotlivé útvary 

či úseky. Zakladatelská smlouva ustanovuje valnou hromadu jako nejvyšší orgán 

společnosti a jednatele jako její statutární orgán, kterému náleží obchodní vedení 

společnosti Ědozorčí radu zakladatelská smlouva nez izujeě. Jednatel též zajišťuje ádné 

vedení p edepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost 

informuje společníky o v cech společnosti. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti 

Ěosobní či v zastoupeníě 51 % všech hlasů.  

Podíly společníků se určují podle pom rného vkladu na tento podíl p ipadající k výši 

základního kapitálu společnosti. V pom ru svých podílů p ipadá na společníky též 

výplata společného zisku, p ičemž podíl na zisku může být vyplacen formou pen žitého 

i nepen žitého pln ní Ěstejn  jako likvidační zůstatek v p ípad  zrušení společnosti 

likvidacíě.  

S ohledem na role jednotlivých společníků a pracovní náplň zam stnanců lze pracovní 

procesy rozd lit na tyto hlavní oblasti: 

- vývoj softwaru a jeho testování – této oblasti se v novali zejména 

společníci Pavel Niedoba a Lubomír Alexandr; od roku 2015 pak také 

zam stnanci na pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce,  

- obchodní činnost – na obchodní činnosti se podíleli všichni společníci, 

nejvíce jednatel Pavel Schiller, 

- marketingová a personální činnost, vedení účetnictví – tyto činnosti byly 

v kompetenci Pavla Schillera, s drobnou administrativou vypomáhali 

nárazov  ostatní společníci, pop . zam stnanci. 

 

Styl manažerské práce 

Podnik má plochou organizační strukturu - protože počet zam stnanců nep evýšil po 

celou dobu počet deset, sdílení vize, strategických cílů až po požadavky potenciálních 

zákazníků bylo vždy velmi jednoduché. ízení podniku je v rukou společníků, ti však 

p ijímají podn ty a návrhy od všech svých zam stnanců.  

Společníci se snaží neustále rozvíjet své schopnosti a doplňovat si vzd lání nejen ve svém 
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oboru, ale i v soft-skills oblastech jako jsou vedení, komunikace a manažerské 

dovednosti. Styl ízení je p evážn  demokratický, ale v n kterých p ípadech je využíván 

i styl autokratický. Podnik zam stnává odborníky v daném oboru – nap íklad pro 

vytvá ení gramatických cvičení z českého jazyka a jejich kontrolu byly vybráni konkrétní 

učitelé ze základních škol. S t mito probíhají pravidelné revize jejich práce, nejčast ji 

formou diskuse po mailu či p es Skype. Rozhodování o důležitých otázkách, pop . ešení 

aktuálních problémů se zúčastňují vždy všichni společníci; s ohledem na konkrétní téma 

jsou p izváni vždy další zam stnanci zodpov dní za danou oblast.  

 

Systémy ízení 

Z hlediska standardizovaných forem systémů ízení využívá podnik scrum metodiku 

spolu s PRINCE2 projektovou metodikou. Vzhledem k nízkému počtu uživatelů využívá 

systémů ízení v cloudových službách, které umožňují využívat podnikům do menšího 

počtu osob bezplatných licencí.  

ízení času: https://www.toggl.com/ 

Dokumenty a úložišt : https://www.google.cz/drive/apps.html 

Informační systém: https://trello.com/ 

Email: mail.google.com 

Komunikace: Skype Ěskupinové hovory, sdílení obrazovekě 

Zmín né systémy se dají snadno propojit, což usnadňuje práci s t mito systémy a zvyšuje 

efektivitu práce s nimi. 

 

Spolupracovníci 

Na tvorb  programu a obchodní činnosti se v dob  vzniku společnosti v roce 2014 

podíleli zejména zakládající členové Pavel Schiller Ěobchodní, marketingová a 

administrativní činnostě, Pavel Niedoba Ěprogramováníě a Lubomír Alexandr 

Ěprogramováníě. 

Společnost od druhé poloviny roku 2015 zam stnávala také n kolik osob na pracovní 

pom r a dohodu o provedení práce. 

https://www.toggl.com/
https://www.google.cz/drive/apps.html
https://trello.com/
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Vývoj softwaru: 

Zden k Lévek - pracovní smlouva 1. Ř. 2015 – 1. 2. 2016  

 

Obchodní činnost:  

Jakub Vojtíšek - pracovní smlouva 1. ř. 2015 – 1. 3. 2016  

Lukáš Jablončík - pracovní smlouva 1. 11. 2015 – 2. 5. 2016  

 

Pomocné práce v administrativ : 

Jakub Vojtíšek - dohoda o provedení práce 10. – 31. 8. 2015  

 

Testování softwaru: 

Petr Šafa ík - dohoda o provedení práce 1. 3. 2015 – 31. 10. 2015 

Tomáš Vondra - dohoda o provedení práce 1. 4. 2015 – 31. 10. 2015 

 

Vytvá ení gramatických cvičení z českého jazyka pro základní školy: 

Veronika Malinová - dohoda o provedení práce 1. Ř. 2014 – 31. 10. 2014 

Hana Večerková - dohoda o provedení práce 1. 7. 2014 – 15. 8. 2014  

Dagmar Divišová - dohoda o provedení práce 1. 7. 2014 – 30. 7. 2014 

 

Kontrola zobrazování gramatických cvičení: 

Jan Herman - dohoda o provedení práce 1. ř. 2014 – 30. 9. 2014  

 

Koncem roku 2016 se Pavel Schiller stává 100 % vlastníkem společnosti, zároveň 

v průb hu roku dochází k propušt ní zbylých zam stnanců firmy. V polovin  roku 2017 

pak v tšinový podíl společnosti Ě65 %ě získává Lukáš Jablončík, který se ujímá role 

nového jednatele společnosti. 
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Schopnosti 

Společnost p i svém vzniku t žila p edevším ze zkušeností Lubomíra Alexandra 

s vývojem softwaru a manažersko-obchodních schopností Pavla Schillera. Jednou 

z nejv tších nevýhod, jak se mnohokrát ješt  pozd ji ukázalo, byl výb r platformy, na 

které byl program vystav n. Tvorba programu totiž probíhala v jazyce Free Pascal, který 

je oproti jiným programovacím jazykům značn  zastaralý Ětím pádem vytvá ení kódu je 

velmi pomaléě. Počet programátorů, kte í s ním umí pracovat, je také velmi omezený (což 

klade nároky i na jejich ohodnocení).   

Nejv tším aktivem podniku je tak v současnosti know-how původních zakladatelů, 

obsahová část programu Ěteorie gramatikyě a obchodní kontakty. 

 

Sdílené hodnoty 

O naplňování a podporu hodnot podniku se od jeho vzniku zasazují všichni společníci 

a zam stnanci. Zakládajícími členy společnosti byli lidé, kte í v ili v úsp ch svého 

projektu, nem li žádné závazky v jiných firmách či osobního rázu, tedy šli do podnikání 

naplno a s velkým očekáváním. Společnou myšlenku a zájem na růstu společnosti 

podporoval i fakt, že zam stnanci, kte í spolupracovali na vývoji a kontrole gramatického 

obsahu programu byli zároveň učitelé na školách, se kterými společnost navázala kontakt 

v rámci pilotní fáze programu.  

Nadšení společníků i samotných zam stnanců prakticky od začátku podnikání 

p evyšovalo samotný zisk či vyd lané peníze. Pro demonstraci lze uvést, že vytvo eno 

bylo 6 tis. gramatických cvičení, p ičemž související náklady byly cca 70 tis. Kč. P i 

namátkovém průzkumu konkurenčních cen byla tvorba takového aktiva ocen na na 

zhruba 500 tis. Kč.  

 

Výše popsané vnit ní zdroje podniku byly pro účely jednoduchého grafického znázorn ní 

ohodnoceny na bodové škále 0-7 Ě0 = nejhorší, 7 = nejlepšíě z hlediska jejich využití 

a zaznačeny do paprskového Ěpavučinovéhoě grafu.  
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Strategie Bodové hod o e í -7) 

Strategie 2 

Struktura 4 

St l a ažerské prá e 5 

S sté  říze í 6 

Spolupra o í i 6 

Schopnosti 4 

Sdíle é hod ot  6 

 

Tab. 2: Hodnocení vnit ních zdrojů firmy (McKinsey) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

  

 

 

Obr. 10: Vnit ní zdroje firmy  (McKinsey) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Strategie

Struktura

St l a ažerské prá e
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Schopnosti

Sdíle é hod ot
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2.2.2 Finanční analýza 

Od roku 2014, kdy společnost vznikla, až do roku 2017 byly finanční výsledky firmy 

značn  neuspokojivé. Z dostupných výkazů zisků a ztrát společnosti za tyto roky byla 

provedena stručná finanční analýza, ze které jde na první pohled vid t, že se firma po 

v tšinu času své existence pohybuje v červených číslech. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Trž y za prodej výro ků a služe  0 36 192 59 

Výko ová spotře a 99 237 86 133 

Spotře a ateriálu a e ergie 15 9 1 78 

Služ  84 228 85 55 

Oso í áklady 58 386 133 134 

Mzdo é áklad  58 330 99 132 

Náklad  a S), )P a ostat í áklad 0 56 34 2 

Ostat í provoz í vý osy 0 165 534 0 

Trž  z proda ého ateriálu 0 0 21 0 

Ji é pro oz í ý os  0 165 513 0 

Ostat í provoz í áklady 7 1 1 1 

Da ě a poplatk  7 1 1 0 

Provoz í výsledek hospodaře í -164 -423 506 -209 

Vý oso é úrok  a podo é ý os  0 0 1 0 

Ostat í ý oso é úrok  a podo é ý os  0 0 1 0 

Ostat í fi a č í áklad  0 1 1 0 

Fi a č í výsledek hospodaře í 0 -1 0 0 

Výsledek hospodaře í před zda ě í  -164 -424 506 -209 

Výsledek hospodaře í po zda ě í -164 -424 506 -209 

Výsledek hospodaře í za účet í o do í -164 -424 506 -209 

Čistý obrat za účetní období 0 201 727 59 

 

Tab. 3: Finanční výsledky sledované společnosti  

Zdroj: [19], vlastní zpracování  
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Nákladová analýza 

 

 

Obr. 11: Struktura a vývoj nákladů společnosti  

Zdroj: [19], vlastní zpracování  

 

Struktura a vývoj nákladů podniku jsou z ejmé z obrázku výše. V roce 2014, kdy firma 

vznikala, m la jen čty i zam stnance na dohodu o provedení práce, která v prům ru trvala 

1,5 m síce – tomu odpovídají i osobní náklady 5Ř tis. Kč. Výkonová spot eba v tomto 

roce dosáhla hodnoty řř tis. Kč – obsahuje zejména výdaje na nákup provozního 

materiálu, energie a služby Ěnap . registrace webové doményě. Také položka daní 

a poplatků byla v tomto roce nejvyšší a souvisí zejména s legislativními úkony na z ízení 

společnosti.  

