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Abstrakt:   

 

Cílem diplomové práce je na základě externí a interní analýzy vymezit faktory 

ovlivňující potenciál úspěšnosti reálného výrobního podniku a navrhnout strategická 

doporučení, která nabídnou managementu podniku možnosti úspěšného budoucího rozvoje. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny 

základní pojmy, vymezeny metody analýzy makrookolí a mikrookolí firmy a způsoby 

identifikace schopností a zdrojů podniku. Mezi ně patří PEST analýza, Porterův model pěti sil 

a SWOT analýza. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na konkrétní výrobní podnik. 

Dále je provedena analýza konkurenceschopnosti jednoho z výrobků společnosti. Na základě 

provedených analýz jsou v závěru zformulována doporučení pro management podniku. 

 

Klíčová slova: Strategické řízení, strategická analýza, konkurenceschopnost, Porterův model  

pěti sil, PEST analýza, SWOT analýza 

 

 

 

Abstract:   

 

The aim of the work is to define factors affecting the success potential of a real 

production company based on external and internal analyses and to propose strategic 

recommendations offering company management certain options for successful future 

development. The work is divided into a theoretical and practical section. The theoretical 

section explains the basic concepts, defines methods for analysing the company’s macro and 

micro environment and ways of identifying the company’s capabilities and resources; these 

include a PEST analysis, Porter five forces model and SWOT analysis. These models are 

applied to the given production company in the practical section. Further there is analysis of 

the competitiveness of one of the company’s products. In conclusion, recommendations are 

formulated based on the completed analyses. 

 

 

Keywords: Strategic management, Strategic analysis, Competitiveness, Porter’s five 

competitive forces model, PEST analysis, SWOT analysis 
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Úvod 

V dnešní hektické době, a ne zcela optimisticky se vyvíjející ekonomické situaci, je 

pro každou společnost stěžejním tématem její přetrvání a prosperita. Konkurenční boj mezi 

podniky sílí a každý se snaží najít a získat nová odbytiště, nebo si alespoň zachovat stávající 

objem zakázek na úkor ostatních konkurentů. Přežití a úspěch podniku tak závisí na jeho 

schopnosti vytvořit vhodnou strategii a stanovit správné podnikové cíle. Při jejich naplňování 

je přitom důležitá nejen schopnost podniku využívat své vnitřní faktory, ale také schopnost 

identifikovat změny ve svém okolí a rychle na ně reagovat. Jestliže podnik netouží po úpadku, 

musí se zaměřit na analýzu stávající situace a hledat způsoby jak zamezit případné krizi.  

Právě zpracování takové analýzy bylo záměrem této diplomové práce. Především je 

zaměřena na hodnocení a srovnání vlivů prostředí na podnik. Klíčové je rozpoznat nové 

příležitosti, které na trhu vznikají, a využít je k posílení konkurenceschopnosti podniku. 

Posuzovanou společností, kde zmíněná analýza probíhala, je ZAM - SERVIS s.r.o., sídlící  

v Ostravě-Přívoze působící v průmyslovém odvětví Moravskoslezského regionu. 

Charakteristice společnosti je věnována první kapitola. 

Práce je koncipována do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se 

zabývá vymezením pojmů strategie, strategická analýza, konkurenceschopnost a metodami 

jejich měření. Teoretická část čerpá především z dostupných odborných textů a publikací, 

které se daným tématům věnují. 

Praktická část sleduje dva cíle. První se týká strategie celé společnosti, kde na 

základě konzultací s managementem společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. je zhodnocena 

současná pozice společnost a proveden výzkum vnějšího a vnitřního prostředí, který má vliv 

na konkurenceschopnost podniku. K šetření jsou použity kombinace vybraných analýz (PEST 

analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil) pro vnější prostředí a analýza klíčových 

kompetencí pro vnitřní prostředí.  

Druhý cíl se věnuje průzkumu konkurenceschopnosti zvoleného výrobku. Jedná se  

o systém identifikace osob pracujících v podzemí plynujících dolů. Pomocí vícekriteriální 

analýzy bude posouzena konkurenceschopnost zvoleného výrobku na průmyslovém trhu  

a výsledky vyhodnoceny.  

Analytická část vychází ze zdrojů poskytnutých posuzovanou společností, z konzultací 

s vedením společnosti a z internetu. Internetové zdroje jsou použity i u největších konkurentů. 
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Cílem této diplomové práce je: 

1. Zhodnotit současnou strategii společnosti a provést analýzu klíčových kompetencí. Dále 

provést výzkum vnějšího a vnitřního prostředí, který má vliv na konkurenceschopnost 

podniku a na základě výsledků těchto šetření sestavit SWOT analýzu. Poté vytvořit 

scénáře budoucího vývoje a navrhnout novou strategii, vedoucí ke zlepšení současné 

pozice společnosti na trhu.  

2. Analyzovat vybraný výrobek společnosti a vícekriteriální analýzou posoudit jeho 

konkurenceschopnost na průmyslovém trhu. Výrobkem, který chtěla společnost  

ZAM - SERVIS s.r.o. vyhodnotit, je osobní identifikátor důlních pracovníků. 

Závěrem budou zhodnoceny všechny dosažené výsledky a navrženy strategie pro předmětný 

výrobek i celou společnost. 
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1 Charakteristika společnosti ZAM - SERVIS, s.r.o. 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou společnosti, ve které probíhala popisovaná 

analýza, její historií, předmětem činnosti a oblastí působnosti. Následující text vychází  

z webových stránek a z podkladů dodaných managementem posuzované společnosti. 

1.1 Historie společnosti 

ZAM - SERVIS s.r.o. je ostravská společnost, založená v roce 1994 devíti společníky 

- specialisty v oboru výroby, servisu a montáží zařízení pro těžbu nerostných surovin  

a zároveň bývalými pracovníky podniku ZAM (Závod automatizace a mechanizace Ostrava)  

a navázala tak na činnosti této společnosti. Bývalý podnik ZAM byl technickou a vývojovou 

základnou automatizačních a mechanizačních prvků pro Ostravsko - Karvinské doly, 

společnost ZAM - SERVIS s.r.o. tak převzala výrobní zaměření a obsluhovaný segment trhu. 

Sídlo společnosti je v Ostravě – Přívoze, na ulici Křišťanova. V současné době 

zaměstnává okolo 55 zaměstnanců. Společnost ZAM - SERVIS s.r.o. má své obchodní 

zastoupení v Polsku, Ukrajině, Rusku a Slovinsku a řadu lokálních prodejců. 9] 

1.2 Organizační struktura 

Struktura společnosti je podřízena hlavním aktivitám - maximum pracovníků pracuje 

ve výrobě a servisu. Za významnou činnost je považováno poradenství a inženýring, které 

poskytuje obchodní oddělení ve spolupráci s pracovníky vývoje. Řada činností, např. 

projekce, strojírenská a mechanická výroba nebo autodoprava, je zajišťována dodavatelsky 

(asi 20 %). Velký důraz je kladen na průběžnou inovaci výrobků i vývoj nových výrobků. 

Podrobná organizační struktura je na obrázku 1. 

 

Obr. 1 Organizační struktura společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. 
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1.3 Předmět činnosti a produkty 

Produkty ZAM - SERVIS s.r.o. zahrnují výrobky, které jsou vyvíjeny, konstruovány  

a vyráběny přímo samotnou společností, dále prodej a servis dováženého zboží, poskytování 

odborných služeb a poradenství.  

Stěžejním programem této společnosti je výroba měřící a řídící techniky do provozů 

těžby nerostných surovin, zejména do hlubinných uhelných dolů s výskytem metanu. 

Převážně se jedná o elektronická zařízení a systémy pro komunikaci, které pomáhají zvyšovat 

bezpečnost důlních pracovníků. Výrobky a systémy jsou konstruovány do prostředí s vysokou 

vlhkostí, otřesy, případně s nebezpečím výbuchu plynů a hořlavých prachů. 

