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1 Úvod 

Strategie byla dříve chápána jako věda o plánování a vymezení směru vojenských akcí 

a používala se většinou při vojenských operacích. Teprve na počátku šedesátých let začala její 

aplikace i v nevojenských oblastech, zejména v podnicích. Dnes je tento pojem zmiňován 

nejen v podnikové praxi, ale také například ve sportu či politice, dokonce se s ním setkáváme 

při hospodaření s domácností. 

Podnikatelské prostředí se neustále mění a schopnost organizace v takovém prostředí 

uspět vyžaduje vysoce kompetentní řízení a kvalitní vedení, v čemž mají mnohé organizace 

značné nedostatky. Takovým organizacím chybí strategické cítění a myšlení, které je 

v dnešním podnikatelském prostředí nezbytné. Současná uspěchaná doba vyžaduje, aby 

organizace měly k dispozici jasnou vizi a směr, kterým se chtějí dále ubírat. 

Dobře zpracovaná podniková strategie je nástrojem k dosažení firemních cílů. Díky ní 

by měl být podnik schopen vyrovnat se s probíhajícími změnami působící jak v podniku, tak 

mimo něj. Pro každou firmu je důležité, sledovat vnitřní a vnější prostředí podniku a umět 

flexibilně reagovat na případné změny. 

Vedení každého podniku usiluje o větší zisk a úspěch, k čemuž může dopomoci právě 

dobře promyšlená strategie podniku. Taková strategie je nejen klíčem k úspěchu podniku, ale 

také je jedním ze základních nástrojů strategického řízení. Tvorba fungujícího systému 

strategického řízení vyžaduje určitý čas a neustálou pozornost vrcholového vedení 

společnosti. 

 

Cílem této diplomové práce je udělat strategickou analýzu u vybrané společnosti, 

která se zabývá poskytováním úklidových služeb a navrhnout strategii odpovídající 

výsledkům analýzy. 

 

V první části jsou popsána teoretická východiska týkající se strategické analýzy. 

Nejprve budou objasněny základní pojmy, které souvisejí se strategickým řízením a s volbou 

samotné strategie. Následně jsou popsány metody vnější analýzy prostředí a metody vnitřní 

analýzy podniku (PEST, Porter, VRIO, Finanční analýza, SWOT), ze kterých pak vychází 

tvorba strategie. V závěru kapitoly je popsáno základní členění strategií. 

V druhé části bude představena vybraná společnost SIMACEK FACILITY CZ,  která 

nabízí úklidové služby. Následně bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí, která 
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bude vycházet z teoretických poznatků vypracovaných v první části této práce. Tato analýza 

bude zaměřena pouze na ostravskou pobočku dané společnosti a bude provedena na základě 

dostupných interních dokumentů, které mi poskytlo vedení společnosti. Také budou použity 

poznatky získané z rozhovorů s managementem firmy a z veřejně dostupných webových 

stránek společnosti. Výsledná zjištění budou shrnuta v závěrečné SWOT analýze. 

V závěru této diplomové práce bude navržena optimální strategická alternativa a 

doporučení pro úspěšný rozvoj společnosti.   
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2 Teoretická východiska strategické analýzy 

Strategická analýza je základnou pro tvorbu vhodné podnikové strategie, a proto je 

důležitým nástrojem managementu všech firem. V této kapitole budou vysvětleny základní 

pojmy, které je nutné znát před aplikací metod strategické analýzy. 

 

2.1 Strategie podniku 

Strategie je jádrem strategického řízení. Vyjadřuje základní představy o tom, jakým 

způsobem budou firemní cíle dosaženy. Strategie podniku je nezbytnou součástí moderního 

řízení, protože dobře zvolená strategie je cestou k úspěchu podniku. 

Dedouchová (2001) uvádí dvě definice strategie podniku. Plánovací přístup a nový, 

moderní, tzv. přírůstkový přístup. Podle prvního přístupu je strategie: ,,dokument, ve kterém 

jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění 

zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů.“ Přírůstkový přístup definuje tento pojem jako: 

,,připravenost podniku na budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, 

průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro 

splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám 

jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí 

podniku.“ 

 

2.2 Strategické řízení 

Problematika strategického řízení je v oblasti managementu často diskutovaným 

tématem a existuje k ní řada přístupů a definic. 

Jakubíková (2013, str. 16) definuje strategické řízení firmy jako ,,dynamický proces 

tvorby a implementace rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy.“ 

Takové řízení zahrnuje aktivity zaměřené na zajišťování dlouhodobého souladu mezi 

posláním firmy, dlouhodobými cíli, disponibilními zdroji a také mezi firmou a prostředím, 

v němž firma existuje. Takového souladu firma dosahuje prostřednictvím vymezení vize, 

mise, firemních cílů, růstových strategií a portfolia pro celou firmu. 

Sedláčková a Buchta (2006, str. 1) uvádějí, že: ,,strategické řízení je proces, ve kterém 

vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených cílů, 
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k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím a k zajištění celkové prosperity 

a úspěšnosti podniku.“ Takové řízení je základem řízení celého podniku. 

Strategické řízení je stále nekončící proces tvorby a určování směru vývoje a aktivit 

organizace. Je to každodenní rozhodování o tom jak čelit vznikajícím změnám v daném 

prostředí podnikání. Proces strategického řízení je znázorněn na Obr. 2.1. Tento proces řídí 

vrcholový management (Mallya, 2007).  

 

Obr. 2.1 Proces strategického řízení 

 

Zdroj: Jakubíková (2013, str. 17) 
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Jednou z hlavních úloh je činit strategická rozhodnutí. Mezi tato rozhodnutí lze zařadit 

například: 

 rozhodnutí o směru podnikání, 

 stanovení cílů, 

 formulace a implementace strategie, 

 vytvoření strategicky orientované firemní kultury, 

 vytvoření motivačního systému, 

 rozhodnutí o alokaci zdrojů, 

 vytvoření strategických podnikatelských jednotek, 

 vyhodnocení příležitosti k dalšímu růstu. (Jakubíková, 2013) 

 

Zde je několik výhod, které podle Mallyai (2007) mají firmy používající koncepty 

strategického řízení: 

 firma se ujímá kontroly nad svou budoucností, 

 iniciuje a ovlivňuje aktivity ve svém okolí, 

 zvyšuje prodejnost svých výrobků a služeb, 

 prokázané významné zvýšení ziskovosti, 

 zlepšení produktivity práce zaměstnanců, 

 jasné pochopení vztahu mezi výkonností a odměnou pro zaměstnance, 

 efektivní alokace času a zdrojů firmy, 

 minimalizace dopadů neočekávaných podmínek a změn, 

 a další. 

 

2.3 Strategické myšlení 

Pro většinu lidí není strategické myšlení vrozené, musí se jej učit. Jelikož v rámci 

strategického řízení musí každý vedoucí pracovník zvládnout spousty různorodých jevů 

působících na podnik a volit mezi množstvím alternativ, je takové myšlení nezanedbatelnou 

součástí podnikové koncepce.  

Podle Součka (1991) má strategické myšlení řadu principů, které se vzájemně doplňují 

a překrývají. Nelze je chápat izolovaně, pouze aplikace jako celek přináší žádoucí efekt. 

Princip myšlení ve variantách – tento princip vyplývá především z nejistoty 

budoucích procesů, které ovlivňují strategii podniku. Čím vzdálenější je cíl, tím je obvykle 
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k dispozici více variant strategií. Podnik musí být připraven na zvládnutí všech situací, které 

mohou s vysokou pravděpodobností při plnění strategického cíle nastat. 

Princip permanentnosti – strategický proces je neustále ovlivňován změnami v okolí 

podniku, vzájemnou návazností strategických operací, neustálým přílivem faktorů 

ovlivňujících strategii a změnami uvnitř podniku. Proto sestavení strategie nikdy nekončí. 

Princip interdisciplinárního myšlení – při sestavování strategie jsou využívány 

poznatky a metody různých oborů a vědních disciplín. Rozdílnost přístupů a metod práce 

jednoho oboru v oboru jiném zapříčiní vznik nových a efektivních námětů. 

Princip tvůrčího způsobu myšlení – tento princip patří k charakteristickým rysům 

strategického myšlení. Jeho podstatou je přinášení nových, netradičních námětů a uplatnění 

zcela nových, originálních myšlenek. Tento způsob myšlení je třeba v lidech cílevědomě 

vytvářet a z toho vyplývá potřeba iniciativy, optimismu a odvahy angažovat se pro nové 

myšlenky. 

Princip syntézy exaktního a intuitivního myšlení – dlouhou dobu se strategické 

řízení opíralo hlavně o intuici, zkušenosti a profesionální cit. Až později k tomu přistoupily 

ekonomicko – matematické a statistické metody. Podíl exaktních a intuitivních metod se u 

jednotlivých strategií liší. Exaktní metody lze použít v situacích, ve kterých lze předpokládat 

relativně rovnoměrný budoucí vývoj, zatímco pro období, v němž se očekávají značné změny 

a kolísání jsou vhodnější intuitivní přístupy. 

 

Mezi základní principy strategického myšlení řadí Souček (1991) také: 

- princip celosvětového systémového myšlení, princip myšlení v čase, princip 

zpětnovazebního myšlení, princip agregovaného myšlení, princip orientace na 

špičkové výsledky, princip koncentrace, princip etiky myšlení a princip vědomí 

práce s rizikem (Lednický, 2006). 
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2.4 Hierarchie strategií podniku 

Typický větší podnik, který má více podnikatelských jednotek má zpravidla tři 

propojené úrovně strategií: 

 podniková úroveň, 

 úroveň podnikatelských jednotek, 

 funkční úroveň. 

Strategie na jednotlivých úrovních mají různý charakter a jsou v souladu s cíly těchto 

úrovní. Úkolem top managementu je zvážit, do jaké míry tyto strategie odpovídají 

celopodnikovým cílům 

 

2.4.1 Podniková úroveň 

Podnikovou úroveň řízení zastává vrcholový management a nejužší okruh 

rozhodujících akcionářů. Strategie podniku na této úrovni řízení znamená především 

zpracování vize podniku, na jejíž základě jsou poté rozpracovány strategie jednotlivých 

podnikatelských jednotek. Vedení podniku se snaží zabezpečit, aby podniková strategie měla 

smysl a maximalizovala tvorbu hodnoty pro vlastníky podniku. 

 

2.4.2 Úroveň podnikatelských jednotek 

V podniku, který má více podnikatelských aktivit, se tato úroveň sestává z vedoucích 

jednotlivých podnikatelských jednotek a dalších zaměstnanců. Pokud má podnik jen jednu 

podnikatelskou aktivitu, pak jsou podniková úroveň a úroveň podnikatelských jednotek 

stejné. Na této úrovní řízení se jedná o obchodní strategii. Strategie by měla specifikovat 

strategické cíle pro prvky rozšířeného marketingového mixu, tzv. ,,7P“: (produkt či služba – 

(Product), cena – (Price), místo – (Place), marketingová komunikace – (Promotion), lidské 

zdroje – (People), procesy – (Process), strategické operace a využití zdrojů – (Planning). 

 

2.4.3 Funkční úroveň 

Na této úrovni jsou za specifické podnikatelské funkce (například personalistika, 

nákup, výroba, marketing a další) zodpovědní funkční manažeři. Tito manažeři mají důležitou 

roli, a to rozvíjet v rámci své odpovědnosti funkční strategie ve všech zmíněných specifických 

podnikatelských funkcích. Pomáhají tak plnit strategické cíle na úrovni podnikatelských 

jednotek a na podnikové úrovni (Dedouchová, 2011) (Grasseová, Dubec, Řehák, 2010). 
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2.5 Firemní vize, poslání a cíle 

 

Vize 

Vize vyjadřuje jednoduchým způsobem základní myšlenku dané firmy. Jde o 

nejobecnější koncepční představu o budoucím vývoji a postavení podniku pro dlouhodobější 

horizont deseti a více let. Správně formulovaná vize musí být přesvědčivá, realistická a 

dostatečně silná, aby povzbuzovala a inspirovala (Kourdi, 2011). 

Poslání 

,,Poslání představuje hlavní důvod existence organizace. Mělo by být ve shodě jak 

s vnějším, tak s vnitřním prostředím.“ (Jakubíková, 2013, str. 21) 

Poslání neboli mise vychází z vize podniku. Zaměřuje se na současnost, ale je 

propojeno s budoucností. Mělo být jednoduché, jednoznačné, stručné a mělo by zdůraznit 

hlavní hodnoty podniku. Je zde zahrnuto, co bude předmětem podnikání, pro jakou skupinu 

zákazníků a jakým způsobem budou zákazníci uspokojováni. Často bývá mise podniku 

vyjádřena písemně a rozpracována do několika firemních principů (Keřkovský, Vykypěl, 

2006). 

Cíle 

Cíle podniku představují žádoucí výsledek, kterého má být v daném čase, místě a za 

daných, předem stanovených podmínek dosaženo. Odvíjejí se od poslání podniku. Teprve po 

stanovení cílů je možné rozhodnout o zdrojích a prostředcích, které budou nezbytné pro jejich 

dosažení. A také o tom, jaký způsob a jaký časový horizont bude pro jejich dosažení nutný. 

Pokud podnik chce, aby měly dané cíle význam, měly by být dodržovány zásady SMART: 

 S – specific = specifický, originální, 

 M – measurable = měřitelný, 

 A – agreed = akceptovaný, 

 R – realistic = reálný, 

 T – trackable = termínovaný, sledovatelný (Lednický, 2006). 
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2.6 Strategická analýza 

Ze strategické analýzy získáme základní východiska pro formulaci strategie. Jeden 

z prvních kroků tvorby strategie podniku je nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho 

okolím. Pro identifikaci těchto vztahů jsou používány různé analytické techniky, kterými se 

budu podrobněji zabývat v následujících kapitolách. 