V roce 2015 jsou již položeny základní kameny společnosti, pilotní verze nabízeného 

softwaru už spat ila sv tlo sv ta a začíná se pracovat na zdokonalení produktu a jeho 

nabídce. Podnik ve t etím čtvrtletí nabírá t i zam stnance na hlavní pracovní pom r 

Ěvývoj softwaru a obchodní činnostě a zvyšuje také počet uzav ených dohod o provedení 

práce – to souvisí se zvýšenými osobními náklady, které v tomto roce p evýšily 

výkonovou spot ebu o více než 62 %.  

Investice do lidského kapitálu a náklady s tím související se projevují i v roce 2016, kdy 

osobní náklady p evyšují výkonovou spot ebu p ibližn  o 54 %.  Výkonová spot eba 
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výrazn  poklesla i meziročn  - z 237 tis. Kč v roce 2015 na Ř6 tis. Kč v roce následujícím. 

Hlavní p íčinou je snížení výdajů na nakupované služby – v roce 2015 totiž podnik 

využíval nebytových prostor, významná část výdajů tak byla určena na pronájem t chto 

prostor.  

V roce 2017 je pom r mezi osobními náklady a výkonovou spot ebou tém  vyrovnaný. 

 

Výnosová analýza  

 

 

Obr. 12: Struktura a vývoj výnosů společnosti  

Zdroj: [19], vlastní zpracování  

 

Výše a struktura výnosů je zobrazena na obr. 17. V roce 2014 firma žádné výnosy nem la. 

Výnosy začal podnik vykazovat až od roku 2015, kdy ale stále byly výrazn  nižší než 

celkové náklady Ěcca 32 % celkových nákladůě. Situace se obrátila v roce 2016, kdy 

vzrostly jednak tržby z prodeje, jednak provozní výnosy. Nejv tší položkou byly tržby z 

prodeje doménových jmen a práv k webovým službám v částce 3ř5 tis. Kč, který podnik 

25. 1. 2016 odprodal. Tento výnos se ale obratem použil na úhradu půjčky od soukromé 

osoby. Další významn jší položkou tržeb v roce 2016 a vlastn  jedinou položkou tvo ící 

tržby v roce 2017 jsou tržby ze zakázek na tvorbu webových aplikací a prezentací.  
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ůnalýza hospodá ského výsledku 

 

Obr. 13: Vývoj tržeb a hospodá ského výsledku  

Zdroj: [19], vlastní zpracování  

 

Trend vývoje hospodá ského výsledku odráží trend vývoje nákladů a výnosů 

v jednotlivých letech. Jediným rokem, kdy podnik dosáhl zisku, byl rok 2016. Bohužel 

tento zisk nebyl zásluhou vyvíjeného vzd lávacího softwaru, ale odprodejem 

doménových jmen a práv, které m la společnost v majetku, a tržbami z vedlejší 

podnikatelské činnosti, kterou p edstavovala zakázková tvorba webových aplikací 

a prezentací. Již v druhé polovin  roku 2016 bylo z ejmé, že původní podnikatelský 

zám r se neda í naplňovat. Dne 1. listopadu 2016 p echází společnost odprodejem podílů 

ostatních členů na jediného vlastníka, Pavla Schillera. Rok 2017 se nese v duchu otázky, 

jak se společností naložit dál. Analyzují se jednotlivé možnosti, probíhá marketingový 

výzkum. Co se týče hospodá ského výsledku – společnost se na konci roku op t dostává 

do ztráty více než 200 tis. Kč.   
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2.3 ůnalýza vn jšího prost edí 

2.3.1 PEST analýza 

Pro analýzu vn jšího prost edí bude využita analýza PEST. 

P Ěpolitické vlivyě  

V roce 2014 byla schválena Strategie vzd lávací politiky České republiky do roku 2020 

Ědále jen „Strategie 2020“ě. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky na období 2015-2020 Ědále jen „Dlouhodobý zám r ČR“ě je jedním 

z implementačních dokumentů Strategie 2020. Dlouhodobý zám r ČR je zpracován 

v souladu s ustanovením § ř odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, 

st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání Ěškolský zákoně, ve zn ní pozd jších 

p edpisů a obsah materiálu a jeho člen ní odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zám rů a výročních zpráv, ve zn ní pozd jších 

p edpisů. 

Z hlediska Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy Ědále jen „MŠMT“ě p edstavuje 

Dlouhodobý zám r ČR významný nástroj formování vzd lávací soustavy a je základem 

komunikace mezi centrem a kraji. Zakotvuje zám ry, cíle a kritéria vzd lávací politiky 

vycházející ze Strategie 2020, určuje rámec dlouhodobých zám rů krajů a sjednocuje 

p ístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzd lávací 

soustavy. Trendy a cíle stanovené na úrovni ČR pak krajské ú ady rozpracovávají pro 

specifické podmínky a pot eby svého kraje. 

Stejn  jako p edcházející dlouhodobé zám ry ČR byl i tento p ipraven pro celý systém 

regionálního školství České republiky. Vzd lávací soustavou se zabývá bez rozdílu 

jednotlivých z izovatelů tedy tak, jak ji definuje školský zákon. Nezahrnuje vzd lávání 

na vysokých školách, které mají zpracovanou samostatnou koncepci rozvoje v souladu se 

zákonem č.111/1řřŘ Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákonů Ězákon 

o vysokých školáchě, ve zn ní pozd jších p edpisů.  

Dne 20. b ezna 2013 schválila vláda České republiky koncepci Digitální Česko v. 2.0, 

Cesta k digitální ekonomice. Koncepce konkrétn  uvádí: „Informační technologie by 

m ly prostupovat celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v p edm tech 
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typu ‚Práce s počítačem‘. Plné zapojení moderních technologií do výuky všech p edm tů 

vnímá stát jako nezbytné v rámci posunu vzd lávacího systému od prostého memorování 

faktů k důrazu na čtená skou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení.“ 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády ČR 

č. 53Ř ř. července 2014 a kterou nyní realizuje Ministerstvo školství, mládeže 

a t lovýchovy Ědále jen MŠMTě, obsahuje n kolik opat ení sm ujících k napln ní hlavní 

vize strategie (viz obr. 19). T etí etapa realizace Strategie digitálního vzd lávání 

zahrnující dokončení aktivit do roku 201ř zahrnuje i opat ení s názvem „Propojení 

formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení“. Cílem aktivit tohoto 

opat ení je formou výzev z operačních programů ĚOperační program Výzkum, vývoj 

a vzd lávání, Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj, 

aj.ě a rozvojových programů MŠMT Ěnap . malé grantyě podpo it činnost jednotlivců 

a neziskových organizací sm ující ke tvorb  učebních p íležitostí a on-line prost edí. 

 

Obr. 14: Cíle a opat ení Strategie digitálního vzd lávání  do roku 2020 

Zdroj: [17] 
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E Ěekonomické vlivyě 

Hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2017 vzrostl mezičtvrtletn  o 0,5 % a meziročn  

o 5,2 %. Růst HDP za celý rok 2017 činil 4,5 %.  Růst české ekonomiky na konci roku 

2017 mírn  zrychlil. Byl podpo en zejména domácí poptávkou. Hrubý domácí produkt 

ĚHDPě očišt ný o cenové vlivy a sezónnost byl ve 4. čtvrtletí o 0,5 % vyšší než 

v p edchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2016 vzrostl o 5,2 %.  

Da ilo se zpracovatelskému průmyslu, p edevším díky výrob  motorových vozidel, 

elektrických za ízení, kovových konstrukcí a chemických produktů. Spot ební výdaje 

domácností na zboží a služby se meziročn  se zvýšily o 4,3 %. Tvorba fixního kapitálu 

vzrostla meziročn  o 7,ř %. Investiční výdaje firem sm ovaly zejména na stavební 

investice a do strojního vybavení. 

Saldo zboží a služeb dosáhlo v b žných cenách hodnoty Řř,Ř mld. Kč. Vývoz vzrostl 

mezičtvrtletn  reáln  o 1,Ř % Ěmeziročn  o 7,6 %ě, dovoz o 2,2 % Ěmeziročn  o Ř,3 %ě. 

Na růstu vývozu se tradičn  nejvíce podílely dopravní prost edky. Růst dovozu byl tažen 

zejména stroji a za ízeními, dopravními prost edky a elektronikou. Celková zam stnanost 

se v porovnání s p edchozím čtvrtletím nezm nila a meziročn  byla vyšší o 1,5 %.  

Výše ve ejných výdajů na vzd lávání v ČR je od roku 2011 prakticky konstantní a p i 

srovnání s n kterými jinými resorty výdaje do vzd lávání neklesají. Do určité míry je tím 

zabezpečena úloha státu podporovat vzd lávání jako ve ejnou službu pro všechny, která 

umožňuje svobodnou volbu vzd lávací cesty všem skupinám obyvatel. S ohledem na 

mezinárodní srovnání je však p tiprocentní podíl výdajů na vzd lávání ze státního 

rozpočtu stále jedním z nejnižších v zemích EU i OECD Ěviz obr. 20). 
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Obr. 15: Výdaje na vzd lávání jako procento HDP (2014) 

Zdroj: [16] 

 

S Ěsociální vlivyě 

Společenské, ale i ekonomické a environmentální zm ny ve sv t , kterými společnost 

prošla v minulém období, a zejména pak ekonomická krize, posílily význam kvalitního 

vzd lání jak z pohledu úsp šnosti na trhu práce, tak z hlediska společenské soudržnosti 

a udržitelného rozvoje. Investice do vzd lání jsou významné jak pro stát, tak z osobního 

hlediska – ve smyslu pozitivního sebehodnocení.  V zemích OECD je více než polovina 

růstu HDP spojena s růstem p íjmu osob s vysokoškolským vzd láním. OECD současn  

upozorňuje, že úsp ch na trhu práce je stále více spojen s celoživotním vzd láváním, které 

je zejména ve vyšších v kových skupinách stále nedostatečné. [16] Pokračuje trend růstu 

vzd lanosti, a to ve všech sledovaných v kových skupinách. Ve v tšin  zemí d ti 

dosahují vyššího vzd lání než jejich rodiče. I p es tento pozitivní jev existuje pom rn  

široká skupina obyvatel, u které naopak dochází k rozši ování jevu negramotnosti. V ČR 

lze naopak pozorovat nárůst počtu lidí s terciárním vzd láním Ěviz obr. 21). 
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Obr. 16: Podíly obyvatel podle nejvyššího dosaženého vzd lání  

Zdroj: [16] 

 

Pro odhad budoucího vývoje počtu d tí, žáků a studentů v jednotlivých úrovních 

vzd lávacího systému je základním vstupním faktorem demografický vývoj. Současný 

demografický vývoj v ČR je mj. ovlivn n odkládaným rodičovstvím silných populačních 

ročníků 70. let minulého století. V současné dob  se tato skutečnost projevuje v reálné 

rovin  nedostatečnými kapacitami v p edškolních za ízeních v n kterých lokalitách 

a následn  na 1. stupni základní školy. Všechny ostatní segmenty regionálního školství 

budou touto zvýšenou porodností rovn ž ovlivn ny, již však s n kolikaletým odstupem. 