Pro povrchové dobývání společnost ZAM - SERVIS s.r.o. vyrábí: 

 snímače pro zajištění bezpečnosti pásových dopravníků a snímače pro měření 

hladiny v zásobnících, 

 snímače pro řízení provozu dopravníkových tratí a separace kovových předmětů 

v surovinách určených k drcení, 

 zařízení pro automatizaci technologických linek, především pro zpracování 

surovin v úpravnách uhlí, magnezitu, kamene a pro výrobu konečných výrobků. 

Pro hlubinné dobývání s nebezpečím výbuchu a pro jiné těžké důlní práce vyrábí: 

 výrobky v nevýbušném provedení určené pro spínání silových elektrických 

obvodů (např. spínače, jističe, tlačítka zastavení), 

 zařízení pro řízení strojů a měření hladin v zásobních, 

 akustické signalizační zařízení, elektropneumatické ventily, rychlospojky, 

 signalizační a telefonní systémy pro hovorové spojení pracovníků v dole, 

 systém pro dálkový přenos analogových a digitálních informací, 

 systémy pro kontrolu bezpečnosti provozu, pro monitorování ovzduší, 

 zařízení pro kompletní detekci a měření ovzduší v dole i na povrchu (měření 

různých plynů, proudění, vlhkosti a tlaků), 

 důlní kamerové systémy. 

Významnou novinkou, aplikovanou v OKD a.s. a v zahraničí, je systém ISI – 

identifikace pracovníků v prostorech dolů ohrožených, např. nebezpečím důlních otřesů, které 

umožňuje identifikovat důlní pracovníky nacházející se v nebezpečném prostoru včetně  

jejich přesné pozice. 
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U všech nabízených výrobků je společnost ZAM - SERVIS s.r.o. schopna zajistit 

vlastní technickou instalaci produktu a podrobně seznámit uživatele s vlastnostmi, obsluhou  

a údržbou zakoupeného produktu. Společnost zároveň poskytuje poprodejní servis po celou 

dobu životnosti produktu 9]. 

Předností společnosti je skupina erudovaných konstruktérů pracujících v technické 

laboratoři vybavené nejmodernější měřicí technikou k provádění potřebných zkoušek na 

vlastních výrobcích, jako např. elektromagnetická kompatibilita (EMC).  

1.4 Segment trhu 

Jak už bylo uvedeno, převážná část výrobků a služeb společnosti je určena pro 

hlubinné doly, proto významnou část zákazníků tvoří podniky, které realizují dodávky 

technologických celků právě pro důlní těžební společnosti. Kromě území České republiky 

probíhá obchodní činnost i na zahraničních trzích.  

Mezi přední odběratele, z hlediska zahraničního obchodu, se řadí Polsko, Německo, 

Slovensko, Ukrajina a Rusko. Podle informací managementu představuje zahraniční obchod 

zhruba 15% podíl z celkového počtu realizovaných zakázek. 

V minulosti se společnost pokoušela navázat obchodní kontakty s Čínou a proniknout 

na tamní trh. Tato obchodní spolupráce se, vlivem specifických poměrů na čínském trhu, 

nejevila jako perspektivní a v současné době stagnuje. 

1.5 Certifikace a kvalifikace 

Jako podnik, usilující o významné postavení na českém i zahraničním trhu, 

absolvovala společnost ZAM - SERVIS s.r.o. v průběhu několika let řadu certifikací. 

Certifikát kvality vlastní od roku 1999 a v roce 2013, v souvislosti s vydání nové normy ČSN 

EN ISO 9001 byla, v rámci dozorového auditu, úspěšně recertifikována. 

Společnost ZAM-SERVIS s.r.o. má rovněž: 

 oprávnění pro práci v provozech s nebezpečím výbuchu prachů a plynů  

a provozech dozorovaných Českým báňským úřadem, 

 oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji 

ionizujícího záření.  

Provedení všech výrobků je ve shodě se základními požadavky nařízení vlády  

č. 23/2003 Sb. a nařízení vlády č. 24/2003 Sb. v platném znění, kterými se v souladu s právem 

Evropského společenství (ATEX) stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné 

systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a na strojní zařízení.  



8 

1.6 Vize a poslání společnosti 

Vize 

Vize popisuje budoucnost jako významně odlišnou od současnosti s tím, že 

identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizační oblasti nebo důvěře. 

Vizí společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. je stát se předním výrobcem a dodavatelem 

elektronických zařízení a systémů, které pomáhají zvyšovat bezpečnost nejen důlních 

pracovníků, ale i všech osob, které se pohybují v prostorách s nebezpečím výbuchu. 

Poslání 

Poslání zdůvodňuje existenci podniku, vymezuje její působnosti a zároveň působí 

jako jednotící prvek, který usměrňuje jednání manažerů i zaměstnanců tak, aby pracovali 

v zájmu firmy [5]. 

Posláním společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. je udržení dobrých pozic na trhu  

u výrobků do prostředí s nebezpečím výbuchu a dodávek na klíč. Zároveň dosáhnout 

příznivého ziskového růstu při dodržování etických kodexů a právních předpisů s ohledem na 

ochranu životního prostředí. Důsledným využití všech zdrojů dosáhnout splnění požadavků, 

potřeb a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu, dodací lhůty a konkurenceschopné ceny. 

A v návaznosti na tyto potřeby cíleně zlepšovat efektivnost systému managementu kvality.  

Poslání se dotýká také oblasti rozvoje zaměstnanců. Proto společnost podporuje rozvoj 

znalostí a dovedností svých pracovníků, a tím se snaží udržet si a získat odborně 

kvalifikované zaměstnance. 

1.7 Současná strategie 

Vize, poslání a strategie byly formulovány při vzniku společnosti a odrážely tehdejší 

situaci. Dlouhodobou podnikatelskou strategií společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. je dobré 

jméno společnosti spojené s kvalitou, vysoký podíl na trhu a vysoká rentabilita obratu. Stejně 

tak rychlé a flexibilní reakce na požadavky zákazníků, snaha o rozšiřování portfolia 

odběratelů, sledování a tvorba trendů.  

Hlavním strategickým záměrem společnosti je komplexní výroba měřící a řídící 

techniky do provozu těžby nerostných surovin, zejména do hlubinných uhelných dolů 

s výskytem metanu. Zároveň dopomáhat svými výrobky ke zvyšování úrovně bezpečnosti 

důlních pracovníků. 
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2 Strategie a strategické řízení podniku 

Kvalitní podniková strategie je jedním ze základních nástrojů strategického řízení 

k zajištění úspěšného dlouhodobého rozvoje podniku. Každá podniková strategie je unikátní  

a manažeři by si měli vytvořit vlastní, neopakovatelný způsob či postup strategického řízení 

v závislosti na konkrétních podmínkách ve svém podniku a jeho podnikatelském prostředí.  

Bartes ve své publikaci [1] říká: „V podnikání bychom se měli snažit dosáhnout svých 

cílů s relativně co nejmenší investicí a snažit se nezničit svého konkurenta, případně  

i svou firmu nekonečnými boji. Tím, že protivníka zničíme, nevyhrajeme, přímým střetům je 

třeba (pokud to jde) zabránit. Vhodnými strategickými manévry lze získat relativní dominanci 

na trhu a tím zabezpečit životaschopnost a prosperitu vlastní firmy.“  

2.1 Pojem strategie 

Slovo strategie má svůj původ v řečtině kde, volně přeloženo, znamená umění vést 

boj. Názor na definici strategie se v průběhu minulých let vyvíjel. 

Například podle Horákové [8] je strategie určitým „herním plánem“, který má 

k dispozici management proto, aby dokázal firmu umístit ve vybrané tržní aréně tak, aby 

mohla úspěšně konkurovat, uspokojovat zákazníky a dosahovat dobrých podnikatelských 

výsledků. Znamená tedy schopnost rozhodovat na základě vysoké odbornosti a profesionality. 

Úspěšné firmy se v dnešní době bez strategie neobejdou.  