Sedláčková a Buchta (2006, str. 8) uvádí, že cílem strategické analýzy je: 

,,identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že 

budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku.“  

Výsledek analýzy je pak základem pro posouzení, zda je současná strategie vhodná 

nebo je třeba zvolit strategii novou. Vychází se přitom z odhadu budoucích jevů a trendů, 

které mohou během strategického období nastat. Proto je důležité co nejdůkladněji analyzovat 

existující trendy, získat informace ohledně možného budoucího vývoje a rozlišit krátkodobé 

jevy od těch dlouhodobých. 

Strategická analýza vymezuje dva základní okruhy její orientace, a to analýzu 

orientovanou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřního prostředí podniku. Je třeba 

zdůraznit, že obě tyto roviny jsou vzájemně propojeny. Schematicky znázorňuje strategickou 

analýzu Obr. 2.2 (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Obr. 2.2. Strategická analýza 

 

Zdroj: Sedláčková, Buchta (2006, str. 10) 

 

2.7 Analýza vnějšího prostředí podniku 

Cílem analýzy vnějšího prostředí je najít příležitosti a hrozby. Nalezené příležitosti by 

pak měly být maximálně využity k tomu, aby se podnik vyhnul nalezeným hrozbám nebo 

alespoň zmírnil jejich dopad. Vnější prostředí podniku je zpravidla rozděleno na dvě části: 

mikrookolí a makrookolí. Obě tyto části jsou zobrazeny na Obr. 2.3. Mikrookolí představuje 

podnikatelské prostředí, ve kterém podnik podniká, zatímco makrookolí je společné pro 

všechna odvětví a je společným prostředím pro všechna mikrookolí (Dedouchová, 2001). 

Vliv, který má okolí na podnik je velmi silný, zatímco možnost podniku jej ovlivnit je 

velice omezená. Jelikož se podnik složkám okolí musí přizpůsobovat, je nutné provést 

potřebnou analýzu, aby byl proces přizpůsobování snadnější (Lednický, 2006). 
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Obr. 2.3. Okolí podniku 

 

Zdroj: Dedouchová (2001, str. 16) 

 

 

2.7.1 Analýza makrookolí podniku 

,,Makro okolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němž se podnik pohybuje.“ (Johnson, 2008, str. 54) 

V následující části textu bude popsána nejznámější metoda analýzy makrookolí 

podniku, a tou je PEST. 

 

PEST analýza 

PEST analýza rozděluje vlivy makrookolí do čtyř základních skupin, které představují 

jednotlivá písmenka.  Každá z těchto skupin obsahuje faktory, které různou měrou ovlivňují 

podnik. Cílem PEST analýzy není vytvořit dlouhý seznam těchto faktorů, ale rozpoznat a 

odlišit faktory důležité pro daný podnik. Jednotlivé vlivy a jejich váha dopadu na podnik se 

časem mění, proto je nutné tyto vlivy průběžně sledovat a vyhodnocovat.  

Lednický (2006) uvádí, že smyslem této analýzy je formulovat odpovědi na 

následující otázky: 

a) Které z faktorů vnějšího prostředí mají vliv na podnik? 

b) Jaké jsou možné účinky těchto faktorů na činnost podniku? 
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c) Které z faktorů ovlivňujících chování podniku budou v blízké budoucnosti 

nejdůležitější? 

 

Politické a legislativní faktory 

Celková politická stabilita v dané zemi výrazným způsobem ovlivňuje jednotlivé 

podniky. Zákony, právní normy a vyhlášky upravuji podnikání, vymezují pro něj prostor a 

můžou významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. Politická omezení se týkají 

všech podniků prostřednictvím daňových zákonů, cenové politiky, protimonopolních zákonů, 

regulace importu a exportu, ochrany životního prostředí a mnoha dalších. Informace o tomto 

segmentu můžeme získat z webových stránek Parlamentu ČR, veřejné správy České 

republiky, portálu státní správy nebo Evropské unie. 

 

Ekonomické faktory 

Každý podnik je významně ovlivňován vývojem makroekonomických trendů. Mezi 

hlavní ekonomické faktory, které mají podstatný vliv, řadíme ekonomický růst, úrokovou 

míru, směnný kurz a míru inflace. Do ekonomických faktorů také patří analýza stádia 

hospodářského cyklu, v jakém se národní a globální ekonomika nachází, monetární a fiskální 

politika, nezaměstnanost, vnější rovnováha a další. Potřebné informace lze získat 

z internetových stránek Ministerstva financí ČR, České národní banky, Ministerstva průmyslu 

a obchodu či Hospodářské komory České republiky. 

 

Sociální a demografické faktory 

Společenské chování má významný vliv na strukturu ekonomiky, tedy i na jednotlivé 

podniky. Mezi hlavní faktory, které sledujeme v rámci sociálního segmentu řadíme 

společensko – politický systém a klima ve společnosti, hodnotové stupnice a postoje lidí, 

životní styl, životní úroveň, kvalifikační strukturu populace, zdravotní stav a strukturu 

populace. Tyto informace můžeme získat především z portálu Českého statistického úřadu a 

Ministerstva práce a sociálních věcí (Lhotský, 2010). 
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Technologické faktory 

Faktory technologického pokroku, nové vynálezy a zásadní inovace mohou velmi 

významně ovlivnit úspěšnost podniků. Investice do technologického rozvoje je jak 

nezbytností, tak velkým rizikem. Sledovanými faktory technologického segmentu jsou výše 

výdajů na výzkum, podpora vlády v oblasti výzkumu, obecná technologická úroveň, nové 

objevy a vynálezy, změna technologií a rychlost zastarávání. Potřebné informace můžeme 

najít například v databázi patentů a užitných vzorů, u Evropského patentového úřadu, na 

Úřadě průmyslového vlastnictví nebo v databázi ochranných známek (Sedláčková, Buchta, 

2006). 

 

2.7.2 Analýza mikrookolí podniku 

Analýzu mikrookolí lze také označit jako analýzu odvětví, ve kterém daný podnik 

působí. V rámci daného odvětví je podnik ovlivňován především jeho konkurenty, dodavateli 

a zákazníky. Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které 

v odvětví působí a zásadním způsobem ovlivňují činnost podniku. Tyto hybné síly může 

firma významně ovlivnit. 

 

Porterův model pěti sil 

Podle Johnsona a Scholese (2008) byl Porterův model původně vyvinutý na zkoumání 

atraktivity okolí pro vstup firem na daný trh. Jakubíková (2013) uvádí, že je model zaměřen 

na analýzu:  

 hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví, 

 soupeření mezi stávajícími firmami, 

 hrozby substitučních výrobků a služeb, 

 vyjednávací schopnosti odběratelů, 

 vyjednávací schopnosti dodavatelů. 

Těchto pět dynamických faktorů, rozhoduje o výnosnosti odvětví. Ovlivňují ceny, 

náklady a potřebné investice v daném odvětví, což jsou zásadní složky návratnosti vložených 

finančních prostředků. 
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Obr. 2.4 Model pěti sil 

 

Zdroj: Sedláčková, Buchta (2006, str. 48) 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Noví konkurenti, kteří vstupují do odvětví s sebou přinášejí plány na získání 

konkurenční tržní pozice, které chtějí realizovat pomocí svých zdrojů a schopností. Hrozba 

konkurenční síly nově příchozích konkurentů závisí hlavně na tom, jaké existují bariéry 

vstupu do tohoto oboru. Jako hlavní překážky vstupu na trh můžeme uvést úspory z rozsahu a 

výhody plynoucí ze zkušeností při mnohonásobném opakování produkce výrobku nebo 

služby. Další překážkou je preference obchodní značky a loajalita zákazníků, která 

znesnadňuje nově vstupujícím získat zakázky. Dalšími bariérami mohou být vysoké 

kapitálové požadavky na vstup do odvětví, reakce od existujících firem a diferenciace 

výrobků. Činnost a politika státu, jako jsou tarifní či netarifní překážky a patenty, mohou také 

znesnadnit vstup nových firem do odvětví. Ještě stojí za zmínku přístup k distribučním 

kanálům, protože pokud se nově příchozí firmy nemůžou dostat k zákazníkovy alespoň tak 

efektivně jako zavedené firmy, nebudou se jejich produkty prodávat. 
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Rivalita mezi podniky konkurenčního okolí je odrazem úsilí, které tyto podniky 

vkládají do snahy získat tržní pozici. Proto je důležité přezkoumat jednotlivé složky 

konkurenčního okolí. Prioritně je třeba zjistit kolik konkurentů působí v daném oboru a zda 

tento počet roste nebo klesá. Další podstatnou informací je jejich velikost, finanční síla a 

systém vedení. Rivalita konkurentů stoupá, pokud se stávají rovnějšími, například z hlediska 

velikosti a schopností. Dalšími sledovanými prvky můžou být odlišnost podniků ve 

strategických a personálních přístupech a totožnost produktů, v tom případě zákazník 

nevnímá rozdíl mezi výrobky daného podniku a výrobky ostatních výrobců. Naopak je pro 

firmu příznivé, pokud se jejich výrobky něčím vyznačují, například cenou, designem či 

existencí image. Náklady odchodu z odvětví jsou také sledovaným prvkem, je nutné zjistit, 

zda odchod z oboru přijde dráže, než setrvání a soupeření. 

 

Hrozba substitučních výrobků 

Substituční výrobky se stanou hrozbou, pokud se jejich cena či výkon stanou pro 

zákazníka přitažlivější. Firmy této hrozbě hlavně předcházejí tím, že nezvyšují ceny a 

neustále vyvíjejí a zdokonalují své výrobky nebo služby. Konkurence substitučních výrobků 

je ovlivněna snadností, s jakou může zákazník k substitutu přejít. Zásadní jsou obvykle 

náklady kupujícího, které vynakládá při záměně produktu za substitut. 

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběratelé jsou skupinou, která má zájem na dobrých obchodních podmínkách a chtějí 

ovlivňovat, případně určovat podmínky s dodavatelskou firmou. Odběratelé mohou mít velký 

vliv na aktivity firmy, pokud existuje hodně dodavatelů v okolí nebo jsou možné jiné 

alternativy (substituty) dodávek. Dalšími důležitými faktory jsou objem nákupu odběratelů, 

informovanost zákazníků a náklady odběratelů při přechodu k jinému dodavateli. 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Poslední z Porterových pěti faktorů jsou vyjednávací schopnosti dodavatelů. 

Dodavatelé jsou hrozbou, protože můžou zvýšit ceny. Podnik pak musí na toto zvýšení 

přistoupit nebo snížit kvalitu výrobků. Obě varianty vedou k poklesu zisku. Důležitými 

faktory jsou vzdálenost dodavatele od volné konkurence, jestli je nakupující podnik důležitým 
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zákazníkem, jestli je monopolista nebo oligopolista a jestli je vstup z nějakého hlediska pro 

kupujícího důležitý. Produkty dodavatele jsou jedinečné jen do té doby, pokud je pro 

kupujícího obtížné či nákladné přejít od jednoho dodavatele k druhému (Mallya, 2007). 

 

2.8 Analýza vnitřního prostředí podniku 

Cílem analýzy vnitřního prostředí je odhalit a objektivně zhodnotit silné a slabé 

stránky podniku, posoudit strategický potenciál podnikových schopností, rozsah dostupných 

zdrojů a jejich kvalitu. Lednický (2000) uvádí, že základem úspěšné strategie je její soulad 

mezi podnikovými zdroji a schopnostmi s podmínkami vnějšího prostředí. Podnikovými 

zdroji rozumíme takové prostředky, které tvoří vstupy do výroby zboží a služeb. Mezi tyto 

zdroje se řadí zaměstnanci, manažerský talent, finanční prostředky, budovy a zařízení. Dle 

Lednického (2006) je možné provést dokonalou interní analýzu pomocí následujících metod: 

 zhodnocení dosavadní strategie,  

 analýza výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech, 

 analýza zdrojů podniku, 

 analýza hodnotového řetězce. 

 

2.8.1 Zhodnocení dosavadní strategie 

Podle zhodnocení dosavadní strategie se vedení podniku rozhodne, zda vytvoří novou 

strategii nebo opraví či doplní strategii dosavadní. Autoři Hron, Tichá a Dohnal (1995) 

hodnotí úspěch strategie podle následujících indikátorů: 

 růst/pokles relativního podílu podniku na trhu, 

 vývoj čistého zisku a návratnost investic, 

 růst/pokles prodeje produktů podniku ve srovnání s růstem/poklesem trhu, 

 zlepšování/zhoršování konkurenční pozice na podniku. 
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2.8.2 Analýza výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech 

Výroba, finance, marketing a obchod, úroveň řízení a výzkum jsou čtyři funkcionální 

oblasti, které bývají podrobeny této analýze, která má podobu dotazníku. Nejčastější způsob, 

jak firma může zhodnotit dosahované výsledky je finanční analýza. Ta zkoumá stav 

ziskovosti, likvidity, zadluženosti a aktiv podniku. Díky finanční analýze můžeme sledovat 

stupeň naplňování strategických cílů, budoucí růstový potenciál podniku a schopnost získat 

cizí zdroje, schopnost podniku reagovat na nepředvídané změny v prostředí a riziko bankrotu 

(Lednický, 2006). 

 

2.8.3 Analýza zdrojů podniku 

Prvním krokem každé interní strategické analýzy bývá analýza zdrojů podniku. Díky 

této analýze si může vedení podniku vytvořit základní obraz o jeho současném stavu a nastínit 

možnosti do budoucna. Současně je potřebné posoudit, zda tyto zdroje mají konkurenční 

výhodu.Což znamená posoudit, do jaké míry jsou zdroje jedinečné a nenapodobitelné. 

 

Členění těchto zdrojů je následující: 

Hmotné zdroje – tyto zdroje jsou snadno identifikovatelné, protože má podnik dost informací 

o jejich stavu a struktuře. Dělí se na naturální a finanční zdroje. Mezi naturální zdroje se řadí 

stroje, výrobní a provozní zařízení, pozemky, budovy, sklady, suroviny, energie apod. U 

finančních zdrojů nás zajímají hlavně informace o jejich struktuře, vývoji a tocích. 