Opačnou situaci, klesající počet žáků a studentů, v současné dob  zažívá oblast st edního 

a vyššího odborného vzd lávání. 
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Obr. 17: Prognóza vývoje počtu d tí, žáků a studentů v jednotlivých 
segmentech regionálního školství Ě2005–2025) 

Zdroj: [16] 

 

 

T Ětechnologické vlivyě 

Do budoucna je nutné posoudit efektivitu současných forem vzd lávání v souvislosti 

s technologickým nástupem sdílení informací a soust edit se na rozvoj výukových 

technologií, které umožňují p ístup k relevantním informacím. Zapojení moderních 

technologií do vyučování, rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi 

a digitálními technologiemi je cílem Strategie digitálního vzd lávání do roku 2020. Je 

nezbytené, aby modernizace vzd lávací oblasti reflektovala aktuální vývoj v oblasti 

digitálních technologií a potenciál jejich využití pro rozvoj digitální gramotnosti. 

Implementace digitálních technologií do života školy se stává povinnou součástí rámců 

a programů pro budoucí editele a zástupce editelů, stejn  tak i vznikajících profesních 

rámců a programů pro další vedoucí pracovníky ve školství Ěú edníky, pracovníky p ímo 

ízených organizací, ČŠI, vedoucí pracovníky vysokých škol atp.ě. Strategie digitálního 

vzdělávání do roku 2020 p ímo nabádá k zapracovávání p íkladů dobré praxe z pilotních 
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projektů a otev enosti vzd lávání novým metodám a způsobům učení prost ednictvím 

digitálních technologií. 

V souvislosti se zkvalitňováním úrovn  školského vzd lávání je nutné vzpomenout také 

otázku technologického vybavení škol, které v mnoha p ípadech neodpovídá aktuálním 

oborovým a technologickým trendům.  

2.3.2 ůnalýza konkurence 

Analýza konkurence bude provedena na základ  Porterova modelu „5P“. 

 

1. Potenciální konkurenti 
Vážnost hrozby vstupu nových konkurentů do odv tví závisí p edevším na bariérách 

vstupu do odv tví a negativních reakcích zavedených podniků na vstup nového 

konkurenta. Bariéry vstupu do odv tví pak p edstavují následující faktory: úspory 

z rozsahu, kapitálová náročnost, diferenciace výrobků, nákladové znevýhodn ní 

nesouvisející s velikostí, p ístup k distribučním kanálům a vládní politika. 

Konkurence v oboru vzd lávacího softwaru je pom rn  široká, neboť vstupu do odv tví 

tém  nic nebrání. Vývoj a následná distribuce vzd lávacích programů a aplikací není 

kapitálov  náročnou záležitostí, hlavním distribučním kanálem je zpravidla internet 

a s politickými omezeními se v tomto oboru též nesetkáme. Vzd lávání d tí a mládeže 

bývá naopak podporováno prost ednictvím nejrůzn jších podpůrných a dotačních 

programů, které mají často p esah i vn  státu Ěevropské programy na podporu školstvíě.  

 

Možnosti diferenciace produktu: 

- program, aplikace, online web, 

- licence (freeware, shareware, placenéě, 

- iOS vs. Android, 

- variabilita, grafika, 

- cena. 
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2. Síla prodávajícího Ědodavateleě p i vyjednávání 
Vztahy s dodavateli a jejich vyjednávací schopnost vůči podniku je jednou 

z determinujících sil p i tvorb  strategie podniku. Jejich postoje a požadavky mohou mít 

zásadní vliv na budoucí vývoj podniku, je proto nutné je p edem analyzovat a 

identifikovat potenciální úskalí. 

V oblasti vzd lávacího softwaru a za podmínek jeho vlastního vývoje, nemá společnost 

mnoho dodavatelů. Hrozbu dodavatelů tedy můžeme považovat z hlediska 

konkurenceschopnosti podniku za minoritní. 

 

3. Síla kupujícího Ěodb rateleě p i vyjednávání 
Vyjednávací síla kupujících se odvíjí od hrozby substitučních výrobků. Kupujícími – 

cílovou skupinou vzd lávacího softwaru pro d ti základních škol – jsou jejich rodiče. Ti, 

jak vyplynulo i z marketingového výzkumu, volí produkt zejména podle ceny, jeho 

universálnosti Ětj. ší e obsažené látky a možnosti produkt používat dlouhodob ě 

a v neposlední ad  také uživatelské komfortnosti Ěvariabilita operačního systému, forma 

nákupu a platby za produkt, atd.ě. Protože tyto typy produktů jsou nabízeny zejména p es 

online distribuční kanály – zejména web a reklama na n m – riziko p echodu ke 

konkurenci je velmi vysoké. Z hlediska postoje ke zm nám lze identifikovat dva druhy 

uživatelů: 

- otev ené vůči konkurenčním produktům – tj. uživatelé, kte í rádi zkouší 

nové produkty a jsou ochotni investovat svůj čas a úsilí do hledání nového 

a lepšího produktu vým nou za ten, na n jž jsou již zvyklí,  

- preferující produkt, na který jsou již zvyklí – tj. uživatele nevyhledávající 

zm nu. 

 

4. Substituční výrobky  
Výukové programy a aplikace na podporu domácího a školního vzd lávání doplňují 

standardní nástroje výuky – učebnice, pracovní sešity, atd. Díky digitálním technologiím 

však žáci vedle t chto tradičních prost edků mohou využívat i nejrůzn jší mobilní 

za ízení Ěchytré telefony, tablety, netbooky či notebookyě. Software, který je určen 

k výukovým účelům a dokáže plnit n kterou z didaktických funkcí, je využíván již 
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n kolik desítek let – d íve byl takový software zpravidla distribuován na nosiči jako 

disketa, pozd ji CD či DVD, školy si jej objednávaly formou multilicence a nosič 

nechávaly doručit tradiční poštou. Jedno období stát p ímo oblast výukového 

a vzd lávacího softwaru cílen  podporoval. V období druhé fáze Státní informační 

politiky ve vzd lávání Ěcca 2004–2007ě provozovalo MŠMT jako součást portálu E-gram 

tzv. evaluační web, kde byl uve ejn n seznam programů, které mohly školy z účelové 

dotace MŠMT po izovat. O za azení na seznam mohl požádat jakýkoli výrobce či autor 

software, zve ejn ní na evaluačním webu bylo ale podmín no dv ma kladnými 

uživatelskými recenzemi  

Moderní výukové aplikace se v současnosti ubírají jiným sm rem. P edevším platí, že 

soudobý způsob ší ení a aktualizace výukových aplikací probíhá prost ednictvím 

internetu. N které moderní počítače Ěnap . ultrabooky či tabletyě nebývají již dokonce ani 

vybaveny za ízením pro čtení optických nosičů ĚCD‑ROM apod.). V terminologii 

moderních operačních systémů se softwarové vybavení označují jako aplikace, které si 

uživatelé stahují z internetového obchodu dodavatele operačního systému ĚApple App 

Store, Google Play, Microsoft Windows Store atp.ě, p ípadn  od výrobce za ízení Ěnap . 

Samsung Apps, Amazon Appstoreě. Do takových on-line obchodů mohou své aplikace 

umisťovat Ěza daných obchodních podmínekě všichni producenti software. Tyto on-line 

obchody s aplikacemi disponují z důvodů v tší p ehlednosti kategoriemi, jednou 

z nejobsáhlejších bývá kategorie Vzd lávání. Každá aplikace je zde popsána svým 

autorem, jsou zde uvedeny podmínky použití, technické vlastnosti, ale také různé způsoby 

hodnocení uživatelů Ěhv zdičky, recenzeě, které mohou uživateli pomoci p i rozhodování 

o po ízení dané aplikace. Velké množství zmín ných nástrojů je pro školy k dispozici 

zdarma nebo je zdarma k dispozici alespoň základní verze daného nástroje. V p ípad  

českého školství, které je značn  podfinancováno, však nepat í mezi hlavní p ekážky 

finanční nedostupnost takových nástrojů, ale spíše malá schopnost či ochota komunikovat 

alespoň pasivn  v cizím jazyce Ězpravidla v angličtin ě a chyb jící pov domí o tom, jak 

dané aplikace vhodn  využívat pro podporu vyučovaného p edm tu. 

Tradiční knižní forma učení a procvičování z ejm  nikdy nebude úpln  vytlačena. Učení, 

p i kterém vznikají zápisky „vlastní rukou“, podporuje grafickou pam ť a obzvlášt  

v mladším v ku je žádoucí, aby d ti využívaly schopnost psát co nejvíce. Výukové 

programy a aplikace tak budou vždy více či mén  doplňující formou vzd lávání d tí. 
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5. Konkurenční rivalita Ěringě 
 

 

Tab. 4: Konkurenční produkty a jejich poskytovatelé  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

PMQ software 

http://www.pmq-software.com/sw/cz/ 

Firma zabývající se tvorbou výukových programů od roku 1řřř.  Od roku 2012 začala 

nabízet aplikace pro telefony a tablety - nejd íve pro operační systém Android a pozd ji 

také pro iOS. 

Má širokou nabídku výukových her – od výuky p edškolních d tí, výuku českého jazyka, 

matematiky, anglického a n meckého jazyka, výuky dopravních značek, státních vlajek 

až po speciální výuku pro d ti s dyslexií. 