Cílem strategie je nalézt v odvětví takové postavení, kdy podnik může nejlépe čelit 

konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch 

2.2 Strategické řízení 

Strategické řízení je mimořádně složitý proces. Jedním z hlavních důvodů důležitosti 

tohoto řízení je, že pomáhá podniku identifikovat, vybudovat a udržet si konkurenční výhodu, 

která je nezbytně nutná pro zajištění prosperity, zejména s ohledem na působení 

konkurenčních tlaků a sil. Strategie usiluje o to, aby se podnik od svých konkurentů něčím 

odlišil [17]. 
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Strategie je zaměřena na budování vlastního jedinečného postavení podniku v rámci 

odvětví. G. Johnson a K. Scholes uvádějí, že se strategické řízení skládá ze tří hlavních prvků, 

zobrazených na obrázku 2. Jedná se o strategickou analýzu, kde se stratég snaží porozumět 

strategické poloze dané organizace. Dalším prvkem je strategický výběr, který znamená 

formulaci možných činností, jejich hodnocení a volbu mezi nimi a nakonec implementace 

strategie, která se zabývá plánováním uvedení strategického výběru do praxe a prováděním 

nutných změn [11]. 

 

Obr. 2 Základní model procesu strategického řízení 11 

 

2.3 Strategické cíle 

Dobře formulované poslání podniku vytváří základ pro stanovení strategických cílů. 

Ty je pak možné definovat jako konkretizované části poslání. Význam strategických cílů pro 

podnik je zcela zásadní a to z několika důvodů: 

 pomáhají definovat místo podniku v okolí, 

 pomáhají koordinovat rozhodnutí, mohou redukovat konflikty při rozhodování, 

 stanovují kritéria pro hodnocení a kontrolu výkonu podniku. 

Strategické cíle by měly odpovídat definici SMART, což přeloženo znamená, že musí 

stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků (Stimulating), jejich dosažení musí být 

měřitelné (Measurable), musí být přijatelné pro ty, kdo je budou plnit (Acceptable), musí být 

reálné a dosažitelné (Realistic) a musí být vymezené časově (Timed). Cíle musí být jasně 

specifikovány, aby nedocházelo k případným nedorozuměním [13]. 
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3 Strategická analýza 

Na strategické cíle navazuje strategická analýza. Pojem analýza znamená systematický 

rozbor něčeho zprvu nesrozumitelného, pečlivé zkoumání detailů a podrobností v naději, že se 

mezi nimi najde klíč k pochopení věci.  

3.1 Vymezení strategické analýzy 

Strategická analýza je nezbytná pro vývoj podnikové strategie, není však dostačující. 

Měla by být chápána především jako prostředek k nalezení problémů a příležitostí  

a k vyhodnocení variant strategie. Každá společnost by měla hledat možnosti, jak pozvednout 

ziskovost. Novým a neotřelým nápadem je možné zvedat hodnotu společnosti, je však nutná 

pečlivá analýza trhu. Nelze očekávat rychlou změnu, ale je bezesporu nezbytné rychle začít.  

Základem pro formulování strategie podniku je nalezení souvislostí mezi podnikem  

a jeho okolím. Prostředí, ve kterém se podnik nachází, může na jedné straně vytvářet nové 

podnikatelské příležitosti a na straně druhé se může jednat o potencionální hrozby pro její 

samotnou existenci. Je proto velmi nutné okolí firmy neustále monitorovat a systematicky 

analyzovat, výsledky použít k přehodnocení či modifikování podnikových cílů. Strategická 

analýza obsahuje různé analytické techniky po určení vztahů zahrnující makroprostředí, trh, 

konkurenční síly, odvětví, konkurenty a znalost vnitřního prostředí podniku. 

Cílem strategické analýzy je nalézt v odvětví takové postavení, kdy může podnik 

nejlépe čelit konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. Důležité je 

zvážit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi jednotlivými faktory jsou. Je nezbytné 

vyhledávat postupy, umožňující managementu lépe porozumět, co se odehrává v jejich 

konkurenčním prostředí.  

Vzhledem k cílům strategické analýzy můžeme definovat dva základní okruhy její 

orientace [18]: 

- externí analýzu – zaměřenou na vnější okolí podniku, 

- interní analýzu – zkoumající vnitřní zdroje podniku.  
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3.2 Externí analýza  

Cílem externí analýzy je najít v okolí podniku příležitosti a ohrožení. Strategie 

podniku by pak měla maximálně využít nabízené příležitosti a nalézt cestu, jak se vyhnout 

ohrožením nebo alespoň zmírnit jejich dopad na podnik. Při externí analýze je zpravidla okolí 

podniku rozděleno na dvě části [3]: 

 makrookolí, které je společné všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro 

všechna mikrookolí, 

 mikrookolí, někdy nazývané jako podnikové okolí, se většinou rozděluje na 

analýzu odvětví, ve kterém podnik podniká a analýzu konkurence.  

Jak je patrné z obrázku 3, nelze je považovat za dvě nezávislé roviny. Velmi důležité 

je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi jednotlivými faktory existují. Tento 

krok je pak základem pro posouzení vhodnosti současné strategie či rozhodnutí o volbě 

strategie nové [18]. 

 

Obr. 3 Okolí podniku 3 
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3.2.1 Analýza makrookolí 

Analýza makrookolí je jedním z článků externí analýzy. Makrookolí totiž představuje 

souhrn všech faktorů, které podnik ovlivňují zvenku. Jedná se o politické, ekonomické, 

sociální a technologické faktory, ve kterých se podnik pohybuje. Takové vlivy, jako je 

politická stabilita, míra inflace, dovozní omezení týkající se surovin, demografický pohyb 

populace v dané oblasti či revoluční technologické inovace, mohou významně působit na 

efektivnost podniku a na jeho úspěšnost. Základní vlastností makrookolí je to, že jej podnik 

(až na výjimky) není schopen měnit a ani ovlivnit. K nejznámějším analýzám, které zkoumají 

makrookolí, patří PEST analýza. 

PEST analýza 

PEST analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či obce, 

které není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale 

pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či může do budoucna 

vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat. Je založena na zkoumání faktorů z těchto 

oblastí [18]: 

 Politické a legislativní – zahrnující stabilitu vlády a politického prostředí země, 

podporu zahraničního obchodu, vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy, 

aktuální legislativu a předpisy státu, daňovou a sociální politiku a členství země 

v různých seskupeních, např. EU. 

 Ekonomické – zahrnující zejména vývoj hrubého domácího produktu, míru 

inflace, daňové zatížení, míru nezaměstnanosti, měnové kurzy, ekonomický 

rozvoj, přístup kapitálu apod. 

 Sociální a kulturní  - zabývající se demografií, vývojem počtu obyvatel, mírou 

urbanizace, preferencemi obyvatelstva, jeho vzdělaností, životním stylem, 

využíváním volného času, sociálními trendy apod. 

 Technologické – zahrnující, s ohledem na vývoj vědy a techniky, technologické 

změny a inovace, nové patenty, přičemž vznikají nové výrobní a pracovní metody. 

Pro lepší přehlednost jsou faktory rozděleny do tabulky 1. 
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Tab. 1  Příklady PEST analýzy 

Politicko-právní faktory 

 stabilita vlády 

 členství v EU 

 antimonopolní opatření 

 pravidla pro podnikání 

 daňová politika 

 

Ekonomické faktory 

 trendy hrubého domácího produktu 

 úroková míra 

 míra inflace 

 směnný kurz 

 míra nezaměstnanosti 

 míra ekonomického růstu 

Sociální faktory 

 pracovní síla 

 růst populace / populační demografie 

 úroveň vzdělání 

 životní úroveň 

 mobilita pracovních sil 

Technologické faktory 

 podpora vědy a výzkumu 

 investice vlády do výzkumu 

 nové vynálezy 

 obecná technologická úroveň 

 míra zastarávání technologií 

 

Autoři Sedláčková a Buchta ve své publikaci [18] zdůrazňují, že důležitost 

jednotlivých faktorů se liší pro různá odvětví, podniky a situace.  

Cílem PEST analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější 

jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat posuzovanou organizaci.  

Při vytváření je důležité odpovědět si na tyto otázky: 

1. Jaké faktory prostředí ovlivňují? 

2. Které z nich jsou v současnosti nejdůležitější? 

3. Které budou nejdůležitější v nejbližších letech? 

3.2.2 Analýza mikrookolí 

Analýza mikrookolí je jedním z prvků externí analýzy a začíná průzkumem odvětví. 