Nehmotné zdroje – jsou obtížněji identifikovatelné a měřitelné, proto je těžké zhodnotit 

jejich současný stav a určit budoucí vývoj. Do této kategorie patří technologické zdroje 

(patenty, licence, vědomosti), pověst a jméno podniku, jeho celková image apod. 

Lidské zdroje – charakter těchto zdrojů je hmotný (počet lidí, věková a kvalifikační 

struktura) a nehmotný (zkušenosti, poznatky, dovednosti, rozhodovací schopnosti) (Lednický, 

2006). 

 

2.8.4 Analýza hodnotového řetězce 

Při této analýze je podnik vnímán jako soubor určitých specifických postupů a 

procesů, které jsou využívány výrobními prostředky. Analýza hodnotového řetězce umožní 

podniku lépe porozumět, jaké segmenty, distribuční kanály, cenové hladiny, odlišnosti 

výrobků a uspořádání hodnotového řetězce mu bude přinášet největší možnou výhodu. 
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Hodnotu můžeme změřit množstvím peněz, za které jsou kupující ochotni zaplatila určité 

výrobky a služby. Podnik vykazuje zisk, pokud vytvořená hodnota přesahuje náklady 

(Dedouchová, 2001). 

Hodnotový řetězec byl popularizován profesorem Michaelem E. Porterem, jehož 

ilustrace je na Obr. 2.5., podle kterého se skládá z primárních aktivit, podpůrných aktivit a 

marže. Do primárních aktivit zařadil řízení vstupních operací, výrobu, řízení výstupních 

operací, marketing a prodej a servisní služby. Každá z těchto aktivit je propojena s tzv. 

podpůrnými aktivitami, mezi které Porter uvádí infrastrukturu podniku, řízení lidských zdrojů, 

technologický rozvoj a získávání (opatření) vstupů. V rámci této analýzy jsou hodnoceny 

zdroje vázané na jednotlivé činnosti a jsou porovnávány s vytvořenou hodnotou. 

 

Obr. 2.5 Hodnotový řetězec podle M. E. Portera 

 

Zdroj: Sedláčková, Buchta (2006, str. 84) 

 

2.8.5 Model 7S 

Autory tohoto modelu jsou Tom Peterson a Robert Waterman, odborníci, kteří 

pracovali pro poradenskou společnost McKinsey & Co. Model pracuje se sedmi kritickými 

faktory úspěchu, které jsou vzájemně propojeny a v rámci podniku musí být rovnoměrně 

rozvíjeny. Model je nazýván 7S podle toho, že je v něm zahrnuto sedm níže uvedených 

faktorů, jejichž názvy začínají v angličtině písmenem S: 

- strategy (strategie), 

- structure (struktury), 

- systems (systémy řízení), 
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- style (styl manažerské práce), 

- staff (spolupracovníci), 

- skills (schopnosti), 

- shared values (sdílené hodnoty) (MindTools, online, 2014). 

 

Strategie je prvním faktorem, který podle modelu 7S ovlivňuje vnitřní prostředí 

firmy. Tento pojem je vysvětlen výše v kapitole 2.1. 

Strukturou je myšlena obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání co se týče 

nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílení informací. 

Systémy řízení jsou pro tento model prostředky, procedury a systémy, které slouží 

řízení. Například komunikační systémy, dopravní, kontrolní, informační a další. 

Styl manažerské práce znamená, jak management přistupuje k řízení a řešení 

vyskytujících se problémů. Je důležité si uvědomit, že existuje formální a neformální stránka 

manažerského řízení, tudíž je rozdíl mezi tím, co je psáno v předpisech a směrnicích a tím, co 

management ve skutečnosti dělá. 

Spolupracovníci jsou řídící i řadoví pracovníci, jejich vztahy, funkce, motivace, 

chování vůči firmě apod. Je nutné rozlišovat kvantifikovatelné (například odměňování, 

systém zvyšování kvalifikace) a nekvantifikovatelnými aspekty  (například morální hlediska a 

postoje vůči firmě). 

Schopnostmi se rozumí profesionální zdatnost pracovního kolektivu firmy. Přitom se 

nejedná jen o kvalifikaci pracovníků, ale je nutné brát v úvahu i možné kladné a záporné 

synergické efekty plynoucí z úrovně řízení či organizace práce 

Sdílené hodnoty představují základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

pracovníky a dalšími zainteresovanými stranami (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

 

2.8.6 VRIO analýza 

K hodnocení interního prostředí lze použít metodu VRIO, jejíž název je složen 

z počátečních písmen anglických názvů čtyř posuzovaných faktorů: hodnota (value), vzácnost 

(rareness), napodobitelnost (imitability) a organizace (organization). Tuto metodu vyvinul 

americký profesor strategického řízení Jay B. Barney jako způsob hodnocení zdrojů 

organizace. Podnikové zdroje jsou v rámci této analýzy rozděleny na finanční, lidské, 

materiální a nemateriální. 
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V – hodnota (value) – Můžeme díky danému zdroji využít příležitosti a neutralizovat hrozby? 

R – vzácnost (rareness) – Kolik konkurenčních firem tento zdroj vlastní? 

I – napodobitelnou (iritability) – Je nákladné, tento zdroj napodobit? 

O – organizace (organization) – Umožňuje stávající organizační struktura tento zdroj využít? 

 

Jednotlivé zdroje jsou posuzovány podle těchto kritérií a otázek. Za strategickou 

konkurenční výhodu můžeme považovat takový zdroj, který vyhovuje všem výše popsaným 

požadavkům. Obecně můžeme říci, že zdroje jsou hodnotné tehdy, když snižují náklady, 

zvyšují příjmy, neničí příležitosti a neutralizují hrozby (Jakubíková, 2013) 

(Managementmania, online, 2014). 

 

2.8.7 Finanční analýza 

Smyslem finanční analýzy je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace 

podniku, posoudit jeho vyhlídky do budoucna co se týče finanční situace a připravit opatření 

ke zlepšení ekonomické situace podniku.  

Dluhošová (2006) uvádí, že finanční analýzu lze rozdělit na tři na sebe navazující 

postupné fáze: diagnóza základních charakteristik finanční situace, hlubší rozbor příčin 

zjištěného stavu, identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření. 

Finanční údaje podniku jsou informace, které odrážejí úroveň podniku a jeho 

konkurenceschopnost, proto jsou zájmem mnoha subjektů. 

 

Mezi tyto subjekty patří: 

Management – finanční údaje potřebné pro finanční řízení podniku. Umožňují rozhodovat o 

struktuře a výši majetku, zdrojů krytí, alokaci peněžních prostředků, rozdělování zisku a 

dalších aktivitách, které jsou v kompetenci managementu 

Vlastníci – tuto zájmovou skupinu zajímají informace o uložení prostředků a způsobu řízení 

podniku. Také informace týkající se rentability, stability, likvidity a perspektivy podniku. 

Banky – banky tyto informace potřebují pro rozhodování o poskytnutí úvěru, záruk za úvěry a 

o schopnosti splácet úvěr. 

Obchodní věřitelé – informace pro výběr odběratelů, zájem zejména o likviditu a solventnost. 



 

26 

 

Držitelé úvěrových cenných papírů – zájem o likviditu a finanční stabilitu v horizontu 

splatnosti dluhu. 

Odběratelé – informace pro výběr dodavatele, důraz na stabilitu a schopnost dostát 

obchodním závazkům. 

Státní orgány – informační podklady pro státní statistiku, daňovou kontrolu, kontrolu 

podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomoci státu apod. 

Konkurence – konkurence má zájem o tyto informace pro porovnání výsledků s vlastní 

finanční analýzou. 

Zaměstnanci – zaměstnance zajímá finanční a celková stabilita podniku z hlediska stability 

zaměstnání a mzdové perspektivy (Lednický, 2006). 

 

Zdroje informací pro finanční analýzu 

Potřebná data pro finanční analýzu lze čerpat z mnoha zdrojů a tyto zdroje lze třídit 

různými způsoby. Vysoká důležitost se přikládá kvalitě vstupních údajů, aby bylo zpracování 

finanční analýzy objektivní a firmě nápomocné. Můžeme rozlišit tři hlavní skupiny 

informačních zdrojů. 

 Finanční zdroje: 

- účetní výkazy finančního účetnictví, 

- výroční zprávy podniku,  

- vnitropodnikové účetní výkazy, 

- předpovědi finančních analytiků a managementu podniku, 

- burzovní zpravodajství. 

 Kvantifikovatelné nefinanční informace: 

- podniková statistika a další podnikové evidence, 

- prospekty, interní směrnice, 

- oficiální ekonomická statistika. 

 Nekvantifikovatelné informace: 

- zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, 

- komentáře manažerů,  

- nezávislá hodnocení a prognózy, 

- odhady různých analytiků (Lednický, 2006). 
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Poměrové ukazatelé 

Rozbor poměrových ukazatelů je základem finanční analýzy. Poměrové ukazatele 

dávají vedení okamžitý obraz o podniku, avšak postrádají časovou dimenzi. Proto by analýza 

podniku měla být doplněna analýzou trendu, tj. směru vývoje rozhodujících finančních 

ukazatelů. Tato analýza ukáže, zda se situace podniku v čase zlepšuje nebo zhoršuje. 

Poměrové ukazatele lze členit do pěti základních skupin, níže si uvedeme nejčastěji 

používané. 

 

1. Ukazatele finanční stability 

Finanční stabilitu je možné hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a 

zdrojů jejich krytí. 

Celková zadluženost – ukazuje do jaké míry je podnik financován cizím kapitálem. 

 

 cizí kapitál / celková aktiva × 100 (%)       (2.1) 

 

Zadluženost vlastních zdrojů – ukazuje výši dluhu připadající na 1 Kč vlastního kapitálu. 

 

cizí kapitál / vlastní kapitál ×100 (%)       (2.2)

 
 

Úrokové krytí – ukazatel ziskové úhrady úroků. 

 

EBIT / nákladové úroky         (2.3) 

 

2. Ukazatele rentability 

Míra zisku je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Základním 

kritériem hodnocení je výnosnost vloženého kapitálu. 

Rentabilita aktiv (ROA) – hodnotí efektivnost využívání prostředků bez ohledu na původ 

kapitálu. 

 

EBIT / aktiva ×100 (%)         (2.4)
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – měří, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu. 

 

EAT / VK × 100 (%)          (2.5) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) – ukazuje, kolik hrubého zisku připadá na 1 Kč tržeb. 

 

EAT / tržby × 100 (%)        (2.6)

 
 

3. Ukazatele likvidity 

Likvidita slouží ke zjištění, zda podnik bude nebo nebude mít potíže se splácením 

závazků splatných v blízké budoucnosti. 

Celková likvidita – vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají aktuální podnikové závazky 

krátkodobého charakteru.  

 

OA / CKkrátkodobý              (2.7) 

 

Pohotová likvidita – poměřuje tzv. pohotová oběžná aktiva k aktuálním závazkům 

krátkodobého charakteru. 

 

          (OA – zásoby) / CKkrátkodobý         (2.8)

 
 

Okamžitá likvidita – od oběžných aktiv se odečítají zásoby a pohledávky a zbydou jen 

peněžní prostředky, tedy krátkodobé závazky. 

 

(OA – zásoby – pohledávky) / CKkrátkodobý       (2.9) 
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4. Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity jsou relativní ukazatele vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. 

Rychlost obratu aktiv – měří obrat neboli intenzitu využití celkového majetku. 

 

tržby / celková aktiva                               (2.10) 

 

Doba obratu aktiv – ukazuje za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu 

k tržbám. Je to reciproční ukazatel k Rychlosti obratu. 

 

 celková aktiva × 360 / tržby                   (2.11)

 
 

Doba obratu pohledávek – udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. 

 

pohledávky × 360 / tržby                   (2.12)

 
 

Doba obratu závazků – vyjadřuje solidnost vůči obchodním partnerům. 

 

závazky ×360 /tržby                    (2.13)

 
 

5. Ukazatele tržní hodnoty 

U ukazatelů tržní hodnoty se vychází kromě účetních údajů i z údajů kapitálového 

trhu. Tyto výsledky mají význam především pro investory či potenciální investory. Patří zde 

ukazatele jako jsou čistý zisk na akcii, účetní hodnota akcií, dividendový výnos a další 

(Dluhošová, 2006). 

 

2.9 SWOT analýza 

SWOT analýza je v praxi často používaná metoda, která hodnotí současně prvky 

vnitřního i vnějšího prostředí podniku. Název této analýzy tvoří počáteční písmena anglických 

slov, které označují čtyři analyzované stránky podniku. 
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S – strengths – silné stránky podniku 

W – weaknesses – slabé stránky podniku 

O – opportunities – příležitosti podniku 

T – threats – hrozby podniku 

 

Na základě vnějšího okolí podniku identifikujeme tržní příležitosti a hrozby a na 

základě vnitřní analýzy silné a slabé stránky podniku. Definované silné stránky podniku mají 

důležité postavení, protože pro potřeby stanovení budoucí strategie musí být jasně definovány 

konkurenční výhody podniku, které staví právě na jeho silných stránkách.  

Ke každému z nalezených faktorů je vhodné přiřadit váhy podle důležitosti nebo dané 

faktory seřadit hierarchicky. Jakubíková (2013) uvádí, že jednotlivým kritériím se přiřadí 

váha (1-5) a poté jsou kritéria vyhodnocovány pomocí škálování. Nejčastěji se používá škála 

v rozmezí - 10 až + 10. Pokud je nějakému kritériu přiřazena 0 znamená to, že dané kritérium 

není zařazeno ani mezi silné, ani mezi slabé stránky. Také se nesmí opomenout, že vnitřní i 

vnější prostředí podniku se v čase mění, proto je potřeba tuto analýzu pravidelně revidovat a 

zpřesňovat. Jedině tak se může docílit úspěšné finální strategie podniku.  