 

 

)a ěře í Název aplika e Poskytovatel Android iOS

A e eda pro děti PMQ Software x x

Výuko é kartičk PMQ Software x x

Předškol í raš ička Jan Friml x

sCool Matematika Artax, a.s. x x

Mate atika - příklad PMQ Software x x

Matematika Eillusion x

Mate atika pro škol GK Apps x

Ch tré dítě - ate atika Pachner x

Hr  pro  – Mate atika PeakselGames x

Flash Cards BugBytes x

Jdu do škol ! TechSophia x x

Český jaz k – pra opis PMQ Software x

TS Český jaz k hrou Pachner x

)atra e á češti a FreeTech services x

Češti a do kaps Aleš Horák x

A gličti a pro děti AstrumQ Eddica x

A gli ká slo íčka PMQ Software x x

A gličti a - Nepra idel á slo esa PMQ Software x x

TS A gličti a Pachner x

Výuka jaz ků Jourist Jourist Verlags GmbH x

Český jaz k

Matematika

Předškol í ěk

A gli ký jaz k
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PACHNER 

http://www.pachner.cz/o-nas-2 

Firma založená roku 1řř1, která od roku 2006 působí jako společnost PACHNER, 

vzd lávací software, s.r.o., a nabízí:  

a) výukové programy pro tém  všechny klasické školní p edm ty, p ičemž v tšina 

programů je kompatibilní s interaktivními tabulemi: 

- výukový program pro 1. a 2. stupeň ZŠ, 

- programy pro st ední školu, 

- programy pro speciální školy, 

- programy pro interaktivní tabule a pro tablety. 

b) informační licencované systémy pro školy mající formu ročního pronájmu software, 

cena se liší dle počtu žáků školy, pop . dle verze programu: 

- Edu Page - moderní online školní informační systém pro základní a st ední 

školy, 

- Bakalá i – nejrozší en jší software pro školní agendu v ČR Ěv 60 % 

základních a st edních školě, verze Lite a Premium. 

c) kancelá ský software - antivirové programy, EET, ekonomické systémy, Microsoft 

pro školy, programy na editaci fotografií a videa a software pro správu učeben od 

firem AVG Technologies CZ, ZONER software a EXAC. 
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Následující tabulka uvádí obecný výčet dalších nejvýznamn jších konkurenčních 

produktů v oblasti výukového softwaru pro základní školy a jejich stručný popis. Jak je 

z ejmé, konkurenčních produktů je na trhu celá ada, p ičemž zam ení v tšiny z nich je 

výrazn  širší a komplexn jší než u produktu společnosti ASN Plus.  

 

 

Tab. 5: Konkurenční produkty pro ZŠ  

Zdroj: Vlastní zpracování   

 

Produkt Popis

https://fred.fraus. z O li e zdělá a í portál, kro ě dětí se za ěřuje také a 
podporu učitelů základ í h a střed í h škol.

http://fle i ooks. z Elektro i ké k ih  z růz ý h o lastí - uče i e, 
od or é/ auč é k ih , dětské k ih , časopis , atd.

http:// .kali ro.eu Projekt o sahují í k alit í a roz a ité ástroje pro 
se ehod o e í - škol, dětí i učitelů

http:// . a illa . z I terakti í uče i e a gličti
http://www.onlinecviceni.cz O li e doplňo ačk  z ate atik  a češti . )dar a
https://www.matika.in Online matematika. Zdarma

https:// earpod. o Cloudo á ýuko á applika e za ěře á a škol , učitele i žák
https:// . e rise. o / O li e ýuka jaz ků

https:// .togli . o / s/
Aplika e urče á zej é a pro sprá u tříd  učitele  - zadá á í 
ukolů, ži é říze í akti it stude tů, i stala e TOGli  jako plug-
i  do Po erPoi tu. V užitel á i pro sa ot é žák .

http:// .dosli. z/i de .php Portál s odkaz  a ýuko é aplika e a další ástroje pro učitele 
a škol

https:// . elka. z/ s/ Aplika e, která diag ostikuje čte í, přispůso uje se žáko i, a 
tí  zlepšuje úro eň čte í.

https:// . d. z/ Výuka ate atik , u ožňuje i zadá at do á í úkol

http://skolako .eu/ We o á aplika e pro ýuků češti , ate atik , pr ouk  a 
lasti ěd  

http:// .skolkako e sk . z Balíček o il í h aplika í pro děti i rodiče aplika e 
Mozkožroutek, Logopedík a Fotoškolka

https:// .s oro a. z/ o i k /
i de .php

Virtuál í k iho a je u ikát í pate to a ý i ter eto ý 
s sté  t oře ý pro škol  a školk . Slouží k ý ě ě, pře osu 
a sdíle í uče í h ateriálů ezi pedagog  a ho ateli. Je 

ateřský  ekos sté e  pro ostat í služ  alíčku Školka 
Ko e ský.

https:// . ezkrid . z

Bezkrid . z je jed ou ze služe  alíčku Vědo osti a dotek. 
Slouží ke ko u ika i ezi učitele  a žák . Učitel posílá s ý  
žáků  oz á e í, uče í ateriál  a do á í úkol . Je 
důležitý  ástroje  pro přípra u žáků a hodi u. Dostup ý 
pro žák  prostřed i t í  s artpho u, ale i PC.

http:// . ate ag. z/
Hra posta e á a pri ipe h Hej ého etod . Děti sa  
o je ují ate ati ké záko itosti a dík  taže í do pouta ého 
pří ěhu si potře é z alosti lépe os ojí.
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Za účelem jednoduchého grafického znázorn ní faktorů konkurence byly tyto faktory 

hodnoceny z hlediska svého vlivu na bodové škále 0-7 Ě0 = nejnižší vliv, 7 = nejvyšší 

vliv) a zaznačeny do paprskového Ěpavučinovéhoě grafu. 

 

Faktor konkurence Bodové hod o e í 
Pote iál í ko kure ti 3 

Síla prodá ají ího 1 

Síla kupují ího 5 

Su stituč í ýro k  2 

Ko kure č í ri alita 5 

 

Tab. 6: Hodnocení faktorů konkurence (Porter) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

Obr. 18: Analýza konkurence ĚPorterě  

Zdroj: Vlastní zpracování  

Pote iál í
konkurenti

Síla prodá ají ího

Síla kupují íhoSu stituč í
ýro k

Ko kure č í
rivalita
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2.4 Marketingový výzkum 
 

Za účelem lepšího zjišt ní preferencí a pot eb uživatelů v oblasti domácí výuky 

a vzd lávání d tí byl v první polovin  roku 2017 proveden marketingový výzkum. 

Použita byla metoda primárního marketingového výzkumu strategií dotazníkového 

šet ení. Objektem výzkumu bylo 5Ř rodičů žáků 2. t íd základní škol v Brn . Dotazník 

tedy sm oval do 5Ř domácností, jeho návratnost byla Ř6 % Ěvypln no bylo 50 dotazníků, 

které byly dále použity pro vyhodnocení výzkumuě. Vzhledem k rozsáhlosti zkoumaného 

souboru se jednalo o výzkum kvalitativní, jehož cílem bylo porozum t chování 

dotazovaných. Dotazování probíhalo formou hloubkových telefonických rozhovorů, 

jejichž výsledky byly zaznamenávány prost ednictvím služby Google Form. Samotný 

dotazník, tvo ící osnovu tohoto dotazování, je k dispozici zde:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMC4HIN6oodhTByp8lXH8raPqrPoqg_

dlziEK3Hm2_TLdow/viewform. 

 

Harmonogram marketingového výzkumu: 

- definování cíle výzkumu a stanovení plánu: únor 2017 

- sestavení dotazníku, sb r a kontrola dat: b ezen 2017 

- analýza dat, interpretace výsledků a doporučení: duben 2017 

 

Data získaná od padesáti respondentů byla zkontrolována a následn  podrobena analýze, 

v n kterých p ípadech také kvalitativnímu kódování Ěv p ípad  otev ených slovních 

otázekě. Pro vyhodnocení v tšiny otázek byla použita jednorozm rná analýza Ěanalýza 

prvního stupn , univariačníě a následující statistické metody: 

- rozd lení absolutních a relativních četností - počet/procento výskytů 

jednotlivých variant odpov dí, 

- m ení obecné úrovn  - charakteristika souboru st edními hodnotami 

Ěprům r, modus, mediáně. 

 

P estože výzkum probíhal telefonicky, odpov di jednotlivých respondentů byly tazatelem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMC4HIN6oodhTByp8lXH8raPqrPoqg_dlziEK3Hm2_TLdow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMC4HIN6oodhTByp8lXH8raPqrPoqg_dlziEK3Hm2_TLdow/viewform
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zaznamenávány prost ednictvím služby Google Form ĚGoogle formulá ě do 

elektronických dotazníků, odkud se automaticky propisovaly do souhrnu výsledků 

a poskytovaly odpovídající grafy generované v reálném čase. Pro pot eby podrobn jší 

analýzy pak byly získané odpov dí exportovány do tabulek ĚXLSě. 

 

Dotazník marketingového výzkumu tvo ilo 32 otázek rozd lených do 11 sekcí. Sekce 

1 - 6 jsou zam eny na identifikaci p íčin užívání/odmítání výukových programů či 

aplikací tohoto typu. Otázky sekcí 7 - 10 se pak v nují výhradn  výukovému programu. 

Sekce 7 - ř zkoumají preference uživatelů ohledn  mobilní platformy programu.  

Nejrozsáhlejší sekce 10 pak sm uje otázky na spokojenost uživatelů se stávající verzí 

programu. Sekce 11 je určena k zanechání libovolného komentá e respondenta. Schéma 

jednotlivých otázek a sekcí je na obrázku 1. 

 

Obr. 19: Schéma dotazníkového šet ení  

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Výsledky marketingového výzkumu 

Provedený marketingový výzkum ukázal, že je program dob e graficky zpracován, 

náklady na jeho po ízení jsou akceptovatelné a v tšina dotázaných by se nebránila 

využívat ho ve v tší mí e, nap . pro vypracovávání domácích úkolů. Na druhou stranu 

jeho plošn jší a provázan jší využívání Ěv rovin  rodič - dít  - učitelě limituje n kolik 

faktorů - spušt ní programu stále provází technické problémy, nemá odlad nou mobilní 

verzi a cílí p edevším na výuku českého jazyka. Zejména první ze zmiňovaných problémů 

– technická omezení programu – jsou v dnešní dob  fatální pro úsp ch podobných 

programů. Zákazníci očekávají systémovou a aplikační bezchybnost, a pokud to tak není, 

velice rychle ztrácejí zájem nebo rovnou p echází ke konkurenčním produktům.  

 

Zjišťování hlavních nedostatků programu spolu s otázkami týkajících se postoje 

respondentů k mobilní verzi programu poskytly jednoznačnou odpov ď na otázku 

zp ístupn ní mobilní verze programu. Polovina dotázaných uvedla funkční mobilní verzi 

programu jako jeden z hlavních p edpokladů jeho používání. Vývoji mobilní verze 

programu musí p edcházet rozhodnutí o tom, zda se vydat cestou vývoje samostatné 

mobilní aplikace nebo dát p ednost responsivní cloudové aplikaci umožňující použití na 

vícero za ízeních a platformách Ěnap . i pro tablety, laptopy, aj.ě Ob  zmín né varianty 

mají svá pro a proti – aplikační ešení jsou v tšinou rychlá, spolehlivá, dokážou využívat 

hardwarových schopností telefonu, mají však v tší nároky na výdrž baterie a v neposlední 

ad  také na velikost úložišt  telefonu.  