Mikrookolí totiž bezprostředně obklopuje podnik a představuje zejména podniky, které si 

vzájemně konkurují, a jejichž výrobky si mohou vzájemně substituovat. Součástí mikrookolí 

jsou i další subjekty, jakými jsou dodavatelé, zákazníci podniku apod. Cíle a strategie firmy 

jsou silně ovlivňovány atraktivitou oboru a jeho strategickou situací jako celku.  

Prvním krokem analýzy mikrookolí je vymezení odvětví a definice jeho základních 

charakteristik, mezi které patří např. velikost trhu, geografický rozsah konkurence, fáze 

životního cyklu, počet konkurentů a jejich relativní velikost, počet a velikost zákazníků, 

tempo změn technologie, výrobkové inovace. Základním nástrojem analýzy mikrookolí je 

analýza konkurenčních sil. 
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Analýza konkurenčních sil - Porterova analýza  

Strategie podniku je, ve značné míře, ovlivněna konkurenčním prostředím, ve kterém 

se nachází. Konkurenční síly na trhu však nepředstavují pouze soutěžící podniky, těch tlaků je 

více a jsou odlišné pro různá odvětví.  

Profesor Harvardské univerzity M. E. Porter vyvinul tzv. model pěti sil (graficky 

znázorněný na obrázku 4), který pomáhá uskutečnit analýzu mikrookolí podniku. Tento 

model pěti sil má managementu pomoci uvědomit si všechny konkurenční síly působící 

v odvětví, a jaký je jejich vliv na odvětví a podnik. Je nutné, aby management, při tvorbě 

strategie, s těmito faktory počítal a pokusil se ovlivnit je ve svůj prospěch. 

Jak je patrné z obrázku 4, úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti základních 

konkurenčních silách: 

 rivalita mezi stávajícími podniky, 

 hrozba vstupu potenciálních konkurentů, 

 hrozby substitučních výrobků, 

 vyjednávací síly kupujících, 

 vyjednávací síly dodavatelů. 

 

 

Obr. 4 Porterův model pěti sil 17 

Společné působení těchto pěti dynamických konkurenčních faktorů rozhodne  

o schopnosti podniku v daném odvětví vytěžit z investic takové míry zisku, které převyšují 

cenu vloženého kapitálu. 

POTENCIÁLNÍ NOVÍ 

KONKURENTI-20% 

extensions price. 

STÁVAJÍCÍ KONKURENTI 

V ODVĚTVÍ 

 

 

Intenzita soupeření 

DODAVATELÉ KUPUJÍCÍ 

SUBSTITUTY 

(Náhradní výrobky) 

Hrozba vstupu 

nových konkurentů 

Vyjednávací síla 

kupujících 
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Hrozba 

substitutu 
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 Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Konkurenční podniky mezi sebou soupeří o co možná nejlepší pozici na trhu. Takový 

souboj může mít různou intenzitu a řadu forem. Používané konkurenční nástroje zahrnují 

cenu, kvalitu, služby, reklamu, inovaci výrobků apod. Intenzita rivality je závislá na několika 

podmínkách. Je-li konkurenční síla slabá, podniky mají příležitost zvýšit ceny a dosáhnout tak 

většího zisku. Naopak jestliže je rivalita mezi podniky velká, dochází k cenové konkurenci  

a tím snížení výnosům z prodeje výrobku. 

 Vyjednávací síla kupujících (zákazníků) 

Silní kupující mohou výrazně ovlivnit konkurenční podmínky v odvětví. Mohou 

požadovat nižší ceny výrobků, vyšší kvalitu či výhodnější platební podmínky. To samozřejmě 

snižuje náklady podniku a způsobuje ztrátu potenciálních zisků. Pro podniky, které dokážou 

vhodně promítnout tyto stoupající požadavky do své strategie, se však tato hrozba může 

přeměnit v příležitost a mohou získat konkurenční výhodu a profitovat z ní. 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Silní dodavatelé, stejně jako kupující, mohou být hrozbou podnikům v oboru. Mohou 

si totiž diktovat podmínky např. zvyšováním ceny, nutit podnik akceptovat nižší kvalitu nebo 

přistoupit na nevýhodné platební podmínky.  

 Potenciální konkurenti 

Nově vstupující podniky představují dodatečné navýšení kapacit a potenciální snížení 

tržního podílu firem v daném oboru. Vážnost hrozby nových konkurentů závisí na výši bariér 

vstupu na trh, které brání podniku prosadit se v daném mikrookolí. Platí, že překonání bariér 

obvykle podstatně zvyšuje náklady - čím vyšší jsou bariéry na vstupu, tím vyšší náklady musí 

potenciální konkurent vynaložit.  

 Hrozba substitutů 

Některá odvětví ekonomiky jsou vstupem substitučních výrobků ohrožena více, jiná 

méně. Substitutem je výrobek jiného oboru, technologicky odlišný, který je schopen uspokojit 

stejné potřeby zákazníků jako výrobek zkoumaného oboru. Blízkost substitutu znamená pro 

podnik hrozbu nižší prodejní ceny a tím zvýšení zájmu zákazníků o substituční výrobek  

[18], [25], 
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Metoda scénářů 

Scénáře jsou vhodným nástrojem k dokreslení vnějšího prostředí: jeho vývoje  

a možných změn ve vývoji. Prostřednictvím metody tvorby scénářů může management 

simulovat jednotlivé varianty vývoje externího prostředí a určit jejich případný vliv na 

strategii společnosti. Obrázek 5 názorně ukazuje, že scénáře obvykle začínají hodnocením 

současného stavu (např. s využitím PEST analýzy) a definováním několika faktorů, které 

mohou různým způsobem ovlivnit budoucí vývoj společnosti. Při představě dobré nebo 

naopak špatné budoucnosti je důležité, umět popsat, jak by se věci mohly vyvíjet nebo jaká 

rozhodnutí musíme aktuálně přijmout, abychom v budoucnu dosáhli žádoucího stavu. Jestliže 

je faktorů málo, lze vytvářet scénáře na základě jejich kombinace. V ostatních případech se 

doporučuje vytvářet scénáře, které se od sebe výrazně liší. 

Při praktických aplikacích se obvykle zpracovávají tři verze [13]: 

- optimistický scénář – kde struktura a trendy oboru, pohyby konkurence a potřeby 

kupujících se v budoucnosti ukazují jako příznivé, 

- realistický scénář – se skládá z trendů a vyznačuje se vysokou pravděpodobností, 

- pesimistický scénář – popisuje nejhorší případ situace pro společnost. 

Podstata tvorby scénářů spočívá v tom, zda se podaří správně odhadnout, které 

dosavadní trendy se budou prosazovat i nadále, které své působení ukončí, a které nové se 

v uvažovaném časovém horizontu objeví. 

 

 

Obr. 5 Postup tvorby scénáře 
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3.3 Interní analýza  

Po analýze okolního prostředí se musí management zaměřit na analýzu zdrojů  

a schopností vlastního podniku, aby dokázal určit nejen silné a slabé stránky, ale i klíčové 

kompetence a specifické přednosti podniku.  

V jistém smyslu je interní analýza důležitější než analýza externího prostředí, avšak 

management musí řádně zpracovat obě analýzy, aby na jejich základě dokázal skloubit 

příležitosti, které okolí nabízí, s vlastními zdroji a schopnostmi podniku [24].  

Cílem interní analýzy je identifikovat strategicky významné zdroje a schopnosti  

a následně specifické přednosti podniku jako zdroje konkurenční výhody. Aspekty 

analyzovat, silné stránky využít jako konkurenční výhodu a slabé stránky pokud možno 

eliminovat. Na podnik je přitom nutné dívat se jako na celek, tedy jako na jediný systém 

propletených funkcí, které mezi sebou musejí komunikovat a spolupracovat.  

3.3.1 Analýza vlastních zdrojů a schopností podniku 

Strategie směřuje k dosažení zdrojů a schopností s příležitostmi danými vnějším 

okolím. Úspěšná strategie podniku musí na tyto příležitosti a hrozby adekvátně reagovat. 

Strategie musí reagovat jak na podmínky dané odvětvím, tak vycházet ze svých cílů, zdrojů, 

schopností a struktury – viz obrázek 6 [18]. 