SWOT analýzu můžeme označit za základ, na kterém by měla být vystavěna strategie 

daného podniku. Teprve po zpracování odhadu vnitřní a vnější situace firmy lze uvažovat o 

výběrech realizovatelné strategie (Jakubíková, 2013) (Lhotský, 2010). 
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V následující Tab. 2.1 jsou uvedeny typické příklady silných a slabých stránek firmy a 

příležitostí a hrozeb. 

 

Tab. 2.1 Obecná SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 adekvátní zdroje, zejména finanční 

 dobrá pověst u odběratelů, dodavatelů, 

veřejnosti 

 uznávaná vůdčí pozice na trhu 

 úspory z rozsahu 

 vlastní originální technologie 

 schopný management 

 nákladová výhoda 

 nejasný strategický záměr 

 nevyužité kapacity 

 nekompetentnost managementu 

 zaostávání ve výzkumu a vývoji 

 slabá pozice na trhu, nedokonalá distribuční 

síť 

 vysoké náklady ve srovnání s konkurenty a 

neschopnost financování 

Příležitosti Hrozby 

 vstup na nové trhy či obsazení nových tržních 

segmentů 

 rozšíření nabídky žádaných produktů a 

potřebná inovace 

 diverzifikace nebo integrace firmy 

 překonání barier při vstupu na atraktivní trh 

 konkurence s nižšími náklady, vstup nové 

a dravé konkurence 

 rostoucí prodej substitutů 

 nízká obranyschopnost firmy vůči recesi 

a životním u cyklu podniku 

 rostoucí síla odběratelů a dodavatelů 

 měnící se potřeby a vkus zákazníků při 

pomalé přizpůsobivosti firmy 

 nepříznivé demografické změny 

 vládní či politické negativní vlivy 

 

Zdroj: Lednický (2006, str. 72 – 73) 
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2.10 Formulace strategie 

Po strategické analýze je možný další krok, a to formulace strategie. Je to proces, při 

kterém vedení podniku vytvoří a zvolí strategie podniku, které umožní celou organizaci 

směřovat do zvoleného cíle. Při formulaci strategie se musí vzít všechny relevantní aspekty 

interní a externí situace podniku. Optimální strategie by měla být implementovaná v dané 

situaci a dostupnými zdroji, proveditelná v rámci adekvátního času, ekonomická a 

akceptovatelná všemi zainteresovanými skupinami uvnitř organizace (Mallya, 2007). 

 

2.10.1 Strategie vyplývající ze SWOT analýzy 

Jedná se o tzv. SWOT matici, která je výstupem SWOT analýzy a vytváří čtyři 

strategické varianty. 

Strategie hledání – WO – je zaměřena na překonání slabých stránek pomocí maximalizace 

příležitostí. Tato strategie klade důraz na výrazné změny chování podniku. 

Strategie využití – SO – je používaná v případě, kdy převažují silné stránky podniku. Tato 

strategie je agresivně růstově orientovaná. 

Strategie konfrontace – ST – podstatou je včas identifikovat hrozby a využitím silných 

stránek je přeměnit v příležitosti. Výsledkem je diversifikační strategie. 

Strategie vyhýbání – WT – je to defenzivní strategie, jejíž podstatou je uzavírání 

kompromisů a opouštění určitých pozic. 

 

2.10.2 Obecné strategické alternativy 

Návrh strategie dle SWOT analýzy není jedinou možností. Mohou být i další přístupy 

k formulování strategie na základě předchozí analýzy. Keřkovský a Vykypěl (2006) uvádí 

následující čtyři základní typy strategií. 

Strategie stability 

Strategie stability je vhodná pro podnik, který dobře prosperuje, jeho okolí není příliš 

proměnlivé a jeho zainteresované strany jsou s dosavadní orientací podniku spokojeni. 

Takový podnik bude pokračovat ve svých službách zákazníkům se stejnými výrobky či 

službami, pro tytéž trhy a se stejnými funkcemi, které ve své oblasti podnikání doposud 

uplatňoval. Podnik může dál zpřesňovat a zefektivňovat své aktivity v rámci daného oboru a 

minimalizovat takhle riziko, které by jinak plynulo ze změny. 
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Strategie Expanze 

Tato strategie je typická pro podniky s novými výrobky, na nových trzích nebo 

s novými funkcemi. Expanze je spojena s vyšším rizikem, ale zároveň může být pro podnik 

výrazným přínosem. Z dlouhodobého hlediska je pro podnik přínosnější než strategie 

stability. 

 

Strategie omezení 

Strategie omezení by měla být použita, pokud je pro výrobky podniku nedostatečná 

poptávka nebo pokud podnik nedělá věci správně. Také v případech, kdy se výrobky 

nacházejí v klesajícím stádiu životního cyklu nebo když je možné, dosáhnout vyšší 

návratnosti vynaložených prostředků v jiných oblastech. Finanční a jiné zdroje jsou v rámci 

této strategie zapojeny do výnosných činností a tím je zlepšena efektivita činností podniku. 

Rozsah trhu je tedy redukován a strategická rozhodnutí jsou orientována na zužování 

stávajících oblastí podnikání. 

 

Kombinovaná strategie 

Tato strategie znamená vědomé kombinování výše uvedených strategií podle 

specifických potřeb podniku. V praxi se vyskytuje velmi často. Strategie mohou být 

kombinovány jak souběžně, tak sekvenčně (například první rok stabilita a poté expanze) 

(Lhotský, 2010). 

 

2.11 Výběr optimální strategie 

Po definování několika alternativ strategií můžeme přistoupit k výběru optimální 

strategie. Vhodná strategie by měla být vypracována na základě výsledků výše uvedené 

analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku,a s ohledem na možnosti strategického rozvoje 

daného podniku. Vedení podniku může nechat vypracovat více variant strategií, uzpůsobené 

různým scénářům vývoje situace v budoucnosti. Při samotném rozhodování se pro určitou 

variantu je potřeba zvážit a porovnat výhody a nevýhody každé ze strategií. Při výběru 

postupně generujeme potenciální alternativy do doby, než zůstane ta, která bude mít největší 

pravděpodobnost úspěchu (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 
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V současné odborné literatuře z oblasti strategického řízení je doporučeno posuzovat 

návrhy strategií z následujících tří hledisek: 

 vhodnost strategie, 

 přijatelnost strategie, 

 uskutečnitelnost strategie. 

 

Vhodnost strategie znamená, že splňuje následující požadavky: 

 je konzistentní s vizí společnosti a s nadřazenými či navazujícími strategiemi, 

 využívá klíčové schopnosti podniku, 

 návrh strategie vyplývá z uskutečněné strategické analýzy, je v něm maximálně 

využito silných stránek a příležitostí podniku a předchází se v něm slabým 

stránkám a hrozbám, 

 v průběhu strategické analýzy byly vzaty v úvahu veškeré faktory, které mají nebo 

v budoucnu budou mít pro podnik zásadní význam, 

 návrh respektuje ekonomické zákonitosti a je v souladu s politickým a právním 

řádem a etikou podnikání. 

 

Přijatelnost strategie je především skutečnost, že v případě přijetí daná strategie 

uspokojí všechny zainteresované strany. Těmi jsou především zákazníci, vlastníci a 

zaměstnanci včetně managementu. Mezi zainteresované strany patří také obchodní partneři, 

stát, orgány státní správy, banky a další účastnící finančních trhů. 

 

Uskutečnitelnost znamená, že je strategie v praxi proveditelná. Důležitými faktory 

uskutečnitelnosti jsou: 

 možnost zajištění vstupních faktorů potřebných pro realizaci strategie, jako jsou 

například kapitál, technologie, suroviny, informace a kvalifikovaná pracovní síla, 

 stabilní vývoj podniku a využití tzv. stabilizačních faktorů, které eliminují 

neočekávané vlivy (například rezervy výrobních zdrojů, strategické aliance, 

diverzifikace či pojištění proti riziku), 

 soulad uvažované strategie s podnikovou kulturou (Lhotský, 2010). 
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Zajímavý pohled na výběr vhodné strategie uvádí zahraniční autor Artur Thompson 

(1996), jehož postup je přeložen a ilustrován do následujícího Obr. 2.6. 

 

Obr. 2.6. Jak strategické myšlení a analýza vedou k výběru správné strategie 

 

Zdroj: Thompson (1996) 

 

2.12 Implementace strategie 

Implementace strategie je považována za nejsložitější fází procesu strategického řízení 

a je rozhodující pro úspěch zvolené strategie. Celý proces formulování strategie by byl 

zbytečný, pokud by nebyl následně realizován. Na rozdíl od formulace strategie, která je 

podnikatelskou aktivitou orientovanou spíše ven z podniku, je implementace převážně 

administrativní aktivitou orientovanou dovnitř podniku. 

Dle Lednického (2006) je úspěšná implementace podmíněna spolupracovníky, 

podřízenými, jejich organizováním i motivováním, přeměnou podnikové kultury a vytvořením 

těsného souladu mezi strategií a reálnou činností podniku. 
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V praxi realizace strategie často neprobíhá podle plánů, protože existuje celá řada 

překážek, které mají na celý proces implementace negativní dopad. Může se jednat například 

o slabou motivaci zaměstnanců, odpor lidí ke změnám nebo nedostatečnou vůli managementu 

prosazovat strategické cíle. 

 

2.13 Strategická kontrola 

Kontrola poskytuje zpětnou vazbu celého procesu strategického řízení, tudíž musí být 

jeho nedílnou součástí. Týká se všech postupů, které firma uskuteční k naplnění svých cílů, 

nikoliv pouze konečných výsledků. Pomocí kontroly zjišťujeme, zda jsou uskutečněné 

aktivity v souladu s očekáváním. Proces kontroly zahrnuje vytvoření standardů, měření 

skutečné výkonnosti v porovnání se standardy a podniknutí nápravných kroků, pokud je to 

nutné. Všechny organizace musí kontrolovat své aktivity a management každého typu 

podniku musí být schopen navrhnout efektivní kontrolní systém, který zajistí dosažení daných 

cílů. 
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3 Představení podniku 

 

 

 

Název společnosti:    SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r. o. 

Sídlo společnosti:    Trnkova 34, 628 00 Brno, Česká republika 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Vznik společnosti:    15. května 1991 

 

Společnost SIMACEK FACILITY CZ působí na českém trhu již od roku 1991. Její 

původní název zněl SIMACEK SERVICE INTERNATIONAL spol. s r.o. a byla založena s 

majetkovou účastí největší soukromé rakouské úklidové firmy Simacek GmBH. Během 

působení na českém trhu se firmě podařilo rozšířit služby nejen v oblasti úklidu, ale i v oblasti 

ostrahy objektů, úpravy a údržby zeleně a mnoha dalších činnostech. Vzhledem k rozšíření 

spektra služeb se vedení společnosti na počátku roku 2007 rozhodlo pro změnu názvu 

společnosti na SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r. o., který lépe vystihuje její filozofii. 

Organizační schéma společnosti je Přílohou č.1. 

Základní filozofií je odebrat zákazníkovi břímě odpovědnosti a starosti za 

kvalifikované a komplexní zabezpečování nezbytných úkonů týkajících se správy objektů a 

dát mu prostor k činnosti na kterou se specializuje. Společnost pro svou činnost používá 

špičkovou techniku, zařízení renomovaných evropských výrobců a ekologicky nezávadné 

prostředky. 

SIMACELK FACILITY CZ zohledňuje nejen kvalitu prováděných prací, ale též 

pozitivní přístup k životnímu prostředí a zásadám bezpečnosti práce. Vedení společnosti se 

proto rozhodlo implementovat a využívat integrovaný systém řízení (ISŘ) pro oblasti kvality, 

ochrany životního prostředí a  bezpečnosti práce. Společnost je držitelem certifikátů 

potvrzujících správnou aplikaci a využívání systémů řízení kvality ISO 9001, 

environmentálního řízení ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. 
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V rámci rozšíření poskytování cenově výhodných služeb firemním partnerům byla 

v roce 2008 založena společnost SIMACEK HS, spol. s r. o., která zaměstnává pracovníky se 

ZPS (změněná pracovní schopnost) a poskytuje náhradní plnění. Společnost se zabývá 

zabezpečením ostrahy, dodávkou hygienického servisu a dalšími službami.  

Společnost poskytuje služby nejen v České republice, ale od roku 2004 má dceřinou 

společnost i na Slovensku SIMACEK FACILITY SK, s. r. o., která má sídlo v Banské 

Bystrici. Obě společnosti mají celorepublikové působnosti. V České republice má firma 

v současné době pobočky v Brně, kde je zároveň sídlo společnosti, Praze, Ostravě a 

Hodoníně. 

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti Facility managementu. Zařizuje 

správu budov, údržbu technického zařízení budov, ostrahy objektů, úpravy zeleně a 

venkovních ploch v letním i zimním období apod. Tyto služby jsou orientovány především na 

obchodní centra, administrativní budovy, výrobní haly a zdravotnická zařízení. 

 

Služby z oblasti facility managementu: 

Denní  úklid - standardní pravidelný úklid v objektech nejrůznějšího charakteru, jako 

jsou například administrativní budovy, kancelářské prostory, obchodní centra, hotely, 

zdravotnická zařízení a další. 

Speciální čištění - specifická oblast služeb úklidu a čištění, která je nutná k dosažení a 

udržení vysoké kvality úklidu a je zajišťována odborně připravenými a zkušenými specialisty. 

Je vykonávána jednak jako součást denních úklidů nebo jednorázově na zvláštní objednávku. 

Jedná se zejména o hloubkové čištění podlah, čištění koberců a čalounění, mytí oken a žaluzií, 

sanitární čištění či likvidace havárií vody v budovách. 

Správa budov - zajištění klidného a stálého provozu, údržba a opravy budov, zajištění 

úklidů v okolí domů a budov, řešení a odstraňování havarijních stavů, zajištění revizí a mnoho 

dalších, také administrativních služeb. Zajišťuje SIMACEK FACILITY SH. 