 

Další záv r, který byl po vyhodnocení dotazníku možné ud lat, je jednoznačný zájem 

domácností o takové verze programu, které by nebyly zam eny jen na výuku 

a procvičování českého jazyka. Respondenti projevili zájem také o anglický jazyk, 

matematiku, prvouku a vlastiv du. Pokud by bylo možné program využívat pro 

procvičení látky více p edm tů, zvýší se universálnost tohoto procvičovacího nástroje.  

 

Postoj v tšiny respondentů k možnosti používat program nejen pro domácí, ale i školní 

výuku, byl též pozitivní. Provázanost školního a domácího prost edí zjednoduší práci 
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učitelů i rodičů, usnadní jejich vzájemnou komunikaci, poskytne v tší p ehled a možnost 

p izpůsobit procvičovanou látku individuálním pot ebám dít te Ězmín ná možnost 

programu „Co mi nejde“ě. Dít ti nabídne možnost učit se a pracovat v univerzálním 

výukovém prost edí, které je graficky i obsahov  poutavé. Na druhé stran  oboustranná 

akceptace používání programu p edstavuje celkem náročný proces harmonizace 

požadavků rodičů a školy.  

2.5 SWOT analýza 
 

Syntézy výsledků analýz vn jšího okolí a vnit ního prost edí firmy dosáhneme 

vyhotovením SWOT matice. Jednotlivé silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby 

podniku byly v této matici se azeny v rámci své kategorie dle svých vah Ě1 = nejmén  

významné, 5 = nejvýznamn jšíě a následn  byly zvýrazn ny ty, které byly použity p i 

formulaci jednotlivých strategií budoucího vývoje podniku. 

 

Oblast Detail vlastnosti/faktoru Váhy
I. iče í ejsou časo ě ároč á - prů ěr á do a tr á í 
jed oho iče í se poh uje ezi  - 5 i uta i 2

II. přizpůso uje se děte  - aplika e írá iče í dle 
ko krét í h ýsledků dítěte. Pri ár ě se za ěří a to,  če  
h o al a záro eň zařadí i to, o už z á z dří ějška 2

III. zasílá zpět ou az u rodičů  a u ožňuje sro á á í 
ýsledků dítěte  čase i for a e o to , zda se jeho ýsledk  

lepší či ikoli 2

IV. u ožňuje s ý  prostřed i t í  zadá á í do á í h úkolů, 
které učitelé e usí opra o at, a tak je šetře  jeji h čas 3

V. t áří statistik  o úspěš osti a sol o a ý h iče í - 
ož ost jed odu hého sro á í ýsledků  rá i tříd a škol 

sou isí s ož ou opti aliza í ýuk  e ětší  ěřítku 3

VI. o sah aplika e je t oře  profesio ál  a zkuše ý i 
pedagogy 4

VII. adše í a zapále ost spolupra o íků/za ěst a ů 5

A. Sil é strá k  
aplikace 

(STRENGHTS)
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II. šší e a li e e ež u ko kure č í h produktů a trhu 3

III. edostateč á propaga e aplika e 3

IV. o sah ýuko é části aplika e je o eze ý - aplika e se 
soustřeďuje pouze a ýuku a pro ičo á í látk  českého 
jaz ka. Ko kure č í produkt  a ízí pro ičo á í í e 
před ětů, jsou za ěře  a žák  o ou stupňů základ í škol , 
popř. i žák  střed í h škol 4

V. aplika e je aprogra o á a  jaz e FreePas al zastaralá 
platfor a,  íž u í progra o at již pouze alé pro e to 
osob) 5

VI. fi a č í situa e pod iku 5

I. alter ati í etod  ýuk  dětí do á í ýuka dětí ahrazují í 
klasi kou škol í do házku 2

II. fi a č í podpora digitaliza e e zdělá a í  pro esu 
e ropské podpůr é progra  a dota e 3

III. rostou í ýz a  o -li e ástrojů eje  e ýu e dětí 4

IV. ož osti propoje í škol í a do á í ýuk 4

I. s ižují í se počet aroze ý h dětí 1

II. regula e EU a Mi isterst a školst í a tělo ý ho 2

III. sil á ko kure e  o lasti ýuko ého soft aru 4

C. Příležitosti 
(OPPORTUNITIES)

B. Sla é strá k  
aplikace 

(WEAKNESSES)

D. Hrozby 

(THREATS)
 

Tab. 7: SWOT matice  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

Kombinace Strategie 

A.VI vs. B IV najmout zkuše é od or ík  a rozšíře í o saho é části ýuko ého 
softwaru (viz strategie rozvoje podniku) 

A.VI vs. C.IV a ázat spoluprá i se škola i prostřed i t í  jeji h pedagogů, kteří se 
podílí a t or ě o saho é části soft aru  

A.VII vs. B.V stá ají í za ěst a e aučit progra o at e FreePas alu 

A.VII vs. B.VI užít ož osti efi a č í/odlože é ko pe za e společ íků a jeji h prá e 

B.VI vs. C.II získat potře é fi a č í prostředk  prostřed i t í  fo dů a dota í 
B.VI vs. D.III prodej pod iku jako řeše í jeho epřízi é fi a č í situa e iz strategie 

prodeje podniku) 
 

Tab. 8: Strategické kombinace  

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3 FORMULůCE STRůTEGIE  

3.1 Strategické možnosti podniku 
 

V p edchozích kapitolách byla provedena analýza současného stavu společnosti. Byla 

provedena analýza zdrojů společnosti, jejich silných a slabých stránek a finanční situace, 

ale hodnoceny byly také faktory vn jšího oborového prost edí a z produktového pohledu 

také síla konkurence. Výsledky, resp. záv ry všech t chto jednotlivých analýz budou nyní 

dány do souvislostí, když budou hodnoceny obecné strategické alternativy společnosti.  

Východiskem nám v tomto kroku bude metodologie strategických alternativ dle J. A. 

Pearce a R. B. Robinsona: 

 

1. KONCENTRACE 

Tato strategie by v podmínkách společnosti ASN Plus znamenala zam it se na původní 

myšlenku vývoje vzd lávacího softwaru, pokusit se maximalizovat silné stránky tohoto 

produktu a minimalizovat stránky slabé se zam ením na jeden stávající konkrétní trh.  

Tzn. pracovat na zvýšení konkurenceschopnosti vzd lávacího softwaru, který nabízí 

propojení školní a domácí výuky českého jazyka pro d ti na prvním stupni základní školy. 

Výhody: znalost trhu a stávajícího nabízeného produktu, nevyžaduje vstupní investice do 

nového produktu či jeho modifikace, spíše zm nu p ístupu 

Nevýhody: nutnost soust ed né práce s produktem, který dlouhodob  nep ináší zisk – 

psychologicky náročn jší varianta  

Záv r: Stávající společníci nemají motivaci k tomu, aby produkt ve stávající podob  

cht li zachovat a investovat nap . do reklamy či distribuce.   

 

2. ROZVOJ TRHU 

Strategie, která již z podstaty nabízeného produktu společnosti není vhodná. Softwarové 

produkty nemají po geografické stránce prakticky žádné hranice a jedinou bariérou tak 

může být jazykové omezení. 
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Záv r: V p ípad  produktu stávající společnosti ASN Plus, který je velmi úzce profilován 

na výuku českého jazyka, je tento fakt spolu s nedostatečnou konkurenceschopností na 

zahraničních trzích limitujícím faktorem volby této strategie.  

 

3. ROZVOJ VÝROBKU 

Jednalo by se o variantu zvýšení prodeje produktu jeho vývojem nebo modifikací.  

Výhody: znalost trhu a stávajícího nabízeného produktu, nevyžaduje velké vstupní 

investice do nového produktu, finančn  mén  náročná varianta než strategie inovace 

Nevýhody: zastaralá platforma, na které je aplikace vystav na ĚFreePascalě, znamená 

časov  náročný vývoj a vyšší náklady, stávající „neduhy“ originálního produktu je nutné 

citliv , ale důsledn  potlačit; zm na může být náročn jší než začít s vývojem „na zelené 

louce“. 

Záv r: Stávající produkt by bylo možné a zároveň žádoucí Ěviz výsledky marketingového 

výzkumuě obsahov  více diverzifikovat Ěkrom  výuky českého jazyka nabízet i výuku 

jiných p edm tůě. Tato strategie s sebou ale nese pot ebu volných finančních zdrojů, 

kterými společnost ASN Plus nedisponuje. 

 

4. INOVACE 

Strategie, jejíž cílem je nahradit stávající nerentabilní produkt produktem novým. Tato 

strategie spočívá ve vývoji zcela nového produktu, který způsobí zastaralost původního 

produktu a nahradí jej.   

Záv r: Vývoj zcela nového vzd lávacího softwaru není za stávajících finančních 

možností společnosti ASN Plus možný. Jedinou variantou, jak by se tato strategie dala 

uvést v život, je zam it se na poskytování zcela nového produktu, či služeb – nap . tvorbu 

webových aplikací a prezentací.  

 

5. HORIZONTÁLNÍ INTEGRACE 

Strategie spočívající v získávání podílu na ízení konkurenčních firem, spojování se s 
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nimi nebo jejich skupování.  

Záv r: Konkurenční společnosti nabízející vzd lávací software jej zpravidla vyvíjí na 

odlišných platformách než společnost ASN Plus a dbají na jednotné GUI (Graphical User 

Interface – grafické uživatelské rozhraní). Za azení konkurenčního produktu do 

stávajícího portfolia je proto za t chto podmínek velmi obtížné. Společnost ASN Plus 

coby iniciátor takové strategie navíc nemá konkurenčním podnikům co nabídnout.   

 

6. VERTIKÁLNÍ INTEGRACE 

Strategie propojení s jinými podniky, které by společnosti ASN Plus poskytovaly zdroje 

nebo od ní odebíraly výstupy.  

Záv r: Vzhledem k povaze produktu společnosti ASN Plus není tato strategie reálná. 

 

7. JOINT VENTURE 

Joint Venture je pojmem evropského sout žního práva, který platné české právo nezná. 

Charakteristikou tohoto označení je podnik společn  kontrolovaný dv ma či více jinými 

podniky.  

Záv r: Společnost ASN Plus coby iniciátor strategie Join Venture nemá potenciálním 

podnikům ve skupin  co nabídnout. 