 

 

Obr. 6 Vliv odvětvového okolí a vnitřních faktorů podniku na strategii [18] 
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Množství údajů získaných prostřednictvím externí a interní analýzy je vhodné ve 

zjednodušené a přehledné formě shrnout tak, aby měl management všechny podstatné 

informace k dispozici. Nejjednoduššími, i když velmi významnými nástroji, jsou: 

- audit zdrojů, kterými se podnik snaží určit danou sílu zdrojové základny,   

- benchmarking slouží ke srovnání výrobků, metod a procesů podniků navzájem, 

- analýza klíčových kompetencí identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku. 

Audit zdrojů 

Auditem zdrojů se podnik snaží určit kvalitu dostupných zdrojů, jeho povahu a míru, 

do níž jsou tyto zdroje obtížně napodobitelné. U většiny podniků jsou tyto zdroje rozděleny 

na fyzické zdroje, lidské faktory, finanční a nehmotné zdroje. 

Audit zdrojů by měl být souhrnný a mělo by dojít k rozlišení zdrojů s rozhodujícím 

vlivem na organizační strategii od těch, které jsou důležité, ale které nesouvisí 

s konkurenčním zvýhodněním podniku. 

Benchmarking 

Benchmarking jako nástroj strategického managementu slouží k učení se od největších 

konkurentů. Představuje nepřetržité a systematické porovnávání výrobků, metod a procesů 

podniků navzájem. Porovnání provádějí organizace s podnikatelskými leadery z celého světa. 

Cílem je zjistit pozici společnosti na trhu a porovnat ji s konkurencí. Využít tak přednosti  

a potlačit nedostatky.  

Analýza klíčových kompetencí 

Klíčová kompetence je schopnost, aktivum nebo technologie, které přinášejí hodnotu 

zákazníkům, podporují růst podniku a odlišují jej od jejich současných i budoucích 

konkurentů.  

Analýzou klíčových kompetencí vycházíme z předpokladu, že není nutné zkoumat 

veškeré zdroje a dovednosti. Stačí se omezit na ty, které mají rozhodující vliv na 

konkurenceschopnost v oboru, ve kterém společnost podniká. Pro organizaci je nutné, aby 

klíčové kompetence vystupovaly jako jeho silné stránky a zároveň byly obtížně 

napodobitelné, právě pro dlouhodobé zvýhodnění. Každý obor je však charakteristický jinými 

klíčovými kompetencemi. 
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Požadavky na klíčové kompetence tedy jsou: 

1. relevance a důležitost pro rozhodování zákazníka, 

2. obtížná napodobitelnost, 

3. možnosti využití - ideálně na více trzích. 

Závěrem je pak vypracována SWOT analýza, která porovnává výsledky analýz 

s hlavními vlivy z okolí podniku. 

3.3.2 SWOT analýza 

SWOT analýza, je strategickým nástrojem aplikovaným při analýze podnikového 

prostředí. Byla vyvinuta profesorem Stanfordovy univerzity Albertem Humpreym a spočívá 

v rozboru hodnocení současného stavu podniku (vnitřního prostředí) a současné situace okolí 

podniku (vnější prostředí).  

Samotný název SWOT analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názvů, a to: 

 S = Strengths (silné stránky) 

 W = Weaknesses (slabé stránky) 

 O = Opportunities (příležitosti) 

 T = Threats (hrozby). 

Matice SWOT je tvořena čtyřmi kvadranty, které představují kombinace silných  

a slabých stránek podniku s vnějšími riziky a příležitostmi. Každý kvadrant představuje jinou 

strategickou volbu pro podnik tak, jak je to znázorněno v tabulce 2. 

 
Tab. 2 Příklady SWOT analýzy [10] 

Silné stránky Slabé stránky 

- silná značka 

- finanční síla organizace 

- aktivní přístup k výzkumu a vývoji 

- dobré podvědomí mezi zákazníky 

- cenová výhoda díky know-how  

úroveň managementu 

- nedostatek marketingových zkušeností 

- špatné umístění podniku 

- špatná finanční politika 

- špatná reputace mezi zákazníky 

- vysoké náklady 

Příležitosti Hrozby 

- nové technologie 

- odstranění mezinárodních bariér 

- rozvoj nových trhů 

- akvizice, joint ventures 

- vstup nových konkurentů na trh 

- konkurenti s nižšími náklady 

- nová regulační opatření 

- změny v zákazníkových preferencích 
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Kombinací příležitostí a hrozeb okolí, silných a slabých stránek společnosti pak 

vznikají různé varianty strategického chování. Je důležité vzít v úvahu, že jde o budoucí 

vývoj, což znamená, že všechny kvadranty matice je nutno chápat dynamicky, zvažovat 

alternativy a případné změny.  

Vznikají tak čtyři možné strategie [24]: 

 SO – využití silných stránek pro získání konkurenční výhody, 

 WO – využití příležitostí a odstranění slabých stránek, 

 ST – využití silných stránek pro potenciální střet s hrozbou, 

 WT – odstranění slabých stránek, obranná strategie. 

Agresivní růstová strategie – SO 

Tato strategie, nazývaná též „max-max“ strategie, představuje nejideálnější situaci, ve 

které se podnik může nacházet. Jedná se o strategii využití maximálních příležitostí 

k maximalizaci silných stránek. 

Strategie hledání – WO 

Na rozdíl od předchozí strategie, je zde podnik vystaven působení několika vnějších 

hrozeb. Proto hovoříme o tzv. „max-min“ strategii, spočívající v maximálním zužitkování 

silných stránek a minimalizaci ohrožení. Důsledkem je významná změna v chování podniku. 

Turnaround strategie – ST 

Třetí kvadrant představuje strategie „min-max“, kde se poměrně slabý podnik  

s mnoha slabými stránkami pohybuje v atraktivním prostředí s mnohými příležitostmi. Podnik 

by se měl snažit minimalizovat svá slabá místa právě zužitkováním vnějších příležitostí, které 

se mu nabízí. 

Obranná strategie - WT 

Poslední kvadrant, nazývaný též „min-min“ strategie, je nehorší možnou variantou, 

kdy podnik oplývající slabinami čelí náporu nepříznivých vnějších situací. Jedná se  

o defenzivní, obrannou strategii, jejímž výsledkem může být i opuštění trhu.  
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4 Konkurenceschopnost  

V dnešní době se pojmy konkurenceschopnost a konkurenční výhoda dostávají stále 

více do popředí a nabývají na významu. Je důležité uvědomit si, že konkurenceschopnost je 

dnes pojem dynamický, který je ovlivňován neustále se měnícími faktory. Současná 

ekonomická situace se dá charakterizovat velice rychlými technologickými změnami  

a rozsáhlou výměnou informací a znalostí. 

Zároveň je třeba rozlišovat mezi ofenzivním a defenzivním pojetím vedení 

konkurenčního boje. Defenzivní pojetí konkurenčního boje je reakcí podniku na již existující 

skutečnosti na trhu. Daná společnost je donucena pod tíhou vnějších, popř. vnitřních sil 

reagovat na existující hrozby a příležitosti. Ovládat ofenzivní pojetí konkurenčního boje 

v praxi znamená uchopení „strategické iniciativy“ tzn., že společnost, která se chopí této 

strategické iniciativy aktivně, podle svých představ a záměrů pro dosažení svých cílů, 

ovlivňuje vývoj marketingového prostředí.  

4.1 Konkurenti 

Na konkurenty se většina firem dívá jako na své ohrožení. I když konkurenti mohou 

být nepochybně hrozbou, správní konkurenti mohou v mnoha odvětvích konkurenční 

postavení podniku spíše posílit než oslabit. „Dobří“ konkurenti mohou posloužit pro řadu 

strategických cílů, které zvýší udržitelnou konkurenční výhodu daného podniku a zlepší 

strukturu daného odvětví [17]. 

Pokud má být společnost úspěšná, je důležité, aby uspokojovala přání a zákazníků lépe 

než konkurence. Proto je velmi důležité získat strategickou výhodu, a to tím, že se nabídka 

podniku jasně odliší od konkurenčních nabídek [14]. 