Údržba zeleně – tato činnost v současnosti obvykle doplňuje pravidelný úklid. 

V závislosti na objemu prací zajišťuje společnost údržbu zeleně rovněž samostatně. 

Konkrétně se jedná o údržbu chodníků, sečení a údržba zatravněných ploch, úpravu porostu, 

návrhy a realizace vnitřní a venkovní zeleně, likvidaci bioodpadu a další. 

Bezpečnostní služby – zejména ochrana osob a majetku, recepční služby, přeprava 

peněžních hotovostí a cenin, pořadatelské služby a možnost napojení na pult centrální ochrany 
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(v případě této služby je objekt nepřetržitě pod kontrolou a v případě jeho narušení je zajištěn 

okamžitý výjezd zásahové jednotky). Zajišťuje SIMACEK FACILITY SH. 

Likvidace odpadů – společnost likviduje a separuje veškerý odpad. Smíšený 

komunální odpad, stavební suť, zeminu a kamenivo, průmyslový, výrobní a domovní odpad. 

Deratizace, desinsekce, desinfekce – hubení nepříjemného hmyzu a hlodavců, 

likvidace a  ochrana proti plísním (SIMACEK, online, 2014). 

 

Tato práce bude v následujících kapitolách ve většině případů zaměřena pouze 

na ostravskou pobočku firmy SIMACEK FACILITY CZ. Vedení této pobočky mi 

poskytlo potřebná data k provedení interní analýzy. 
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4 Aplikace metod strategické analýzy 

Pro formulaci vhodné strategie pro firmu SIMACEK FACILITY CZ je nutné provést 

podrobnou analýzu jejího vnějšího i vnitřního prostředí. V této kapitole budou aplikovány 

metody popsané v teoretické části této práce. Nejprve bude provedena analýza vnějšího 

prostředí, která bude zaměřená na rozbor makrookolí a mikrookolí. Následně bude provedena 

analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku. 

 

4.1 PEST analýza 

První metodou, která bude pro analýzu vnějšího prostředí použita, je PEST analýza. 

Budou popsány politické, legislativní, ekonomické a technologické faktory, které mohou 

ovlivnit situaci podniku. 

 

4.1.1 Politické a legislativní faktory 

Politické a legislativní prostředí ovlivňuje každou firmu už od samotného založení. 

Stát a současná vláda ovlivňují atraktivitu podnikání a vymezují podmínky pro jeho růst. Pro 

podnikání v jakékoliv formě je důležitá také stabilita vlády. V této oblasti je situace v České 

republice celkem nestabilní. 

Jako nejvýznamnější politické události v nedávném období můžeme považovat volbu 

prezidenta z ledna 2013, kterým se stal 8. března 2013 levicový Miloš Zeman a volby do 

Poslanecké sněmovny, kdy nejvíce křesel získala taktéž levicová Česká strana sociálně 

demokratická. 

V České republice je za značné negativum považována administrativní náročnost při 

zahájení podnikatelské činnosti a složitý daňový systém. Výše daňových odvodů má 

bezprostřední dopad na všechny podniky. Od roku 2013 je základní sazba DPH 21% a snížená 

sazba 15%. V souvislosti s DPH je novinkou od 1.1.2014 povinnost činit podání elektronicky, 

pokud obrat firmy za předchozích dvanáct měsíců překročí 6 milionů Kč (Jak podnikat, 

online, 2014). 

Mezi základní právní normy, které musí společnost dodržovat patří Ústava České 

republiky, Listina základních práv a svobod, Obchodní zákoník a Zákoník práce. Dále to jsou 

zákony o účetnictví, o daních z příjmu, o ochraně spotřebitele a mnoho dalších zákonů, které 

ovlivňují každý podnik. 
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Zatím největší novinkou roku 2014 je nový Občanský zákoník, který vešel v platnost 

1.1.2014 pod číslem 89/2012 Sb., a který se dotýká každého podnikatelského subjektu. Nový 

občanský zákoník přináší změny v obchodních podmínkách, v ochraně spotřebitele a také 

změny týkající se závazků a změny poměrů (Nový občanský zákoník, online, 2014). 

Jelikož SIMACEK FACILITY CZ nabízí služby, při kterých dochází denně 

k manipulaci a používání čistících chemických látek, musíme zmínit legislativu týkající se 

nakládání s nimi. Jedná se zejména o zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 

chemických směsích, který zajišťuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Co se bezpečnosti 

zaměstnanců týče, platí pro práci s čisticími prostředky předpisy, které požadují, aby byla 

posouzena zdravotní rizika, zajištěna jejich prevence a kontrola. Legislativně je to upraveno 

zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění. Dále také nařízením vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Analyzovanou firmu musí také v rámci poskytovaných služeb zajímat zákon č. 17/1992 Sb. o 

životním prostředí a zákon č 185/2001 Sb. o odpadech. 

 

4.1.2 Ekonomické faktory 

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů významně ovlivňuje podnikatelské prostředí. 

Jelikož podnik SIMACEK FACILITY CZ působí pouze na území ČR, je pro něj důležitým 

ukazatelem ekonomická stabilita, která je vyjádřena prostřednictvím vývoje HDP (hrubý 

domácí produkt). Česká republika se ještě stále dostává z recese, která je následkem světové 

finanční krize v roce 2008. Podle Českého statistického úřadu hrubý domácí produkt očištěný 

o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 4. čtvrtletí roku 2013 meziročně o 0,8 %. 

V celoročním úhrnu byl HDP v porovnání s rokem 2012 nižší o 1,1 % s tím, že většina 

odvětví služeb nedosáhly úrovně předchozího roku, což je pro SIMACEK FACILITY CZ 

negativní informace. Zato pozitivní informace pro podnikatelské subjekty může být prognóza 

vývoje HDP pro rok 2014 a 2015, která ukazuje výrazný ekonomický růst, viz. Tab. 4.1 

(CZSO, online, 2014) (KURZYCZ, online, 2014). 
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Tab. 4.1 Prognóza HDP 

Ukazatel Rok Ve výši 

 2013 -1,3 % 

Meziroční růst reálného HDP 2014 2,2 % 

 2015 2,8 % 

Zdroj: Česká národní banka. ČNB: Aktuální prognóza ze dne 6. února 2014 [online]. 

ČNB [16. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#HDP 

 

Míra inflace je neméně důležitým ekonomickým faktorem. Průměrná roční míra 

inflace v roce 2013 byla 1,4 %. Tato hodnota vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové 

hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Následující Tab. 4.2 

zobrazuje vývoj míry inflace od ledna 2013 do února 2014. 

 

Tab. 4.2. Měsíční vývoj meziročního indexu spotřebitelských cen 

Rok      Měsíc       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 

2014 1,3 1,1           

Zdroj: Český statistický úřad. ČSÚ: Inflace – druhy, definice, tabulky [online]. ČSÚ 

[16. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 

 

Dalším ekonomickým faktorem, který může mít dopad na podnikatelské subjekty je 

míra nezaměstnanosti, jejíž hodnota byla pro rok 2013 8,2 %, což představovalo 596 833 

nezaměstnaných lidí. Aktuální podíly nezaměstnaných v krajích, kde převážně působí 

SIMACEK FACILITY CZ jsou uvedeny v Tab. 4.3. U každé hodnoty je také šipkou 

naznačeno, zda je trend hodnoty rostoucí či klesající. 
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Tab. 4.3 Podíl nezaměstnanosti a průměrná hrubá mzda ve vybraných krajích 

Kraj Nezaměstnanost Průměrná hrubá mzda 

Praha 5,39 % 32 879 Kč 

Jihomoravský 9,27 % 24 186 Kč 

Moravskoslezský 10,92 % 23 212 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z ČSÚ aktualizovaných dne 14. 3. 2014 

 

V tabulce můžeme vidět, že jediný kraj, kde je klesající nezaměstnanost je Praha a 

naopak v Moravskoslezském kraji je nezaměstnanost nejvyšší a s nadále se zvyšující tendencí. 

Tabulka zároveň uvádí průměrnou hrubou mzdu u každého z vybraných krajů, kde má 

SIMACEK FACILITY CZ pobočky. Tento ekonomický ukazatel je pro vybraný podnik 

důležitý, protože v odvětví, ve kterém působí, tvoří kolem 75 % celkových nákladů právě 

náklady na práci. Podnik tedy jakékoliv zvyšování mezd silně pociťuje, neboť růst mzdových 

nákladů se promítne do nákladů celkových. Následně je podnik nucen zdražit nabízené 

služby, čímž se zhoršuje jeho pozice na trhu. 

 

4.1.3 Sociální a demografické faktory 

V České republice dochází v posledních letech k výraznému stárnutí obyvatelstva. K 

30. září 2013 měla ČR 10 513 834 obyvatel. Průměrný věk obyvatel pro rok 2013 byl 41 let. 

Podle Českého statistického úřadu to bude v roce 2101 7,68 mil. obyvatel, a téměř třetinu 

z tohoto počtu budou tvořit osoby starší 65 let a průměrný věk se přiblíží hranici 50 let.  

V posledních deseti letech došlo k nárůstu vzdělanosti populace a ke snížení počtu 

osob se základním vzděláním.  Kupříkladu počet studentů vysokých škol ve školní roce 

2002/03 byl 209 124 studentů a v roce 2012/13 byla tato hodnota 341 599 vysokoškolských 

studentů (CZSO, online, 2014). 

U dnešních studentů je téměř samozřejmostí, že mají při studiu různé brigády a 

přivýdělky, které také mohou nalézt ve firmě SIMACEK. Ta celoročně poskytuje možnost 

takového přivýdělku úklidem nejen pro studenty, ale v poslední době také pro seniory, kteří si 

chtějí přivydělat něco navíc k důchodu. 

Dnešní doba je charakteristická tím, že lidé často a rádi tráví čas nakupováním 

v obchodních centrech. Často jde o celodenní aktivitu, kdy je nakupování spojeno s obědem či 

večeří a nějakým kulturním programem. Lidé očekávají, že se budou cítit komfortně po všech 
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stránkách, do čehož spadá také čistota a hygienické podmínky prostoru, ve kterém se 

vyskytují, o což se může postarat úklidová firma SIMACEK FACILITY CZ. 

 

4.1.4 Technologické faktory 

Technologické změny v oblasti klasických úklidových služeb nejsou až tak markantní. 

Hlavní používané nástroje jsou hlavně mopy, košťata, hadry, vozíky apod., u nichž v podstatě 

výraznější inovace není možná. Modernizuje se spíše jejich vzhled a design, než technická 

úroveň. Jistý technologický pokrok by se mohl odrazit ovšem ve spotřebičích jako jsou 

vysavače, tlakové a parní čističe či mycí vozy. Určitá inovace se může objevit u mycích a 

čistících prostředků,  kde se jejich výrobci předhánějí v kvalitě, spolehlivosti a rychlosti 

čištění či větší šetrnosti k přírodě.  

Firma SIMACEK se také zabývá likvidací odpadu, při kterém používá speciální 

techniku a dopravní prostředky určené přímo na tříděný odpad. Na technologické pokroky 

v této oblasti je kladen veliký důraz, neboť ochrana životního prostředí a s tím související  

třídění odpadů je dnes často diskutovaným a velice populárním tématem. 

Úklidová firma také využívá technologické prostředky za účelem komunikace se 

svými zákazníky, kde rychlost domluvy a provedení zakázky může být velkou konkurenční 

výhodou. Zejména bez telefonu a internetu by byla v dnešním moderním světě komunikace 

téměř nemožná. Zákazníci se na internetu můžou seznámit se všemi poskytovanými službami 

a aktuálními informacemi. 

 

4.2 Porterův model pěti sil 

Druhou použitou metodou pro zhodnocení vnějšího prostředí podniku bude Porterův 

model pěti sil, který identifikuje pět základních konkurenčních sil v odvětví. 

 

4.2.1 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů existuje i na trhu úklidových firem. Pro každý 

podnik představují noví konkurenti nebezpečí, protože usilují o získání určitého podílu na 

trhu, což má za následek snížení počtu volných zakázek v daném odvětví. Pokud se navíc 

odvětví jeví jako atraktivní a přinášející zisk, nové firmy o něm budou vždy uvažovat jako o 

potencionálním místu jejich působení. 
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Nákladově není vstup potencionálních nových konkurentů do tohoto odvětví nijak 

náročný, neboť počáteční nároky na kapitál mohou být celkem nízké, pokud by se jednalo o 

klasickou úklidovou firmu nabízející základní úklidové služby. Vládní politika vstupu do 

tohoto oboru také nijak nebrání, neboť neexistují nařízení, která by vstup výrazně ztěžovala. 

Novým firmám také nahrává, že služby, které úklidové firmy nabízejí jsou poměrně málo 

diferenciované a náklady přestupu zákazníka k jiné úklidové firmě, která přesvědčí lepší či 

zajímavou nabídkou,  jsou zanedbatelné. 

Z druhého hlediska je nutné zmínit, že získat nové zákazníky není pro firmy nikdy 

jednoduché. Návyk a loajalita zákazníků k zavedené značce zde sehrává důležitou roli, pokud 

jsou zákazníci s dosavadní firmou a službami spokojeni, nemají důvod ke změně. V mnoha 

případech vznikají dlouholetá partnerství, což dokládá i případ analyzované společnosti 

SIMACEK FACILITY CZ, tudíž je pro nové firmy v oboru těžké, dostat se k zajímavým 

klientům. 

Hrozba vstupu nových konkurentů do tohoto oboru tedy existuje, ale není až tak 

závažná. Skutečné ohrožení by nastalo v případě, že by se konkurentům podařilo získat 

absolutní výhodu nízkých cen nebo přijít s něčím novým, v oboru zatím nezavedeným a 

atraktivním pro zákazníky. 