 

8. DIVERZIFIKACE ĚSOUST EDNÁ a SLOŽENÁě 

Strategie, jejímž cílem je vytvo ení nebo koup  propojeného podniku s podobnými 

Ěsoust edná diverzifikaceě nebo nepodobnými produkty Ěsložená diverzifikaceě.  

Záv r: Společnost ASN Plus coby iniciátor diverzifikační strategie nedisponuje 

finančními prost edky pro realizaci takové strategické varianty. 

 

9. REDUKCE/ROZD LENÍ 

Zatímco strategie redukce se vyznačuje p ehodnocováním nákladů, snižováním majetku 

a rušením výroby produktů se snižujícím se prodejem a ziskem, strategie rozd lení se 
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snaží zlepšit situaci podniku eliminací n kterých činností Ěobchodních jednotek, divizíě.  

Záv r: Vzhledem k velikosti společnosti ASN Plus a její úzké profilovanosti by ob  tyto 

strategie znamenaly ve svém důsledku prakticky totéž co strategie likvidace. 

 

10. LIKVIDACE 

P i zvažování této strategie je nutné rozlišit likvidaci podniků dle toho, zda jde o ízený 

zánik pod taktovkou likvidátora, nebo o prodej podniku zvolenému investorovi.  Česká 

legislativa umožňuje ob  tato ešení, je však t eba vzít na z etel, že z finančního hlediska 

jsou mezi nimi zásadní rozdíly.  Proto si dovolím uvést variantu odprodeje společnosti 

samostatn , p estože v metodologii J. A. Pearce a R. B. Robinsona tuto strategickou 

variantu nenajdeme. 

Záv r: Strategie likvidace likvidátorem by byla pro společnost ASN Plus další finanční 

zát ží, navíc je Ězvlášt  u zadlužených společnostíě časov  náročnou záležitostí.  

 

PRODEJ PODNIKU  

Vzhledem k nep íznivé finanční situaci společnosti ASN Plus, se kterou se potýká 

prakticky od svého založení, je navrhovanou variantou prodej podniku. V p ípad  volby 

této strategie doporučuji neoddalovat její realizaci, neboť včasné rozhodnutí o likvidaci 

zabrání zbytečnému snižování hodnoty podniku.  

3.2 Základní scéná e budoucího vývoje 
 

V p edchozí kapitole byly vyhodnoceny strategické alternativy společnosti ASN Plus. 

V tšina z nich naráží na nedostatečné finanční prost edky firmy. I dále analyzované 

strategie rozvoje výrobku a inovace jsou realizovatelné pouze za p edpokladu získání 

dodatečných finančních zdrojů – ať už prost ednictvím finančních instrumentů či 

vkladem nového společníka. Finančn  zat žující je i detailn ji popsaná varianta likvidace 

společnosti likvidátorem, neboť s sebou nese náklady na odm nu likvidátora. Z tohoto 

důvodu byly posouzeny možnosti firmy z pohledu dodatečného financování. 
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Možnosti dodatečného financování: 

a) bankovní úv r/půjčka - leasing, firemní hypotéka, investiční úv r, 

neúčelový úv r, kontokorent, kreditní karta, revolving, 

b) P2B platformy – nap . Fingood, Půjč mé firm , Symcredit, Bondster 

c) nový společník – investor  

 

Společnost ASN Plus se již n kolikátým rokem vyrovnává se záporným hospodá ským 

výsledkem. To výrazn  limituje šanci na získání finančních prost edků od banky a 

prakticky vylučuje možnost využít n kterou z P2B platforem Ězde je doložení kladného 

hospodá ského zůstatku jednou ze základních prerekvizit prov ení žadatelůě. Jedinou 

možnou variantou je tedy získání nového společníka, který rozvoj či inovaci zafinancuje 

prost edky svého vkladu. Vzhledem k aktuálnímu základnímu kapitálu 250 tis. a pot eb  

finančních prost edků na ob  navržené strategie, je velmi pravd podobné, že by se tento 

nový společník stal v tšinovým vlastníkem společnosti ASN Plus, s. r. o. 

 

A. STRATEGIE ROZVOJE VÝROBKU 

Scéná  1: Rozší ení obsahové části aplikace Ě1. stupeňě 

P edstavuje dopln ní výukového materiálu o p edm ty:  

- matematika,  

- p írodov da, 

- vlastiv da. 

 

Tyto p edm ty jsou povinnými na prvním stupni základních škol, tudíž by zůstala 

zachována orientace softwaru na d ti prvního stupn  základních škol. Ve spolupráci 

s vybranými učiteli by vznikaly studijní texty a jednotlivá cvičení rozd lená dle obsahu 

a úrovn  obtížnosti Ěa to vždy v rámci látky pro jednotlivé t ídyě. Obnovila by se 

spolupráce s původními zam stnanci společnosti – učiteli základních škol – kte í ve druhé 

polovin  roku 2014 byli zodpov dní za vytvá ení a kontrolu gramatických cvičení 

z českého jazyka Ěvýuku p edm tů na prvním stupni zpravidla zajišťuje t ídní učitel, a to 
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nap íč všemi p edm tyě. Vytvá ený studijní materiál by pak byl osobou pov enou za 

textovou část programu zpracováván do jednotné podoby, pop . grafikem upravován tak, 

aby byl pro d ti lákav jším.  

 

Scéná  2: Rozší ení obsahové části aplikace Ě2. stupeň, p íprava na p ijímací zkoušky) 

P edstavuje další vývoj produktu, tentokrát o p edm ty druhého stupn  základních škol: 

- anglický jazyk,  

- p írodopis,  

- d jepis,  

- zem pis, 

- pop . p ípravu na p ijímací zkoušky Ěst ední školy, víceletá gymnáziaě.  

 

Úsp ch této strategie rozvoje výrobku navrhuji současn  podpo it také orientací na lepší 

propagaci vzd lávacího softwaru ve školách - vysv tlením jeho výhod p ímo b hem 

vyučování na konkrétních základních školách se zvýší zájem d tí. Propagace na 

rodičovských schůzkách, pop . jiných akcích školy, ve školním periodiku atd. je též 

vhodný způsob, jak zvýšit poptávku po tomto produktu. Spolupráce s učiteli Ěnavrhuji 

navázat smluvní kontrakt zejména se školami, jejichž učitelé jsou již zapojeni do tvorby 

výukového obsahu aplikaceě by m la začít od zadávání domácích úkolů v aplikaci, pop . 

využitím aplikace p ímo p i každodenní školní výuce. Učitelé tak mohou sledovat 

pokroky svých žáků a domácí úkoly p izpůsobit individuálním pot ebám konkrétního 

dít te. 

 

B. STRATEGIE INOVACE 

Scéná  1: Využití aplikace jako platformy pro vzd lávání ve firmách 

Tato varianta p edstavuje vývoj zcela nového produktu – univerzální výukové platformy 

splňující pot eby v oblasti vzd lávání zam stnanců firem či ve ejných institucí. Konkrétní 

vývoj funkčností a vzhledu aplikace by probíhal na zakázku a dle požadavků zákazníka 

a cílil by do oblastí:  



 82 

- zákonná školení Ěškolení idičů, protipožární školení, školení ochrany 

informací, ochrany zdraví p i práci, atd.ě, 

- interní vzd lávání zam stnanců Ěhard-skills, soft-skills tréninky). 

Tato strategie se prolíná se strategií rozvoje trhu, neboť p edpokládá i jinou cílovou 

skupinu zákazníků. Protože se jedná o vývoj nového produktu, p edstavuje tato varianta 

nemalé vstupní investice - bylo by nutné provést nový marketingový výzkum, analýzu 

konkurence, zjistit regulatorní požadavky, atd. 

 

Scéná  2: Orientace podnikatelské činnosti na poskytování služeb 

Zam it se na poskytování služeb – nap . tvorbu webových aplikací a prezentací, kterou 

společnost provozovala jako vedlejší p edm t podnikání. Zastaralý produkt prodat 

a peníze utržené z prodeje použít pro novou podnikatelskou činnost provozovanou pod 

hlavičkou společnosti ASN Plus. 

 

C. STRATEGIE LIKVIDACE  

Strategie likvidace likvidátorem by v p ípad  společnosti ASN Plus – společnosti 

s ručením omezeným - obnášela n kolik kroků:    

- rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace ve form  

notá ského zápisu, 

- volba likvidátora, 

- sepsání p edávacího protokolu, jímž statutární orgán p edá ke dni zrušení 

společnosti likvidátorovi veškerá aktiva, včetn  všech práv, povinností 

a závazků, 

- vyhotovení účetní záv rky a uzav ení účetních knih, 

- sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jm ní, 

- zápis vstupu do likvidace do obchodního rejst íku a zve ejn ní v 

Obchodním v stníku, 

- podání daňového p iznání. 
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I strategie likvidace však vyžaduje dodatečné náklady – krom  nákladů na likvidátora 

jsou to náklady na zpracování účetních dokladů a administrativní úkony s tím spojené. 

Odm na likvidátora začíná na 60 tis. Kč a zpravidla činí více jak 10% zůstatku zpen žení 

majetkové a jiné podstaty. K odm n  likvidátora se dále platí jednorázov  10.000,- Kč za 

každého p ihlášeného v itele do počtu deseti v itelů.  

Likvidace společnosti navíc trvá zpravidla n kolik m síců až rok, u zadlužených 

společností ješt  déle.  

Aspekty likvidace jsou do jisté míry upraveny v zakladatelské smlouv  společnosti ASN 

Plus: 

- společnost vstupuje do likvidace ke dni, k n muž je zrušena, nestanoví-li 

zákon jinak,  

- likvidátora volí valná hromada Ěp ičemž valná hromada rozhoduje alespoň 

prostou v tšinou hlasů p ítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo 

zakladatelská smlouva vyšší počet hlasůě, 

- p i zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na 

likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje pom rem podílů a lze je 

vyplatit formou pen žitého i nepen žitého pln ní. 

 

Ke dni 1. 2. 201Ř má společnost ASN Plus, s. r. o. pouze dva společníky, kte í tvo í valnou 

hromadu – na rozhodnutí o likvidaci společnosti a volb  likvidátora se tedy musí 

shodnout jednomysln . Likvidační zůstatek by byl pak rozd len dle procentuálního 

rozd lení podílu na základním kapitálu Ě65 %, 45 %ě. 