4.2 Analýza konkurence 

Jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání, v delším časovém horizontu, 

je dynamický růst (ať už je měřen jakýmikoliv faktory). Růst a jeho dynamika je ale v řadě 

případů závislý na velikosti tržního podílu neboli tržního prostoru, který se podnikateli podaří 

vytvořit a udržet na úkor svých konkurentů. To vyžaduje důslednou analýzu přímých  

a nepřímých konkurentů, konkurentů stávajících ale i těch budoucích. 
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Nejprve je tedy nutné určit, kdo je konkurentem a kdo ne, poté vybrat hlavní 

konkurenty a provést analýzu. Teorie průmyslového řetězce předpokládá, že každý jeho 

článek je zdrojem potenciální konkurence. 

Úrovně konkurence 

Podle nahraditelnosti výrobků můžeme rozlišovat tyto úrovně konkurence: 

1. konkurence variant výrobku – jednotlivé druhy výrobků jedné společnosti jsou  

si navzájem konkurenty. 

2. konkurence značek – základní forma konkurence, zajištěná možností výběru 

zákazníka mezi obdobnými výrobky různých výrobců, které uspokojují potřeby 

zákazníka stejným nebo podobným způsobem. 

3. konkurence různých technologií – uspokojující stejnou potřebu zákazníka 

odlišným způsobem. Konkurenty jsou všichni dodavatelé, jejichž výrobky je možno 

zaměňovat, přičemž potřeba zákazníka bude uspokojena ve stejném rozsahu. 

4. odvětvová konkurence – všichni dodavatelé z určitého oboru jsou chápáni jako 

konkurenti, 

5. rozpočtová konkurence – nejvyšší úroveň konkurence, kdy všechny podniky bojují 

o podíl na rozpočtech všech zákazníků. 

Poznání forem konkurence je velice důležité proto, že na této formě závisí  

i způsoby a nástroje konkurenčního boje, které se v dané konkurenční struktuře používají. Při 

analýze své konkurence by posuzovatelé neměli brát v potaz pouze své přímé konkurenty, ale 

měli by sledovat i své zákazníky (nebezpečná zpětná integrace), dodavatele a společnosti 

z paralelních řetězců, kteří jsou také zdroje potenciální konkurence.  

Analýza konkurence by měla odpovídat na následující otázky: 

 Proč zákazníci kupují od nás a ne od našich konkurentů? 

 Co vlastně odlišuje výrobky/služby našeho podniku od konkurenčních? 

 Co by měl náš podnik dělat, aby si udržel konkurenční náskok? 

Cílem analýzy konkurence by tak mělo být odhadnout budoucí chování konkurentů 

na trhu a respektovat je při vlastním procesu rozhodování. Podnik by měl permanentně 

srovnávat potřeby a očekávání zákazníků s parametry své nabídky a nabídky konkurence, aby 

si uvědomil, v čem může být lepší než konkurence, v čem je s konkurencí srovnatelný a v čem 

spočívají jeho slabé stránky. Jen tak může management podniku poznat, o co opírat svou 
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konkurenceschopnost na trhu, na jaké bázi vytvářet svou konkurenční výhodu jako základ 

budoucí prosperity podniku [4]. 

4.3 Analýza konkurenční výhody 

Odpovědí na předcházející otázky je analýza konkurenční výhody. Jediný způsob, jak 

se udržet na trhu, je odlišit se od konkurence, neboť firem, které dělají totéž, nabízejí podobné 

výrobky nebo služby té samé skupině zákazníků, je mnoho. Každá společnosti musí nalézt 

něco, co je specifické jen pro ni, co ji odlišuje od jejích konkurentů, kteří ji tak nemohou 

kopírovat, tzv. konkurenční výhodu. Některé výhody jsou dočasné a neudržitelné. Podnik 

však musí nalézt udržitelnou výhodu oproti své konkurenci, tedy takovou, která je udržitelná 

po určitý čas i navzdory konkurenci a je jedinečná, cenná a nenapodobitelná. Při řešení 

složitých rozhodovacích situací v podnikatelském, sociálním či jiném prostředí je vhodné 

použít vícekriteriální analýzu. 

Vícekriteriální analýza 

Vícekriteriální analýza se zabývá stanovení vah hodnocením variant podle několika 

kritérií. Podle toho, jaká kritéria zvolíme, bude ve velké míře ovlivněné zvolení varianty, 

která bude realizována: 

 kvalitativní kritéria odrážejí rozdílnou kvalitu určité vlastnosti a jejich hodnoty 

jsou primárně zadány slovně,  

 kvantitativní kritéria vyjadřují kvantitu určité vlastnosti a jejich hodnoty jsou 

zadávány číselně.  

Aby byly varianty hodnocení srovnatelné, je třeba stanovit váhy kritérií. To je možné 

pomocí: 

 bodové stupnice založené na přiřazení určitého počtu bodů ze zvolené stupnice,  

 metody párového porovnávání založené na zjišťování preferenčních vztahů 

dvojic kritérií. 
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5 Strategická a marketingová analýza ve společnosti ZAM - 

SERVIS s.r.o. 

Praktická část diplomové práce se zabývá strategickou a marketingovou analýzou 

společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. Jejím cílem je: 

a) Za pomoci několika analýz zhodnotit silné a slabé stránky společnosti ZAM - 

SERVIS s.r.o., analyzovat vnitřní i vnější prostředí, vliv konkurentů, dodavatelů  

i odběratelů a analyzovat příležitosti a ohrožení, které na ni působí. Zhodnotit její 

strategickou pozici na trhu a navrhnout rámcovou strategii pro různé scénáře 

budoucího vývoje okolí.  

b) Z hlediska marketingového vymezit konkurenceschopnost zvoleného výrobku, 

vyráběného společností ZAM - SERVIS s.r.o. 

 

Pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí jsou využity tyto metody: 

1. PEST analýza, k ohodnocení vlivu faktorů globálního prostředí. Díky tomuto postupu je 

možné objasnit, které faktory na podnik působí, jaké jsou jejich vlivy a vyhodnotit, které 

z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější. 

2. Porterův model pěti sil, jehož cílem je analyzovat konkurenční prostředí podniku  

a pomoci nalézt takovou pozici, aby byl podnik schopen odolávat tlakům ze strany 

konkurentů, substitučních produktů, odběratelů i dodavatelů, a aby se tak mohl bránit vůči 

existujícím konkurenčním tlakům a popřípadě je mohl využít i ve svůj prospěch. 

3. Analýza klíčových kompetencí, která pomůže ke zjištění silných a slabých stránek 

společnosti, potřebných pro další zpracování. 

4. SWOT analýza slouží k celkovému posouzení situace podniku, pracuje s výsledky 

předchozích analýz. Účelem SWOT analýzy společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. je zaměření 

právě na ty silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, které mají pro posuzovaný podnik 

strategický význam. 

Na základě dílčích výsledků strategických analýz budou navrženy scénáře budoucího 

vývoje společnosti.  
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Pro analýzu konkurenceschopnosti výrobku jsou využity tyto metody: 

5. Analýza stávající konkurence slouží k detailnímu prozkoumání firem, které dodávají na 

trh zboží nebo služby stejného druhu.  

6. Vícekriteriální analýza se zabývá hodnocením variant podle několika kritérií. Vzhledem 

k tomu, že nejsou k dispozici všechny odpovídající parametry, bude hodnocení variant 

provedeno kvalitativně. 

Z výsledků analýzy výrobku bude zhodnoceno postavení zvoleného výrobku mezi 

konkurenčními podniky a navrženo zlepšení. 

5.1 Strategická analýza 

První část analyzuje vnitřní i vnější prostředí společnosti, vliv konkurentů, dodavatelů 

i odběratelů a zároveň vyhledává příležitosti a ohrožení, které na ni působí. 

5.1.1 PEST analýza posuzovaného podniku  

Pomocí této analýzy byly ohodnoceny důležité skupiny faktorů globálního prostředí 

působící na podnik. Jedná se o faktory politicko-legislativní, ekonomické, sociálně-kulturní  

a technologické, které mohou mít vliv na chod společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. 