  

4.2.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Konkurence v odvětví úklidových služeb je vysoká. Na českém trhu působí 

nespočetné množství firem, které se svým obratem a počtem zaměstnanců řadí mezi malé, 

střední i velké. Některé konkurenční firmy provozují svou činnost pouze lokálně či 

regionálně, jiné nabízejí své služby v celé České republice a existují zde i takové, které působí 

mezinárodně. Nejmenší úklidové firmy se zaměřují pouze na administrativní či na 

jednorázové úklidy, například po řemeslnících. Většina úklidových společností má ve svém 

portfoliu nabízených služeb průmyslový úklid, údržbu zeleně, mytí skleněných ploch nebo 

hygienický a deratizační servis. Firmy, které mají nejobsáhlejší nabídku služeb se zabývají 

facility managementem, což je zjednodušeně řečeno řízení podpůrných činností firmy. Tyto 

firmy zařizují obvykle správu a ostrahu budov, údržbu budov a jejich okolí, úklid, ostrahu 

budov a další. Mezi takové firmy patří také SIMACEK FACILITY CZ jak už naznačuje její 

název. Mnoho úklidových firem také zprostředkovává prodej čistících prostředků a zařízení. 

Konkurence na trhu úklidových služeb je vysoká, avšak stěžejní je cena a kvalita, 

s jakou je podnik schopen realizovat zakázky. Dle mého internetového průzkumu, působí 
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v Ostravě a nejbližším okolí kolem 80 firem, které se zabývají úklidem. Z toho tři firmy 

nabízejí také ostrahu objektu a pouze u jedné firmy jsem našla v nabídce služeb likvidaci 

odpadu. Ostravská pobočka SIMACEK FACILITY se však při výběrových řízeních nejčastěji 

střetává s touto konkurencí: 

 HPF Clean s.r.o., 

 IPO Security s.r.o., 

 AB Facility a.s., 

 MV Dias a.s., 

 ISS Facility Services s.r.o. 

 

 První tři jmenované firmy mají téměř shodnou nabídku služeb jako SIMACEK 

FACILITY. Firma MV Dias je zaměřená pouze na úklidové služby a ISS Facility nabízí navíc 

cateringové služby. Žádná z těchto pěti firem neprovádí likvidaci odpadu, což je pro 

SIMACEK FACILITY výhodou. Regionální ředitelka analyzované firmy považuje za výhodu 

těchto firem jejich velikost a množství zakázek. Uvedené firmy mají v určité průmyslové zóně 

i několik zakázek, což jim umožňuje nabídnout služby pod obvyklou cenou a po získání 

zakázky postupně tlačit zadavatele k navýšení ceny. Jako hlavní problém při získávání 

zakázek vidí vedení firmy právě takto uměle vytvořené nízké ceny. 

 

4.2.3 Hrozba substitučních výrobků 

Jen stěží lze hledat náhradu úklidových služeb službami jinými. Hrozba substituce je 

zde minimální, neboť k dané službě neexistuje blízký substitut. Hrozbou je spíše omezení 

četnosti či rozsahu poptávky po této službě než její substituce. 

 

4.2.4 Vyjednávací vliv odběratelů 

Jelikož analyzovaná společnost nabízí služby a ne produkty, všichni její zákazníci jsou 

zároveň konečnými spotřebiteli. Služba je provedena na předem dohodnutém místě a bez 

účasti třetích stran.  

Ostravská pobočka SIMACEK FACILITY má aktuálně 38 dlouhodobých zakázek, 

tzv. objektů, kterým poskytuje převážně úklidové služby. Seznam těchto objektů je Přílohou 

č. 2. Největší část zakázek tvoří úklid administrativních budov. Na druhém místě co do počtu 

zakázek jsou objekty umístěné v obchodních centrech. Významnými zákazníky jsou také 

průmyslové podniky a zdravotnická zařízení, kteří kladou vysoké nároky na úroveň 
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odvedených služeb. Dále má společnost v Ostravě čtyři zákazníky neboli objekty, kterým 

poskytuje pouze ostrahu. 

Většina z těchto zákazníků jsou dlouhodobými klienty společnosti, loajalita vůči 

společnosti je tedy veliká. Vedení společnosti se snaží budovat vztahy se zákazníky spíše na 

principu partnerství, než v obchodní rovině dodavatel – odběratel. Vybudovat tyto vztahy dá 

více práce a zabere více času, ale spolupráce je pak dlouhodobá a obě strany mají bližší a 

otevřenější vztah oproti účastníkům jednorázového obchodu. 

SIMACEK získává nové zákazníky třemi způsoby. První způsob je výběrové řízení, 

do kterého ji vedení společnosti přihlásí, a které následně vyhraje. Další způsob získání 

zákazníka je takový, že sám zákazník osloví společnost na základě doporučení od stávajících 

klientů. Čím dál více zákazníků získává společnost právě tímto způsobem, což svědčí o 

spokojenosti a důvěře klientů v ní. Jako třetí způsob získání nových zakázek je poskytnutí 

nové či navýšení služby již stávajícím klientům. 

 

4.2.5 Vyjednávací vliv dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů firmy SIMACEK FACILITY CZ je poměrně malá, 

pramení to z jejich počtu a jejich nabídky. Na trhu je mnoho firem působících samostatně, 

takže zde neexistuje jeden či několik málo velkých hráčů, jako by to bylo v případě monopolu 

nebo oligopolu. Dodavatelské firmy nabízejí substituční výrobky za podobné ceny, které jsou 

dostupné po celé České republice, tudíž jeden může být snadno nahrazen druhým. Náklady 

v případě přechodu k jinému dodavateli jsou prakticky nulové. Podle regionální ředitelky 

společnosti má na českém úklidovém trhu vybudovanou image a pověst značkových výrobků 

pouze jediná dodavatelská firma, a to německá společnost Merida, která je také jedním 

z hlavních dodavatelů firmy SIMACEK. Společnost spolupracuje v současné době s několika 

hlavními dodavateli, se kterými má vybudované převážně dlouholeté vztahy založené na 

osobním kontaktu.  
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Hlavními dodavateli firmy jsou: 

 Merida Hradec Králové s. r. o., 

 VERMOP, 

 Ecoclean + spol. s r. o., 

 ALFACHEM s. r. o., 

 Ecolab Hygiene s. r. o., 

 Ventec a. s., 

 Köder s. r. o., 

 Velkoobchod Zajac s. r. o. 

 

Od počátku svého působení spolupracuje SIMACEK s firmou Merida, která má v ČR 

několik poboček a nabízí celý sortiment úklidových přístrojů, přípravků a pomůcek. Podobný 

sortiment nabízí také firma Köder. ALFACHEM a Velkoobchod Zajac se specializují 

převážně na mycí a čistící prostředky. Dodavatelé VERMOP a Ecoclean poskytují přístroje 

potřebné pro úklid a Ventec a Ecolab Hygiene dodávají sanitační systémy. 

Některé zboží a přípravky pro denní úklid jsou nakupovány také ve velkoobchodním 

řetězci společnosti Makro a po nákupu jsou obvykle odváženy přímo na místo úklidu, kde 

jsou potřeba. 

Výběr dodavatelů provádí technolog, vedoucí MTZ (materiálně technické 

zabezpečení), vedoucí údržby a hospodářka nebo jiný odpovědný pracovník ve spolupráci 

s příslušným Ředitelem pobočky nebo Obchodním ředitelem. Nakupování dodávek, 

ovlivňujících kvalitu zakázky, je plánováno a realizováno tak, aby byla zajištěna požadovaná 

úroveň zakázky. Na základě požadavku zadání je prováděn nákup formou objednávky nebo je 

uzavíraná smlouva.  

Výběr rozhodujících dodavatelů se provádí jedenkrát za rok. Při výběru se vychází ze 

seznamu již ověřených dodavatelů. Pokud jde o standardní dodávky, realizuje se nákup u již 

prověřených, standardních dodavatelů, s nimiž je uzavřena dlouhodobá smlouva. 

Dodavatele si vedení společnosti vybírá podle spolehlivosti, dodacích podmínek, 

kvality výrobku a snadné dostupnosti a komunikaci. Pokud by jeden z těchto faktorů 

nevyhovoval, vedení by neprodleně uvažovalo o změně. 
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4.3 Analýza zdrojů podniku 

Prvním krokem analýzy vnitřního prostředí bývá analýza zdrojů, díky které si může 

vedení podniku vytvořit základní obraz o jeho současném stavu. 

 

4.3.1 Lidské zdroje 

Počet zaměstnanců společnosti se často mění, a to v závislosti na domluvených 

zakázkách. Aktuálně k datu 21. března 2014 má ostravská pobočka SIMACEK FACILITY 

CZ 118 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 6 pracovníků zaměstnáno na trvalý pracovní poměr, 

ostatní zaměstnanci na Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti. Také díky 

tomuto způsobu pracovního poměru dochází k velké fluktuaci zaměstnanců, jako jsou studenti 

či penzisti, kteří si takto pouze krátkodobě přivydělávají. Vedení společnosti má sídlo v Brně, 

v Ostravě se o pobočku starají regionální ředitel, účetní, 2 vedoucí objektu a 2 vedoucí 

základního úklidu. Všichni zaměstnanci s výjimkou účetní mají pružnou pracovní dobu, která 

se odvíjí od zakázek společnosti. 

Na zaměstnance nejsou kladeny žádné kvalifikační nároky, majitelům společnosti 

záleží především na spolehlivosti a dobře odvedené práci. Zaměstnanci, kteří mají trvalý 

pracovní poměr absolvují dvakrát ročně základní školení v Brně v sídle společnosti. Součástí 

školení je školení BOZP a také vzdělávání v oblasti používané úklidové chemie (manipulace, 

skladování, účel použití atd.). Pracovníci, kteří provádějí výškové práce musí mít osvědčení, 

že můžou tuto práci provádět a také musí mít v pořádku zdravotní prohlídku.  Podle potřeby 

probíhají další školení během roku, také buď v Brně nebo přímo na pobočkách společnosti, 

kam přijede školitelka. Uklízečky jsou proškoleny vedoucími objektu buď na pobočce 

společnosti nebo přímo na daném objektu. 

Pracovníci jsou nabírání většinou přes inzerát uveřejněným společností na internetu či 

v novinách nebo přes doporučení známých. Potencionální nový zaměstnanec je pozván na 

pohovor, který vede vedoucí objektu, a který pak také sám rozhodne o přijetí či nepřijetí 

pracovníka. V poslední době, díky stále přibývajícím zakázkám, jsou vedeny pohovory téměř 

denně. Také je třeba mít určitý počet pracovníků v záloze kvůli nemocenských a jiných 

nepředvídatelných událostí. 

 

  



 

50 

 

4.3.2 Materiální zdroje 

Do hmotných zdrojů můžeme zařadit především budovy, auta a stroje. Budovu, ve 

které ostravská pobočka sídlí, společnost nevlastní, ale má ji v pronájmu. Pobočka má ve 

vlastnictví čtyři osobní automobily a jednu dodávku, která je používaná pro větší zakázky. 

Z větších strojů, které společnost má můžeme jmenovat traktor, sekačku na trávu, 2 vodní 

vysavače, 2 pady (úklidový stroj) a 4 leštičky na podlahy. Dalším majetkem jsou vysavače a 

úklidové vozíky, které jsou umístěny přímo na úklidových objektech a jejich počet se odvíjí 

od velikosti daných objektů a potřeby těchto zařízení tam. 

Společnost také disponuje drobným úklidovým náčiním, jako jsou mopy, smetáky, 

kbelíky, hadry apod. Toto vybavení nemá vyšší hodnotu a jeho skladba se velmi často mění 

v důsledku každodenního používání a rychlého opotřebení. 

Firma nevlastní žádné skladovací prostory, protože jak už bylo zmíněno, většina strojů 

je umístěna na zakázkách, pro které byly pořízeny a větší stroje, které se méně používají jsou 

uskladněny přímo v budově ostravské pobočky. 

 

4.3.3 Nemateriální zdroje 

Mezi významný nehmotný zdroj společnosti je třeba v prvé řadě jmenovat její dobrou 

pověst, která je založena na kvalitně odvedené práci a osobním přístupu. Důkazem je i fakt, že 

noví zákazníci jsou často získávání na základě referencí a doporučení stávajících zákazníků. 

Nehmotným zdrojem je také značka a logo společnosti, kterými se společnost prezentuje 

navenek. 

Za další nehmotný zdroj můžou být považováni stávající zákazníci, kterým společnost 

dlouhodobě poskytuje své služby. Jedná se o stálé odběratele, se kterými má společnost spíše 

partnerské a přátelské vztahy, než ryze obchodní. 

Společnost zohledňuje nejen kvalitu prováděných prací, ale také pozitivní přístup 

k životnímu prostředí a zásadám bezpečnosti práce. SIMACEK FACILITY CZ je držitelem 

certifikátů potvrzujících správnou aplikaci a využívání systémů řízení kvality ISO 9001, 

environmentálního řízení ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. 

Jako nehmotný zdroj společnosti by také měly být považovány dlouholeté zkušenosti 

z oboru a získané know – how. Vedení společnosti za léta praxe v různých, s úklidy či 

hygienou souvisejících oborech, nasbíralo zkušenosti a kontakty, které teď při podnikání 

uplatňuje. 
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4.3.4 Finanční zdroje 

Pro zhodnocení finančních zdrojů bude použito základních ukazatelů finanční analýzy. 

Zdrojem pro zpracování těchto ukazatelů jsou základní finanční výkazy (rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty) za rok 2010, 2011 a 2012, které jsou veřejně dostupné. Bohužel nebylo možno 

získat data pouze ostravské pobočky, na kterou je celá tato diplomová práce orientovaná. 

Jelikož finanční analýza není prvotním cílem této práce, tak bude z metodického hlediska 

postačující zhodnocení vybraných finančních ukazatelů pro společnost SIMACEK 

FACILITY CZ jako celek.  