3.3 Výb r a stanovení strategie 
 

Každá z uvažovaných strategií byla hodnocena z hlediska své p ijatelnosti, vhodnosti 

a proveditelnosti. Byly vydefinovány hlavní klady a zápory každé z nich, t m bylo 

p id leno bodové hodnocení Ěstupnice 1 – 5ě a váhy Ě1 – 3). Prost ednictvím porovnání 

vážených součtu t chto bodů pak byla vybrána doporučená varianta strategie. 
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Tab. 9: Hodnocení strategických alternativ 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Zásadní nevýhodou prvních t ech strategií je jejich finanční náročnost. Za stávající 

nep íznivé finanční situace společnosti ASN Plus je tento faktor natolik významný 

Ěváhové hodnocení = 3ě, že p eváží klady všech t í strategických variant. Rozdílnou 

finanční náročnost jednotlivých strategií odráží bodové hodnocení 2 – 5 Ěnejnákladn jší 

je strategie inovace, nejmén  nákladnou pak strategie likvidace společnosti likvidátoremě. 

Vybraná varianta strategie prodeje společnosti je jediná s kladným bodovým 

ohodnocením, které odráží p edevším skutečnost, že její realizace není zatížena pot ebou 

dodatečných finančních zdrojů. 

Strategie
Hod o e í 

(1-5)

Váha 
(1-3)

Součet Doporuče í

 + z alost trhu a stá ají ího produktu 2 2

 -

ut é zajistit dodateč é fi a č í a 
lidské zdroje časo ě a fi a č ě 

ároč ý ý oj a FreePas al 
platfor ě

4 3

 +

tre d e-lear i go é podo  
záko e  žado a ý h škole í 
za ěst a ů, rostou í tre d péče o 
za ěst a e, k o -ho  
společ íků

3 1

 -

ut é zajistit dodateč é fi a č í a 
lidské zdroje o á a alýza 
ko kure e, poptá k , áklad  a 
certifikaci)

5 3

 +

společ ost ASN Plus je s hop á 
splatit eškeré zá azk  je 
sol e t í

3 1

 -

ut é zajistit dodateč é fi a č í a 
lidské zdroje áklad  a 
lik idátora, zpra o á í účet í h 
dokladů a ad i istrati í úko

2 3

 +
epředsta uje dodateč é fi a č í 

zatíže í 5 3

 - 

ut é ajít kup e, popř. zaplatit 
zprostředko atele prodeje 
společ osti

4 2

Výhody a evýhody

Strategie 

rozvoje 

ýro ku

Strategie 

inovace

Strategie 

likvidace

Strategie 

prodeje

-8

-12

-3

7

NE

NE

NE

ANO
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Navržený postup realizace strategie prodeje podniku: 

1. Definování hodnoty podniku, vč. možných rizik. Majetek společnosti ASN Plus 

aktuáln  p edstavuje zejména: 

- současná verze programu,  

- databáze ČJ, 

- kontakty na školy a rodiny s d tmi, 

- znalost pot eb potenciálních zákazníků,  

- znalost trhu. 

 

2. P íprava tzv. „Target listu“ neboli „long listu“ - seznamu p edpokládaných kupujících 

a zprost edkovatelů. Navrhovaný „long list“ společnosti ASN Plus: 

- OPERO s.r.o. 

- UNIFER alfa a.s 

- Dana Bérová 

- 3S Consulting s.r.o. 

- RSJ Investments SICAV a.s. 

- Plus4U a.s.  

 

3. P íprava nabídkového listu Ě„teaser“ě, který obsahuje základní informace o podniku 

Ěp edm t činnosti, základní finanční ukazatele, atd.ě. 

4. Rozeslání nabídkového listu podnikům a osobám uvedeným na long listu, vč. termínu, 

do kdy můžou vyjád it svůj zájem. 

5. Sestavení tzv. short listu, který bude obsahovat relevatní zájemce, tedy ty, kte í 

vyjád í zájem o koupi podniku. Zájem kupujícího se zpravidla váže na tzv. Letter of 

Intent Ěnezávazné prohlášení zájmuě, v n mž zájemci specifikují konkrétní podmínky 

a cenu Ěpop . její intervalě, kterou jsou ochotni za podnik zaplatit. 

6. Podepsání Dohody o mlčenlivosti ĚNDA – Non Disclosure Agreementě zájemci 

o koupi. Touto dohodou se prodávající chrání p ed zneužitím informací 

v konkurenčním boji. 
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7. P íprava podkladů a informací o podniku, které jsou vyžadovány kupujícím jako 

podklad pro rozhodnutí o koupi. Následn  kupující provádí tzv. „due diligence - 

analýzu oblasti práva, daní a financí zájmového podniku, jejímž cílem je rozhodnutí 

o p edložení závazné nabídky. 

8. Vyjednávání o smluvních podmínkách a ukončení transakce podpisem smlouvy. 

3.4 Vyhodnocení a dopady 
 

Rozhodnutí o prodeji společnosti musí být odsouhlaseno valnou hromadou společnosti. 

Ke dni 1. 2. 201Ř má společnost ASN Plus, s. r. o. pouze dva společníky tvo ící valnou 

hromadu – je tedy nezbytný souhlas obou z nich. Je nutné si uv domit, že v p ípad  

prodeje společnost nezaniká, původní vlastníci ale ztrácejí veškerá práva a povinnosti, 

které je pojily s účastí ve společnosti.  

  

Personální aspekty 

V p ípad  prodeje podniku se m ní subjekt pracovn právních vztahů na stran  

zam stnavatele, s tím je spojen p echod všech zam stnanců pod nového zam stnavatele. 

Protože společnost ASN Plus k aktuálnímu datu 1. 2. 201Ř nemá žádné zam stnance, 

nemusí se touto otázkou kupující ani prodávající zabývat.   

 

Účetní dopady 

Účetní hledisko prodeje podniku upravuje Český účetní standard č. 011 – Operace 

s podnikem, zákon o účetnictví č. 563/1řř1 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů, a vyhláška 

č. 500/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpisů. 

Z hlediska účetních p edpisů je účtováno výsledkov  u prodávající společnosti 

a rozvahov  u nakupující společnosti. Technika účtování má tak možnost významn  

ovlivnit hospodá ský výsledek b žného období.  

U prodávajícího je nutné p edevším rozpustit rezervy, opravné položky, vypo ádat časové 

rozlišení související s prodávaným majetkem a p ípadn  oceňovací rozdíl k nabytému 
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majetku z d ív jších transakcí. Prodávaný majetek se vyúčtuje na p íslušný účet ostatních 

mimo ádných nákladů v účetních cenách, p evád né závazky sníží tento účet 

mimo ádných nákladů. Tržba z prodeje se vyúčtuje na p íslušný účet ostatních 

mimo ádných výnosů. K tomuto datu se bude u zúčastn ných osob účtovat o p echodu 

majetku a závazků. P ed prodejem není podle zákona t eba mimo ádné účetní záv rky 

ani inventarizace.  

Významným bodem prodeje podniku je ocen ní koupeného majetku. To může být 

provedeno v účetních cenách prodávajícího, cenách určených na základ  znaleckého 

posudku či ve smluvních cenách jednotlivých položek. V p ípad  společnosti ASN Plus 

doporučuji zvolit stanovení ceny dohodou – majetek podniku p edstavuje n kolik málo 

položek Ěnezanedbatelnou hodnotu mají p edevším licence a doménová práva 

k webovým službámě. V opačném p ípad  my m l kupující povinnost odepisovat 

kladný/záporný oceňovací rozdíl nebo kladný/záporný goodwill. 

 

Daňové dopady 

U prodávajícího je hospodá ský výsledek z prodeje součástí celkového hospodá ského 

výsledku podniku za b žné zdaňovací období, ve kterém došlo k prodeji. Samotná 

transakce se finančnímu ú adu neoznamuje. 

Pro účely dan  z p íjmů právnických osob je pro prodávajícího prodej podniku posuzován 

podle celkového rozdílu mezi sumou daňových zůstatkových cen jednotlivých aktiv, 

sníženou o p evád né závazky, a dohodnutou kupní cenou za podnik či jeho část.  

Prodej podniku ani jeho části není p edm tem dan  z p idané hodnoty. 

U odpisovaného majetku se může prodávající, coby jeho vlastník prvnímu dni 

zdaňovacího období, uplatnit polovinu daňového odpisu.  

 

Právní dopady 

Dle zákona č. 513/1řř1 Sb., obchodního zákoníku, p edstavuje prodej podniku p evod 

vzájemn  souvisejících aktiv a závazků z prodávajícího na kupujícího. 

Základním dokumentem je smlouva o prodeji podniku, kterou se prodávající zavazuje 

odevzdat kupujícímu podnik, p evést na n j vlastnické právo k podniku. Kupující se 
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zavazuje p evzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. 

Smlouva o prodeji musí být vyhotovena písemn  Ě§476 ObchZě. 

Aby byl prodej podniku právn  platný, je nutné smlouvu o prodeji podniku také zve ejnit 

ve sbírce listin obchodního rejst íku; tím dojde ke zve ejn ní podmínek smlouvy, a to jak 

finančních, tak časových a dále je možné z této smlouvy vyčíst, jaký majetek a závazky 

prodejem p echází.  

Výši kupní ceny ani způsob jejího určení obchodní zákoník neuvádí. Kupní cena by však 

m la být ve smlouv  o prodeji stanovena buď p ímo, nebo nep ímo Ějako způsob jejího 

dosaženíě. P estože zákon nevyžaduje znalecký posudek, mohou se na n m smluvní 

strany domluvit.  

Součástí smlouvy může být také závazek prodávajícího nevykonávat po určitou dobu 

Ěnejvýše 2 rokyě činnost konkurující prodanému podniku – a to na vlastní ani cizí účet Ě§ 

488a ObchZ). 
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4 RIZIKů ů NÁVRH Nů JEJICH ELIMINůCI 

 

Navržená strategie odprodeje společnosti s sebou nese i určitá rizika. Oproti strategickým 

variantám rozvoje výrobku či inovace nejsou tak vysoká, p esto však existují. Proto je 

t eba s nimi počítat, aby v p ípad , že nastanou, bylo možné včas a efektivn  eliminovat 

jejich možný dopad. 

 

Pro zvolenou strategii prodeje podniku byly identifikovány následující rizika:  

Č. Riziko 
Pravděpodo ost 

výskytu 

Stupeň 
dopadu 

Výz a ost 
rizika 

1 Společ ík si prodej pod iku roz slí 2 5 10 

2 Odstoupe í od s lou  kupují í  3 5 15 

3 Průtah  sou isejí í s prodeje  pod iku 1 2 2 

4 Špat ě z ole á etoda o e ě í ajetku 1 3 3 

5 Pod ik epo ese trž  s é u i estoro i 3 4 12 

6 I estor e ude sol e t í 3 3 9 
 

Tab. 10: Rizika strategie prodeje podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Významnost t chto rizik byla pak hodnocena jako součin pravd podobnosti jejich 

výskytu ĚPě a stupn  jejich dopadu (D). 