 Politicko-legislativní faktory 

Společnost ZAM - SERVIS s.r.o. působí na průmyslovém trhu v Moravskoslezském 

kraji v České republice. ČR vznikla v roce 1993 rozpadem tehdejšího Československa  

a řadí se mezi nejvyspělejší postkomunistické země. Zároveň je zemí s velmi proměnlivým 

politickým a legislativním rámcem, neboť se zde často střídají vlády různých politických 

stran.  

Na druhou stranu je Česká republika uznávaným a respektovaným státem Evropské 

unie a je členem mnoha mezinárodních organizací, což z ní dělá zemi s dobrým potenciálem 

pro podnikání a zahraniční investice. ČR je integrována do mnoha mezinárodních organizací  

a po vstupu do Evropské unie přijala její legislativu. Zákony jsou kompatibilní s evropskými 

standardy a podléhají směrnicím Evropské unie. Významnou oblast tvoří například technické 

normy, které musí společnost dodržovat při výrobě svých výrobků. 
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Společnost ZAM - SERVIS s.r.o. podniká na průmyslovém trhu. Průmysl celé EU byl 

vážně zasažen nedávnou hospodářskou krizí, která odhalila celou řadu strukturálních slabin. 

Proto musí průmyslový sektor, společně s veřejnými orgány, realizovat potřebné strukturální 

změny politicky a sociálně přijatelným způsobem.  

Posuzovaná společnost se specializuje na práci a bezpečnost v hlubinných dolech,  

což se může do budoucna jevit jako problematické. Těžba stávajících zásob uhlí je příliš 

nákladná, a přestože střední Evropa i téměř celá Evropská unie trpí nedostatkem 

koksovatelného uhlí, je nucena své potřeby krýt dovozem ze zahraničí. 

V současné době jsou v ČR činné pouze hlubinné doly na Ostravsku a Karvinsku, kde 

se těží černé uhlí, důl Mír v jihomoravském lignitovém revíru, hlubinný důl Dolní Jiřetín 

u Mostu (těžba hnědého uhlí) a důl Rožná v Dolní Rožínce (uranová ruda). V Ostravsko-

karvinské pánvi probíhá těžba černého uhlí ve čtyřech dolech: Důl Karviná (Závod 

Československá armáda, Závod Lazy), Důl ČSM (Závod Jih a Sever), Důl Darkov (Závod 

Darkov a Závod 9. květen) a Důl Paskov (Závod Chlebovce, Závod Staříč). V dobývacím 

prostoru Trojanovice je zakonzervovaný důl Frenštát.  

Je velmi těžké odhadnout, jakým směrem se bude odvíjet energetika ČR, protože 

v současnosti není zpracována státní energetická strategie a není zřejmý dopad na potřebu uhlí 

v ČR. Budoucnost těžby černého uhlí na Ostravsku tak záleží na tom, jestli je současný 

propad cen jen záležitostí cyklickou nebo definitivní. Pro stát by, z hlediska vysoké 

nezaměstnanosti v regionu, mělo být důležité, udržet těžbu na Ostravsku ještě řadu let. 

Nemusí se to však týkat všech dolů, protože vlastník OKD, a.s., společnost New World 

Resources, se potýká se ztrátami právě kvůli propadu cen černého uhlí. Ty tlačí dolů boom 

těžby břidlicového plynu v USA a dovoz levného černého uhlí do EU z USA a Austrálie. 

V blízké budoucnosti se dokonce předpokládá uzavření dolu Paskov.  

Negativní vliv pro společnost ZAM - SERVIS s.r.o. tedy představuje možná snaha  

o ukončení těžby a následné uzavření dolů na území ČR. Společnosti by tak výrazně poklesl 

počet odběratelů. Podobná situace s cenou uhlí je však, bohužel, v celé Evropě (převážně  

v Polsku a Německu), takže tato hrozba zasahuje i případný export podniku. 

Jedinou kladnou změnou by mohlo znamenat prolomení těžebních limitů 

v severočeské uhelné pánvi, čemuž je současná vláda pozitivně nakloněna. 
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 Ekonomické faktory 

Financování je velmi důležitou činností podniku. Cílem je zabezpečit podnikatelskou 

pozici a rozvoj. A právě ekonomické faktory dokážou značně ovlivnit fungování společnosti. 

Jak už bylo řečeno, celosvětová hospodářská krize v roce 2009 zasáhla v nemalé míře 

i ČR, což se odrazilo také v ekonomickém růstu, růstu nezaměstnanosti a prohlubujících se 

deficitech státního rozpočtu. Objem tržeb českého průmyslu dlouhodobě klesal, neboť velká 

část podniků, působících na českém trhu má zahraniční vlastníky a zisky plynou do zahraničí.  

V posledním čtvrtletí 2013 došlo k mírnému oživení české ekonomiky a v meziročním 

srovnání se i český průmysl dostal do kladných hodnot. Jak je vidět na obrázku 7, vzrostla 

v prosinci 2013 průmyslová produkce meziročně reálně o 9,3 %. Ve srovnání s předchozím 

měsícem však byla, po vyloučení sezónních vlivů, nižší o 0,3 %. Nové zakázky ze zahraničí 

se zvýšily o 5,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 1,5 %. Průmysl tak potvrdil 

svůj význam pro ekonomiku jak z hlediska jeho podílu, tak i příspěvku k oživování 

ekonomiky. 

 

Obr. 7 Meziroční vývoj indexu průmyslové produkce v % 22 

 

Kladný trend pokračoval i ve výsledcích vývoje tržeb z průmyslové činnosti, které 

v loňském roce vzrostly o 10,6 %. Rostly převážně tržby z přímého vývozu (20,4 %), projevil 

se zde bezpochyby výrazně i korunový efekt tržeb v důsledku devizových intervencí. Domácí 

tržby vzrostly pouze o 2,7 %. Menší meziroční růst v prosinci 2013 zaznamenala i odvětví, 

která mají delší dobu problémy, jako jsou těžba a dobývání.  
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Nepříjemnou zprávou z hlediska ekonomického je, že oproti roku 2013 dochází,  

na základě zákonného opatření Senátu přijatého v souvislosti s novým občanským zákoníkem, 

ke zpřísnění ekonomických faktorů výrobních podniků v tom, že nebude možné do odpočtu 

nákladů zahrnout náklady na certifikaci výrobků. Tato změna podstatně zasáhne zisk 

společnosti ZAM - SERVIS s.r.o., neboť většina výrobků podléhá certifikačním či 

recertifikačním procesům.  

Pozitivem nové legislativní změny s účinností od 1. 1. 2014 je rozšíření možnosti 

odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Zákon, v souvislosti s realizací projektu výzkumu  

a vývoje, přímo podporuje spolupráci podniků s vysokými školami a výzkumnými 

organizacemi. Tím jsou více podpořeny subjekty, které neustále rozšiřují svou výzkumnou  

a vývojovou aktivitu.  

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (dále HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků  

a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Jak je vidět na obrázku 8, 

celosvětová krize v roce 2009 poznamenala ČR ve všech směrech, tedy i v HDP. V letech 

2010-2011 byl zaznamenán mírný vzestup a v loňském roce došlo opět k poklesu. Podle 

informací Českého statistického úřadu poklesl HDP (očištěný o cenové, sezónní  

a kalendářní vlivy) ve 3. čtvrtletí roku 2013 z 1,3% na hodnotu 1,2%. Tento negativní vývoj 

HDP byl důsledkem klesající investiční aktivity a slabé zahraniční poptávky. 

Ta je způsobena úspornými opatřeními zahraničních obchodních partnerů. Vzhledem 

k tomu, že společnost obchoduje i se zahraničím, otázka slabé zahraniční poptávky ovlivňuje  

i ekonomiku společnosti. 

 

Obr. 8  Vývoj hrubého domácího produktu v ČR 22 
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Kurz české koruny 

Vývoj kurzu české koruny vůči euru výrazně ovlivňuje ekonomickou situaci 

společnosti. Po celosvětové krizi dochází od roku 2010 k pomalému oživování světové i české 

ekonomiky. Jak je patrné z grafu na obrázku 9, byla česká koruna v minulých letech velmi 

nestabilní, což je pravděpodobně způsobeno i problémy dalších států Evropské unie. 