 

Ukazatele rentability 

Níže uvedená Tab. 4.4 zobrazuje vývoj ukazatelů ROA – rentabilita aktiv, ROE – 

rentabilita vlastního kapitálu a ROS – rentabilita tržeb. Tyto ukazatele nám říkají, do jaké 

míry je podnik schopen tvořit zisk z dostupných zdrojů. Nejlepších výsledků dosahovala 

společnost v roce 2010. V roce 2011 a 2012 došlo k prudkému poklesu meziročně vždy téměř 

o 50 %. Za pokles všech těchto ukazatelů může výrazný pokles zisku společnosti v roce 2011 

a 2012. 

 

Tab. 4.4 Ukazatele rentability 

Ukazatel 2010 2011 2012 

ROA 12,4 % 5,7 % 3,09 % 

ROE 19,3 % 9,5 % 3,58 % 

ROS 200,9 % 98.7 % 47,58 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů společnosti SIMACEK 

FACILITY CZ 

 

Ukazatele finanční stability 

Ukazatelé zadluženosti poskytují informace ohledně úvěrového zatížení společnosti. 

Hodnocena je celková zadluženost, která ukazuje, do jaké míry je podnik financován cizím 

kapitálem. Tento ukazatel má klesající trend, což je pro firmu žádoucí. Dále pak zadluženost 

vlastních zdrojů, která dává do poměru cizí kapitál a vlastní kapitál. V literatuře se uvádí, že 

optimální stav této zadluženosti nastává, když je hodnota vlastního kapitálu vyšší, než 
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hodnota celkových cizích zdrojů, což vybraná společnost splňuje. Pouze v roce 2010 

dosahoval cizí kapitál větší výše než v ostatních letech, a tím tuto míru zadluženosti výrazně 

pozvedl. Ukazatel úrokového krytí nás informuje, kolikrát je podnik schopen zaplatit 

z provozního zisku nákladové úroky. Žádoucí je jeho rostoucí trend a obecně se uvádí, že by 

tato hodnota neměla být nižší než 3. Zde došlo opět k razantnímu poklesu v roce 2011, díky 

poklesu zisku společnosti. Hodnoty těchto ukazatelů za rok 2010 – 2012 jsou v Tab. 4.5. 

 

Tab. 4.5 Ukazatele finanční stability 

Ukazatel 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 44,24 % 37,16 % 30,1 % 

Zadluženost vlastních zdrojů 79,95 % 59,75 % 43,42 % 

Úrokové krytí 27,3 9,38 6,4 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů společnosti SIMACEK 

FACILITY CZ 

 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele slouží ke zjištění, zda má podnik k určitému okamžiku dostatek 

prostředků k úhradě svých závazků. Celková likvidita ukazuje, kolikrát jsou oběžná aktiva 

schopna krýt krátkodobé závazky společnosti. Tato hodnota by měla dosahovat optimálně 

alespoň hodnoty 1,6, což analyzovaná společnost splňuje. Optimální rozmezí pohotové 

likvidity je 1,1 – 1,5. Jelikož společnost SIMACEK poskytuje služby, má minimální zásoby, a 

proto je mezi pohotovou a celkovou likviditou jen nepatrný rozdíl. Okamžitá likvidita 

vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky pohotovými platebními 

prostředky. Základní složkou těchto platebních prostředků jsou peníze na účtech a peníze 

v hotovosti. Doporučená hodnota okamžité likvidity pro podniky je v rozmezí 0,2 – 0,8, což 

společnost také splňuje. Vypočítané hodnoty můžeme vidět v Tab. 4.6. 
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Tab. 4.6 Ukazatele likvidity 

Ukazatel 2010 2011 2012 

Celková likvidita 2,61 2,82 3,39 

Pohotová likvidita 2,48 2,71 3,25 

Okamžitá likvidita 0,45 0,63 1,03 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů společnosti SIMACEK 

FACILITY CZ 

 

Ukazatele aktivity 

Obrat aktiv je poměr tržeb k celkovým aktivům a určuje intenzitu jejich využívání 

v podniku. Obecně lze říci, že čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím podnik pracuje 

efektivněji a může být považován za fungující společnost. Za poslední tři roky je obrat aktiv 

společnosti na obdobné úrovní a jeho hodnota je velice nízká. Aktiva se v podniku otočí 

zhruba pouze 0,05 krát za rok. Doba obratu pohledávek ukazuje, za kolik dní v průměru firmě 

zákazníci zaplatí. Výsledky společnosti mají sice klesající trend, ale jsou až příliš vysoké. 

V praxi se už tato doba nad 70 dní považuje za nepříliš uspokojivou. Doba úhrady závazků 

říká, za jak dlouho společnost uhradí své závazky u dodavatelů. Doba splácení závazků 

společnosti je dvakrát kratší, než doba inkasa pohledávek a má také klesající trend. Vybrané 

ukazatele aktivity společnosti za roky 2010 – 2012 můžeme vidět v Tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7 Ukazatele aktivity 

Ukazatel 2010 2011 2012 

Obrat aktiv 0,05 0,06 0,05 

Doba obratu pohledávek 2 837 dní 2 300 dní 2 239 dní 

Doba obratu závazků 1 394 dní 1 106 dní 1 009 dní 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z účetních výkazů společnosti SIMACEK 

FACILITY CZ 
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4.4 VRIO analýza  

Metoda VRIO završuje analýzu vnitřního prostředí. V Tab. 4.8 jsou uvedeny zdroje 

podniku a jejich zhodnocení z hlediska hodnoty (V), vzácnosti (R), napodobitelnosti (I) a 

organizace (O). Pro hodnocení byly vybrány materiální, nemateriální, lidské a finanční zdroje, 

které jsou doplněny dalšími zdroji vyplývajícími ze základní charakteristiky společnosti. 

VRIO analýza pomůže nalézt silné a slabé stránky společnosti. Výsledky této analýzy 

budou využity jako zdroj pro sestavení SWOT analýzy. 

 

Tabulka 4.8 Vyhodnocení metody VRIO 

Zdroj V R I O Hodnocení 

Budovy Ano Ne Snadné Ano Neutrální 

Stroje Ano Ne Snadné Ano Neutrální 

Vedení společnosti Ano Ano Nesnadné Ano Silná stránka 

Zaměstnanci Ano Ano Nesnadné Ano Silná stránka 

Fluktuace Ne Ne Snadné Ano Neutrální 

Vzdělávání Ano Ne Snadné Ano Neutrální 

Tradice a zkušenost Ano Ano Nesnadné _ Silná stránka 

Image Ano Ano Nesnadné _ Silná stránka 

Rentabilita Ne Ne Snadné _ Neutrální 

Likvidita Ano Ano Nesnadné _ Silná stránka 

Zadluženost Ano Ano Nesnadné _ Silná stránka 

Aktivita Ne Ne Nesnadné _ Slabá stránka 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je sestavena na základě výsledků předešlých analýz, z veřejně 

dostupných informací a z informací, které byly získány od vedení společnosti. V této analýze 

budou brány v úvahu nejdůležitější silné a slabé stránky, vycházející z vnitřního stavu 

podniku a nejdůležitější příležitosti a hrozby, kterým podnik čelí z vnějšího okolí. Tato 

analýza umožňuje komplexně ohodnotit fungování firmy, odhalit problémy a naopak 

možnosti růstu. 

Aby mohla být SWOT analýza správně vyhodnocena, musíme k jednotlivým faktorům 

přiřadit body a váhy. Jednotlivým faktorů budou přiřazeny váhy 1 – 5, kde 1 znamená nejnižší 

váhu a 5 nejvyšší váhu. Body budou mít škálu 1 – 10, kde 10 bude znamenat nejvyšší míru 

důležitosti. Po ohodnocení faktorů váhami a body bude proveden součin těchto dvou hodnot u 

každého faktoru. Dále bude proveden součet všech součinů a zprůměrování. 

 

Tab. 4.9 Silné stránky podniku 

Silné stránky Body Váha Součin 

Kvalitní zaměstnanci 10 5 50 

Přizpůsobení požadavkům zákazníků 9 5 45 

Dobrá pověst 7 3 21 

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dodavateli 8 3 24 

Kvalita poskytovaných služeb 10 5 50 

Vlastní materiální zdroje 6 2 12 

Likvidita 8 2 16 

Celkem   218 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

V Tab. 4.9 můžeme vidět, že mezi nejsilnější stránky vybrané společnosti patří 

kvalitní zaměstnanci, kvalita poskytovaných služeb a přizpůsobení požadavků zákazníkům. 

Na kvalitě poskytovaných služeb a dobře odvedené práci si společnost zakládá, protože 

spokojený zákazník se vždy rád vrátí. S tím souvisí také kvalitní zaměstnanci, na kterých 

dobře odvedená práce stojí. Společnost se snaží vyjít vstříc všem požadavkům a přáním 
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zákazníků. Zákazníci si toho jsou vědomi, a to je důvod, díky kterému vznikají dlouhodobé 

vztahy s nimi, které jsou další silnou stránkou podniku. Ohlasy spokojených zákazníků 

ohledně dobře provedené práce vytváří dobrou pověst společnosti, která je také považovaná 

za silnou stránku. 

 

Tab. 4.10 Slabé stránky podniku 

Slabé stránky Body Váha Součin 

Slabá propagace 10 4 40 

Vysoká fluktuace zaměstnanců 8 4 32 

Nutnost časové flexibility vedoucích zaměstnanců 8 3 24 

Aktivita 9 3 27 

Celkem   123 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Slabé stránky 

Jednou z největších slabých stránek společnosti SIMACEK FACILITY CZ je podle 

Tab. 4.10 slabá propagace společnosti. Společnost moc neinvestuje do propagačních a 

reklamních materiálů a tím pádem se nedostane do podvědomí nových potenciálních 

zákazníků. Další slabou stránkou je celkem vysoká fluktuace zaměstnanců. Vedoucí 

pracovníci tak mají více práce s častým přijímáním a zaučováním nových zaměstnanců a 

administrativou s tím spojenou. Vedoucí zaměstnanci bývají také často odvolání mimo 

pracovní dobu k problémům týkajících se zakázek, které je nutné operativně vyřešit. To u 

vedoucích objektu vyvolává značnou pracovní nespokojenost, hlavně co se týče finančního 

ohodnocení těchto výjezdů nad rámec pracovní doby. Jako další slabou stránku je nutno 

zmínit výsledky finančních ukazatelů aktivity společnosti, a to konkrétně doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků. 
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Tab. 4.11 Příležitosti podniku 

Příležitosti Body Váha Součin 

Zavedení doplňkových služeb 8 3 24 

Rozšíření na sociální síti 4 2 8 

Reklama 10 4 40 

Zvyšující se poptávka po úklidových službách 10 5 50 

Celkem   122 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příležitosti 

Zvyšující se poptávka po úklidových službách je bodově ohodnocena jako největší 

příležitost pro společnost. S rostoucím počtem menších firem a obchodních středisek se 

zvyšuje počet potencionálních zakázek. V dnešní hektické době, kdy lidé tráví většinu času 

v práci, přibývá také počet domácností, které si nechávají profesionálně uklízet. Pro tyto 

zákazníky by byla vhodná propagace společnosti na sociálních sítích. Jako slabá stránka je 

uvedena slabá propagace, příležitostí jak se dostat do podvědomí potencionálních zákazníku 

je tedy reklama. Jelikož všechny úklidové společnosti nabízí téměř shodné služby, je pro 

firmu příležitostí zavést nové doplňkové služby, díky kterým by se odlišovala. Bodově a 

váhově ohodnocené příležitosti firmy můžeme vidět výše v Tab. 4.11. 

 

Tab. 4.12 Hrozby podniku 

Hrozby Body Váha Součin 

Konkurenční rivalita 10 5 50 

Síla zákazníků 10 4 40 

Změna legislativy 7 4 28 

Celkem   118 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hrozby 

Jako největší hrozba byla v Tab. 4.12 vyhodnocena velká konkurenční rivalita. Jak už 

bylo v dřívější kapitole zmíněno, existuje velké množství podobných firem s téměř shodnou 

nabídkou služeb. Noví zákazníci potom nevidí mezi těmito firmami rozdíl. Další hrozbou je 

zvětšující se síla zákazníků. Společnost své služby musí provádět opravdu kvalitně a 

zákazníkovi téměř na míru aby byl spokojen. V opačném případě není pro zákazníka problém 

přejít ke konkurenční společnosti, jelikož náklady s tím s pojené jsou pro zákazníka nulové. 

Změny legislativy jsou hrozbou pro všechny podniky nehledě na odvětví. Zejména změna 

daňových a ekologických zákonů může negativně ovlivnit činnost společnosti. 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

Silné stránky:  218 / 7 = 31,14 

Slabé stránky: 123 / 4 = 30,75 

Příležitosti:  122 / 4 = 30,5 

Hrozby:  118 / 3 = 39,33 

 

Po vyhodnoceni SWOT analýzy byly výsledky zapsány do SWOT matice, která 

ukazuje, že silné stránky převažují nad slabými a hrozby převažují nad příležitostmi. Pro 

společnost tedy plyne zaměření se na strategii ST, neboli strategii konfrontace. Podstatou této 

strategie je včas identifikovat hrozby a využít silných stránek, aby byly přeměněny 

v příležitosti. Výsledkem je diversifikační strategie. 

 

Tab. 4.13 SWOT matice 

 

Silné stránky 

31,14 

Slabé stránky 

30,75 

Příležitosti 

30,5 
strategie SO strategie WO 

Hrozby 

39,33 
strategie ST Strategie WT 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6 Shrnutí 

PEST analýza nám odhalila jak příznivé, tak i nepříznivé faktory pro vybranou 

společnost. Za pozitivní faktor je považována pomalá rychlost technologických změn 

v daném odvětví, což znamená nízké investice do modernizace přístrojů. Ušetřené finanční 

prostředky může firma investovat jinam. Nepříznivým faktorem je nejistý vývoj DPH a 

nestabilní politická situace, díky kterým je plánování pro podnikatele složitější a více 

rizikové. Lze jen stěží předvídat, jaké kroky budou političtí zástupci podnikat, a jakým 

směrem se bude situace v České republice ubírat. Zákony a předpisy týkající se životního 

prostředí a zacházení s chemickými prostředky jsou jistým omezením, ale na druhou stranu 

jsou pro společnost příležitostí a výzvou, protože propagování ekologického myšlení vrhá 

dobré světlo na společnost. 