T mto dv ma veličinám byly na základn  subjektivní analýzy p id leny body 

z následující kvalitativní bodové stupnice: 
 

 

            

 

 

 
 

Tab. 11: Stupn  pravd podobnosti rizika  

Zdroj: Vlastní zpracování  

Velikost pravděpodo osti rizika P  

Hodnota Pravděpodo ost výskytu 

0,1 - 1,0 té ěř e ož é - el i alá 

1,1 - 2,0 ýji eč ě ož é - alá 

2,1 - 3,0 ěž ě ož é - střed í 
3,1 - 4,0 pra děpodo é - soká 

4,1 - 5,0 hra ič í s jistotou - el i soká 
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Tab. 12: Stupn  dopadu rizika  

Zdroj: Vlastní zpracování  
 

Grafickým znárodn ním relativního postavení a významnosti hlavních rizik je tzv. mapa 

rizik, což je dvourozm rný graf poloh rizik se sou adnicemi (P, D). 

 

 

 

Obr. 20: Mapa rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Mapa rizik zobrazuje oblast b žných Ězelenáě, závažných Ěoranžováě a kritických 

Ěčervenáě rizik. Ať už se vydefinované riziko nachází v kterékoli zmín né oblasti, je nutné 

navrhnout plán jeho eliminace. Na následujícím obrázku jsou rizika již se azeny dle 

významnosti, doporučen je způsob eliminace a také obecné ešení pro p ípad, že k této 

hrozb  skutečn  dojde. Následn  jsou dv  nejv tší rizika a způsob jejich eliminace 

detailn ji rozebrány. 
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Tab. 13: Rizika a jejich eliminace a způsob ešení  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Riziko č. 2: Odstoupení od smlouvy kupujícím 

Nejvýznamn jším rizikem Ěz pohledu aktuálních majitelů podnikuě je možnost, že 

vybraný investor Ě= kupujícíě si rozmyslí plánovaný odkup podniku a odstoupí od 

smlouvy - významnost = 15, sou adnice Ě2,5ě.  Tato varianta je ošet ena jak Obchodním 

zákoníkem Ě§ 4Ř4 – 4Ř6ě, ale zpravidla bývá uvedena jako jedna z kapitol uzavírané 

smlouvy o prodeji podniku. Ustanovení obchodního zákoníku p itom nejsou kogentní 

povahy – použijí se tedy v p ípad , že si strany nesmluví n co jiného. 

Obchodní zákoník definuje možnost odstoupit od smlouvy následovn : "Kupující je 

oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže podnik není způsobilý pro provoz stanovený ve 

smlouvě a vady včas oznámené jsou neodstranitelné nebo je prodávající neodstraní 

v dodatečné p imě ené lhůtě, kterou mu kupující stanoví.“ Tyto vady mohou být ze své 

podstaty buď vady faktické či vady právního charakteru.  

Eliminace rizika odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího tedy spočívá v p esném 

definování smluvních podmínek, za kterých toto kupující strana může učinit.  

Č. Riziko Eliminace Řeše í

2
Odstoupe í od s lou  

kupují í
Defi o á í pod í ek odstupu e 

s lou ě o prodeji pod iku Vý ěr o ého i estora

5
Pod ik epo ese trž  

s é u i estoro i

Doporuče í ož ého s ěro á í 
aplikace (inovace, rozvoj 

produktu, trhu)

 - 

1
Společ ík si prodej 
pod iku roz slí

Podro á a alýza stá ají í 
situa e, č. rizik pokračo á í e 
stá ají í pod ikatelské či osti

Prodej s é části druhé u 
společ íku

6
Investor nebude 

sol et í  - 

)ajiště í příj ů společ íků 
ji ý  způso e  ež z 

prodeje společ osti

4
Špat ě z ole á etoda 

o e ě í ajetku
Dopado á a alýza, č. čísle í 

dis ou to a ý h zisků Žád é - s lu ě zakot e o

3
Průtah  sou isejí í s 
prodejem podniku

V pra o á í s lou  o prodeji 
pod iku prá íke

)ajiště í fi . prostředků a 
úhradu í e ákladů



 92 

V p ípad , že by se toto riziko stalo skutečností, je nutné najít nového investora. 

V p ípad  navrženého postupu prodeje společnosti Ěviz p edchozí kapitolaě bych 

doporučil: 

1. Aktualizovat již vypracovaný „short list“ – obrátit se na p edchozí oslovené 

zájemce a zjistit, zda jejich zájem o koupi společnosti stále trvá, pop . oslovit 

nové potenciální investory. 

2. Z konkrétních zájemců vybrat nového nejvhodn jšího. 

3. Začít s novým vyjednáváním o smluvních podmínkách zakončené podpisem 

kupní smlouvy. 

 

Riziko č. 5: Podnik neponese tržby svému investorovi 

Druhou na škále významnosti vydefinovaných rizik je možnost, že podnik neponese 

svému majiteli žádné budoucí tržby – významnost = 12, sou adnice Ě3,4ě.  

Toto riziko souvisí s vybranou variantou stanovení kupní ceny. Ta může být stanovena 

t emi způsoby:  

a) Majetkové ocen ní, kdy je hodnota podniku dána individuáln  ocen nými 

majetkovými položkami sníženými o hodnotu závazků podniku. V p ípad  

společnosti ASN Plus by majetek p edstavovaly zejména následující položky: 

software, data, získané know-how, obchodní kontakty. Závazky jsou schopni 

společníci uhradit ze svých zdrojů. 

b) Výnosové ocen ní, kdy je hodnota podniku dána tím, jaký budoucí 

ekonomický prosp ch Ězisky, resp. pen žní tokyě je schopen p inést svým 

vlastníkům. 

c) P ístup založený na tržním porovnání, který vychází z toho, kolik by byl 

potenciální prům rný investor ochotný za podnik jako funkční celek zaplatit 

na trhu. 

 

Jednání o kupní cen  p edstavuje zpravidla nejnáročn jší, tím pádem i jednu 

z nejrizikov jších fází celého prodeje podniku.  V p ípad  společnosti ASN Plus, která je 
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n kolikátým rokem ve ztrát , navrhuji určit kupní cenu jako 2 - 3 % budoucích tržeb 

poskytovaného produktu. V tomto p ípad  by kupní cena byla splácena po určitou 

smluvn  dohodnutou dobu Ěnap . 10 let od prodeje společnosti vždy k prvnímu dni roku 

následujícíhoě.  

Eliminace rizika, že produkt Ěvzd lávací aplikaceě nebude svému budoucímu majiteli 

generovat zisk, lze eliminovat velmi t žce. ešení může být op t zakotveno ve smlouv  

o prodeji podniku – p evod práv k majetku společnosti zahrnuje i možnost svévoln  s ním 

pak nakládat. Výpočet tržeb z budoucího provozu softwaru tak musí být p esn  

definován. ešením může být do jisté míry také dohoda s kupujícím o budoucím 

sm ování/využití aplikace. Navrhuji rozpracovat možnost vytvo it z výukové aplikace 

cílené na procvičování školní látky univerzální výukovou platformu splňující pot eby 

v oblasti vzd lávání zam stnanců firem či ve ejných institucí. Konkrétní vývoj 

funkčností a vzhledu aplikace by probíhal na zakázku a dle požadavků zákazníka.  

Taková platforma by mohla cílit do oblastí: 

- zákonná školení Ěškolení idičů, protipožární školení, školení ochrany 

informací, ochrany zdraví p i práci, atd.ě, 

- interní vzd lávání zam stnanců Ěhard skills, soft skills tréninky). 
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5 ZÁV R 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo na základ  kritické analýzy navrhnout strategii 

rozvoje podniku. Pro zkoumání jsem si vybral společnost ASN Plus, s.r.o., u které pot eba 

zm ny strategie vyplývá z dlouhodob  neuspokojivé finanční situace. Společnost se 

prakticky od svého vzniku potýká se ztrátou, kterou kryje z vlastních prost edků svých 

společníků.  

 

Jednou z hlavních p íčin neúsp chu této společnosti byl nevhodný výb r platformy, na 

které je hlavní produkt – výukový software češtiny pro d ti prvního stupn  základních 

škol – vystav n. Vývoj ve FreePascalu je obtížn jší a mén  obvyklý než v jiných 

programovacích jazycích. Od tohoto faktu se odvíjí nedostatek, respektive výrazn  vyšší 

mzdové požadavky t ch, kte í s tímto jazykem dokáží pracovat. Produktu je tedy výrazn  

limitován již na svém vývoji, což ve spojení s očekáváním a požadavky zákazníků, 

prakticky p edznamenalo jeho neúsp ch. V b eznu 2017 provedený marketingový 

výzkum tuto domn nku jen potvrdil – respondenti označili za nejv tší nedostatek 

softwaru to, že nabízí výuku pouze českého jazyka a není dostupný v mobilní verzi. 

Konkurenční pozice společnosti je prakticky nulová, produkt není schopný za stávajícího 

rozsahu a funkčnosti ostatním produktům na trhu konkurovat. Nejv tšími současnými 

podnikovými aktivy tak zůstává databáze česko-jazyčných cvičení vytvo ená samotnými 

učiteli, kontakty na školy a rodiny a znalost pot eb potenciálních zákazníků a související 

poptávky. Každý další rozvoj produktu, potažmo posílení podnikatelské činnosti, by 

vyžadoval značné finanční prost edky, kterými však společnost nedisponuje. Riziko, že 

by se tato investice nakonec nevrátila, je navíc velmi vysoké.  

 

Z uvažovaných strategických alternativ proto po jejich důkladné analýze doporučuji 

strategii prodeje společnosti. Všechny ostatní uvažované sm ry budoucího rozvoje firmy 

vždy narazily na pot ebu vysokých dodatečných finančních prost edků – ať už by se 

podnik vydal cestou rozvoje či inovace výrobku nebo p istoupil ke své likvidaci právní 

cestou.  
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Aktuální výzvou doporučené strategie se tak stává nalezení vhodného investora – kupce 

a dojednání výše, pop . způsobu stanovení prodejní ceny společnosti. Z p edb žného 

průzkumu možných investorů se zatím jako nejvhodn jší jeví společnost Vladimíra 

Ková e Plus4U, a. s. Ta prost ednictvím digitální stavebnice pro tvorbu informačních 

systémů Unicorn Universe poskytuje různá zákaznická ešení, nap .  +4U Léka , +4U 

OSVČ, +4U Mail, nebo ešení stav ná p ímo na míru jako Správa datacentra, ízení 

personální agentury, Studijní informační systém, atd. Výukový software společnosti ASN 

Plus by se pravd podobn  stal základem pro vznik univerzální výukové platformy 

splňující pot eby v oblasti vzd lávání zam stnanců firem či ve ejných institucí.  
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