Porterův model pěti sil vypovídá o tržní síle a potenciálu sektoru úklidových služeb. 

Na druhou stranu také upozorňuje na hrozby plynoucí ze stran konkurence a síle odběratelů. 

Jak už bylo v dřívější kapitole řečeno, na trhu je velký počet konkurenčních firem s obdobnou 

nabídkou služeb za podobných podmínek. Odtud také pramení síla zákazníků, pro které je 

jednoduché v případě nespokojenosti přejít ke konkurenci. 

Pomocí interní analýzy jsme zjistili, že ve společnosti převažují silné stránky nad 

slabými. Faktorem, na kterém úspěch a dobré jméno společnosti stojí, jsou lidské zdroje. 

Jelikož se jedná o firmu poskytující služby, jsou právě kvalitní zaměstnanci stěžejním 

zdrojem. Finanční analýza nám odhalila klesající trend výsledku hospodaření za sledované 

období, za což může pravděpodobně působení ekonomické krize a nižší poptávky. Pozitivní je 

zadluženost společnosti, která má v posledních třech letech klesající trend, což znamená, že je 

stále více schopna hospodařit s menším množstvím cizího kapitálu. To také přináší pozitivní 

efekt v podobě nižšího věřitelského rizika. 

Nakonec byla provedena SWOT analýza, která odhalila, že u společnosti SIMACEK 

FACILITY CZ  převažují silné stránky a hrozby, které by společnost měla být schopna včas 

identifikovat a pomocí silných stránek je přeměnit v příležitosti. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

V této části práce budou na základě výsledků provedených analýz navrženy strategie, 

které by společnost mohla využít pro svůj budoucí vývoj. Společnost nemá jasně definovanou 

vizi ani poslání, před návrhem strategií se  je tedy pokusím formulovat. 

 

Poslání 

Posláním společnosti SIMACEK FACILITY CZ  je zajistit komplexní služby v oblasti 

facility managementu, včetně podpůrných služeb, orientované především na obchodní centra, 

administrativní budovy, výrobní haly a zdravotnická zařízení. 

Vize 

Během následujících let společnost upevní své postavení na trhu úklidových služeb,  

stane se aktivně vyhledávanou společností na území celé České republiky a dosáhne 

konkurenční výhody v podobě nadstandardních vztahů s klienty a špičkové kvality 

poskytovaných služeb. 

Cíle 

Pro společnost SIMACEK FACILITY CZ navrhuji následující strategické cíle: 

1. Diverzifikace rizika a udržení stability společnosti – zafixování vztahů s klíčovými 

klienty a zajištění ziskovosti společnosti 

2. Zvyšování kvality poskytovaných služeb 

3. Růst zisku – růst zisku o 15 % ročně v každém z následujících tří let 

 

5.1 Strategie stability 

Společnost dosahuje uspokojivých výsledků vzhledem ke špatné ekonomické situaci 

v zemi a stále přetrvávající recesi. Vzhledem k těmto nepříznivým podmínkám české 

ekonomiky je tato strategie, která minimalizuje riziko jednou z vhodných variant. Vedení 

společnosti je s dosavadním vývojem spokojeno. Zároveň si je majitel vědom toho, že by se 

společnosti mohlo dařit lépe, ale vzhledem k velkému riziku nechce nijak razantně měnit směr 

firmy. Potřeby zákazníků se daří uspokojovat a prostředí firmy je vedením vnímáno jako 

stabilní. V rámci této strategie může podnik dále zefektivňovat a zpřesňovat své aktivity 
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v daném oboru a minimalizovat tak riziko, které by jinak plynulo ze změny a posilovat tak 

svou konkurenceschopnost. 

Uvedený strategický návrh vychází ze SWOT analýzy a je založen na strategii 

stability. Obsahuje také prvky strategie zaměření s cílem dosáhnout uvedených 

strategických cílů. Strategie zaměření je vhodná volba pro konkurenční boj. Její podstatou je 

soustředit se na omezenou skupinu zákazníků či určitý segment trhu. Je vhodná pro menší 

firmy, které nechtějí působit na širším trhu. 

 

Cíl č. 1: Diverzifikace rizika a udržení stability společnosti 

Udržení stability společnosti se těžko ekonomicky vyjadřuje, přesto jsem ho mezi 

strategické cíle společnosti zařadila. Stabilita společnosti je jednou ze základních podmínek 

jejího přežití a překonání finančně nepříznivého období. 

Velká část tržeb přichází od pouhých 8 větších zákazníků. Pokud jeden z nich 

z nějakého důvodu spolupráci se společností ukončí, výrazně se to projeví na jejich výnosech. 

Navrhuji tedy, aby se všemi klíčovými zákazníky byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy, které 

vymezí typ sjednaných služeb, jejich rozsah, četnost a datum provedení. 

V souvislosti s tímto cílem, by se měl počet klíčových zákazníků rozrůst každoročně o 

2 nové strategické partnery. Vyhledávání a získání takových zákazníků by mělo být úkolem 

primárně regionálního ředitele, sekundárně vedoucích objektu. Nový klíčový partner by zvýšil 

tržby a také nepřímo pomohl diverzifikovat riziko. 

 

Cíl č. 2: Udržení kvality poskytovaných služeb 

Kvalita poskytovaných služeb patří mezi nejsilnější stránky společnosti. Potvrzují to i 

reference zákazníků, které společnosti přivedly nové klienty. Díky systému průběžné kontroly 

činností a kontroly kvality přímo regionálním ředitelem, který je nejvýše postavený člověk 

ostravské pobočky, jsou zákazníci s výsledky poskytovaných služeb spokojeni. Aby tato 

kvalita byla zachována, a dokonce průběžně zvyšována je třeba dělat víc. 

Tento systém kontroly by měl být rozhodně zachován. Zákazníci vnímají pozitivně, že 

na odváděné služby dohlíží někdo z nejvyššího vedení společnosti. Jedná se o diverzifikační 

taktiku, kterou si mohou dovolit pouze menší společnosti. 

Regionálnímu řediteli bych doporučila, aby se více zajímal o celkové dění v daném 

oboru, jak na národní tak na evropské úrovni. Měl by sledovat možnost nových technologií a 
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jednání konkurence. Přínosné by také bylo navštěvovat veletrhy či odborné semináře a 

odebírat odborné časopisy. Trh úklidových služeb sice není turbulentním prostředím, ale i zde 

se projevují nové trendy, které je třeba sledovat, aby společnost nezůstala pozadu. 

Kvalitně odvedená práce stojí na zaměstnancích. Spokojenost zaměstnance, jeho 

loajalita a dobrý vztah se zaměstnavatelem přidává na kvalitě jeho práce. Jelikož je mezi 

vedoucími pracovníky a pracovníky, kteří mají stálý pracovní poměr malá fluktuace, svědčí to 

o fungování těchto faktorů. Kvalitu jejich výkonu je určitě možné zlepšit motivací, zapojením 

zaměstnanců a školením. Motivací může být jak verbální pochvala, tak finanční odměna za 

dobře provedenou práci, například jednorázově vyplacená částka po úspěšném předání hotové 

zakázky. Na zaměstnance má pozitivní efekt, když jsou zapojení do vedení. Můžou být 

požádání o podáni zlepšovacích návrhů, zaměstnanci tak mají pocit důležitosti a 

sounáležitosti. Mnohdy může dojít k užitečnému návrhu potenciálních inovací nebo naopak 

k odhalení případných nedostatků. Navrhuji, aby byli tito zaměstnanci v rámci motivace 

zapojování do vedení společnosti a aby byly konány pravidelné porady, jejíchž smyslem bude 

probrat aktuální situaci ve firmě. 

Vedení společnosti má s většinou klientů nadstandardní vztahy, založené na přímé 

komunikaci. I přesto je třeba o takové zákazníky neustále pečovat. Vzájemná otevřenost může 

včas odhalit hrozící nespokojenost a pomáhá se lépe poznat a pochopit. Proto navrhuji 

zdokonalení tohoto „prozákaznického“ přístupu. Například zaznamenání narozenin či 

důležitých událostí klienta a včasné gratulace. Také by bylo přínosné, pořádat pravidelné 

setkání, např. u večeře, se zadavateli významných zakázek. 

Klíčovým zákazníkům by měla společnost připravit alespoň jednou ročně nějaký 

nečekaný benefit, jako poděkování za dlouhodobou spolupráci a využívaní služeb společnosti. 

Navrhuji aby společnost SIMACEK FACILITY CZ formou vánočního dárku a poděkování 

provedla předvánoční úklid v domácnostech zadavatelů nejvýznamnějších zakázek. Takový 

netradiční a osobní benefit by mohl posílit dosavadní vztahy. 
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Cíl č. 3: Růst zisku 

Od roku 2010 docházelo k výraznému snížení zisku meziročně vždy téměř o 50 %, 

který byl zapříčiněn snížením výkonu společnosti. Proto je růst zisku dalším navrhovaným 

cílem a to 15 % ročně v každém z následujících tří let. K tomuto cíli dopomůže plnění cílu č. 

1, a to konkrétně získání nových strategických partnerů. Podepsání obchodní smlouvy 

s novými zákazníky pomůže firmě diverzifikovat riziko. 

Navrhuji, aby ostravská pobočka společnosti začala spolupracovat s externím 

odborníkem z marketingové společnosti,  který by zajišťoval obchodní činnosti, marketing a 

řízení vztahů se zákazníky. Tím by pomáhal zvyšovat kvalitu i kvantitu poskytovaných 

služeb. Práce takového odborníka by spočívala ve vytipování vhodných podniků v rámci 

působení společnosti a jejich oslovení s nabídkou služeb. Jeho úkolem by bylo získání 

alespoň 4 velkých zákazníku ročně. Dále navrhuji, aby si tento externista vedl databázi 

klientů, současných, potenciálních i oslovených a pravidelně je kontaktoval s novinkami a 

aktualitami, za účelem připomenutí služeb společnosti. 

Regionální ředitel pobočky by měl více využívat referencí. Napřímo by si měl říct 

spokojeným stávajícím klientům o doporučení a kontakty na nové potencionální klienty. Díky 

dobrým a otevřeným vztahům se společností může o tyto kontakty ředitel požádat například u 

pozvání na kávu či oběd. Náklady na tento způsob získání doporučení jsou minimální a na 

základě těchto osobních doporučení bývá realizováno velké množství obchodních kontraktů. 

Zisk společnosti poroste, když bude mít větší výkony, což znamená více platících 

zákazníků. Podle provedené SWOT analýzy je nejslabší stránkou společnosti její slabá 

propagace. Žádná společnost si zákazníky nezíská, pokud se o ni nebude vědět. Proto 

navrhuji, aby majitelé společnosti investovali do reklamních a propagačních materiálů. Můj 

návrh je, aby do konce roku 2014 byl podnik propagován formou masových médií. Například 

inzerce v rádiích působících v příslušném regionu jako jsou Hitrádio ORION a Kiss Rádio 

Morava nebo v regionálním tisku. Prvním krokem k této propagaci je vytvoření vhodného 

reklamního sloganu, do čehož můžou být zapojeni všichni zaměstnanci firmy formou soutěže 

o nejlepší slogan. Dále navrhuji, aby byl společnosti vytvořený účet na sociální síti Facebook, 

kde by pravidelně zveřejňovala informace týkající se poskytovaných služeb. Téměř v každé 

české domácnosti je alespoň jeden člen uživatelem této sociální sítě, proto to vidím jako 

vhodný prostředek propagace. Tento způsob zviditelnění může rozšířit počet menších 

zákazníků, zejména domácností, které již nechtějí mít starost s pravidelnými úklidy. 

  



 

64 

 

6 Závěr 

Strategické řízení se netýká jen velkých společností. Menší podniky ve většině případů 

nevyužívají technik strategického řízení, čímž se připravují o možnost efektivně využít 

příležitosti a omezit hrozby, které jej obklopují. V současné době se nacházíme v nejistých 

ekonomických podmínkách, mnoho podniků neví, kterým směrem se vydat, aby oslovili 

zákazníky svými produkty či službami. Proto je přínosné podnik podrobit strategické analýze, 

která pomůže odhalit faktory působící z vnějšího prostředí a také analyzuje situaci uvnitř 

podniku. 

Cílem této diplomové práce bylo provést strategickou analýzu u vybrané společnosti, 

která se zabývá poskytováním úklidových služeb a navrhnout strategii odpovídající 

výsledkům této analýzy.  

Návrhu strategie předcházelo teoretické vymezení problematiky strategického řízení, 

představení společnosti a aplikace metod strategické analýzy v jejich podmínkách. K analýze 

vnějšího prostředí podniku byla použita PEST analýza, která nezjistila žádné významné 

překážky, které by bránily dalšímu působení společnosti a Porterův model pěti sil, který 

identifikoval zákazníky jako nejsilnější z pěti působících sil. Vnitřní prostředí společnosti 

bylo vyhodnoceno pomocí analýzy zdrojů podniku, zjednodušené finanční analýzy a VRIO 

analýzy. Veškeré informace týkající se analýzy zdrojů podniku byly získány přímo od vedení 

firmy a jejich zaměstnanců. Jednalo se tedy o nejdůvěryhodnější zdroj, který byl k dispozici. 

Strategickou analýzu završila SWOT analýza, která vytyčila nejvýznamnější silné a slabé 

stránky podniku a také největší příležitosti a hrozby. 

Pro společnost SIMACEK FACILITY byly stanoveny tři strategické cíle tak, aby 

odpovídaly pravidlu SMART a byly komplementární. Jako vhodnou strategii jsem pro 

společnost zvolila strategii stability v kombinaci se strategií zaměření, která by měla pomoci 

k dosažení stanovených cílů. Navržená strategie splňuje kritéria vhodnosti, přijatelnosti a 

uskutečnitelnosti. 
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