 

Obr. 9  Vývoj kurzu české koruny vůči euru 31 

 

Násilné oslabení kurzu české koruny v listopadu 2013 devizovými intervencemi České 

národní banky by však mělo přispět k udržení cenové stability v české ekonomice. Zároveň 

jde o snahu zvýšit domácí ekonomickou aktivitu nejen průmyslových podniků, ale i posílení 

jejich konkurenceschopnosti a ziskovost, stejně tak jejich ochotě investovat. Společnost 

očekává, že jí tyto intervence dopomohou k lepšímu postavení na zahraničních trzích 

v podobě nižších cen oproti konkurenci.  

Zaměstnanost a mzdy 

Vývoj nezaměstnanosti v České republice byl v posledních letech výrazně 

poznamenán dopady propadu světového národního hospodářství. Jak ukazují hodnoty grafu 

na obrázku 10, narostla nezaměstnanost v Česku na hodnotu 8,6 %, což znamená, že  

k 31. 1. 2014 bylo bez práce celkem 629 274 lidí. To je o 32 441 nezaměstnaných více než  

v předchozím měsíci a o 43 465 osob více než před rokem. Počet uchazečů o zaměstnání 

poprvé v historii existence samostatné ČR překročil hranici 600 000. Práci hledalo 8,2 % žen  

a 9 % mužů. 

Podle dosaženého vzdělání rostl, po krizi v roce 2009, počet nezaměstnaných ve všech 

kategoriích – základním, středním i vysokoškolským vzděláním. Nízký počet volných 
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pracovních míst (v Moravskoslezském kraji je to momentálně 2807) však i nadále zůstává 

jedním z klíčových problémů domácí ekonomiky, stejně tak nedostatek kvalifikované 

pracovní síly, zejména v technických oborech. Údaje českého statického úřadu ukazují, že na 

jedno pracovní místo v Ostravě připadá 30,6 uchazečů o zaměstnání. Očekávané oživení 

výroby by tak mohlo vést k nárůstu zaměstnanosti a mezd.  

Přestože předběžná data Českého statistického úřadu ukazují na sílící poptávku, 

především po pracovnících v průmyslu, většina podniků se do náboru nových zaměstnanců 

příliš nehrne. I společnost ZAM - SERVIS s.r.o. se snaží nenavyšovat zbytečně své náklady  

a zvýšenou poptávku po výrobcích řeší přesčasovými hodinami stávajících pracovníků.  

 

 

Obr. 10  Míra nezaměstnanosti v ČR v % 22 

Největší otřes na trhu práce v regionu však v polovině roku 2013 způsobilo prohlášení 

vedení společnosti OKD a.s. Rozhodlo se do konce roku 2014 uzavřít důl Paskov, kde pracuje 

téměř tři tisíce lidí - z toho 2,5 tisíce jako přímí zaměstnanci, zbytek jako pracovníci 

dodavatelských externích firem. Moravskoslezskému regionu tak hrozilo, že spolu  

s propuštěnými horníky a na důl navázanými dodavatelskými společnostmi by během roku 

2014 přišlo o práci kolem sedmi tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že je společnost OKD a.s. 

největším odběratelem produktů posuzované společnosti, byli by touto skutečností ohroženi  

i zaměstnanci společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. 

Naštěstí se vláda s vedením OKD dohodla na podpoře těžby a prodloužila tak  

činnost dolu Paskov až do roku 2017. Jedná se ale jen o oddálení akutního problému, nikoliv 

jeho vyřešení. 
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Světová ekonomika 

ZAM - SERVIS s.r.o. obchoduje i se zahraničím, a proto její management zajímá 

situace ve světě. Zpráva o tom, že začátkem ledna 2014 spadly světové ceny koksovatelného 

uhlí na své čtyřapůlleté minimum, donutily management společnosti přehodnotit současné 

zaměření výroby.  

Ceny mezi australskými těžaři a čínskými oceláři, které fungují jako srovnávací 

základna pro celosvětový trh, srazily dolů velké zásoby u ocelářů a v přístavech. Provázanost 

světového obchodu s černým uhlím je vidět na obrázku 11. Pro letošní rok se také očekává 

slabý výhled čínské ekonomiky a pokles poptávky po uhlí a koksu mezi oceláři. Čína zároveň 

oznámila, že chce kvůli špatnému ovzduší ve velkých městech od Pekingu až po Šanghaj 

snížit svou závislost na uhlí, a to tím, že v letošním roce 2014 sníží podíl uhlí na výrobě 

elektřiny na méně než 65%. Toto rozhodnutí může ovlivnit případná obnovená jednání  

o spolupráci mezi čínskými těžebními společnostmi a ZAM - SERVIS s.r.o. 

 

Obr. 11 Světový obchod s černým uhlím 29 

 

Negativní dopad na ekonomiku společnosti může mít také současná geopolitická krize 

na Ukrajině. Nejedná se pouze o přímý pokles objemu vývozu, ale hlavně riziko vzniku 

nepříjemných škod. Tato situace může výrazně ovlivnit uzavírání nových kontraktů  

i rozpracované projekty, které se mohou z důvodů zhoršení fungování státních úřadů  

a rostoucí opatrnosti bank zpomalit nebo dokonce zastavit. Společnosti ZAM - SERVIS s.r.o., 

stejně jako ostatním českým podnikům, nezbývá, než vyčkávat, jak se situace vyřeší. 
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 Sociálně-kulturní faktory 

Celkový počet obyvatel České republiky k 7. 2. 2014 byl, informací Českého 

statistického úřadu, 10 513 834 osob. Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji, kde 

společnost ZAM - SERVIS s.r.o. působí, ke stejnému datu poklesl na 1 223 112 osob, což  

je o 0,3 % oproti 3. čtvrtletí 2013. 

Již od roku 2003 se v Moravskoslezském kraji projevují nepříznivé trendy 

v demografickém vývoji, kdy dochází k celkovému poklesu obyvatelstva. Jedním z hlavních 

důvodů je migrace obyvatelstva z tohoto regionu. Největší úbytky obyvatelstva zaznamenaly 

okresy Karviná a Ostrava-město, kde sídlí posuzovaná společnost. Vzhledem k vysoké 

nezaměstnanosti v regionu, odvětvové a věkové struktuře a výrazně nízkému platovému 

ohodnocení, se zlepšení neočekává. V budoucnu se dokonce předpokládá určitý nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců, protože populace stárne a mladí lidé ztrácí zájem o učňovské 

obory. To má za následek, že nově přijatí zaměstnanci buď nebudou dostatečně kvalifikováni 

v oboru, nebo jim bude chybět dostatek zkušeností. 

 Technologické faktory 

Udržení technického a technologického pokroku je důležitým prvkem pro 

konkurenceschopnost podniku. Společnost si uvědomuje důležitost těchto inovací. Má vlastní 

výzkumnou a vývojovou základnu a ve spolupráci s dodavateli se snaží o neustálé sledování 

nejnovějších technologií v oblasti HW a SW, a podporovat inovaci svých výrobků.  

Také zaměstnanci technického oddělení dbají na sebevzdělávání - sledují světové trendy  

a poznávají tak nové technologie z oblasti elektrotechniky. 

Dalším významným faktorem ke sledování nových technologií je internet. Dnes je 

naprosto běžnou praxí vyhledávat výrobky a služby pomocí internetových vyhledávačů. Proto 

je pro konkurenceschopnost podniku důležité, mít kvalitní internetové stránky s přehlednou 

nabídkou výrobků a služeb. Společnost má fungující marketingové oddělení, které zajišťuje 

propagaci produktů a služeb poskytovaných podnikem a komunikací s jednotlivými cílovými 

skupinami. Jedná se však o práci nepřetržitou a zdlouhavou, která musí být neustále 

zkvalitňována. 

Přínosem pro společnost je účast na různých výstavách a veletrzích. Například ve 

dnech 11. - 16. 2. 2014 se zástupci společnosti úspěšně zúčastnili výstavy výrobců důlní 

techniky IME 2014 v Kalkatě, v Indii, která jim poskytla poznatky o nových technologiích,  

a kde získali nové kontakty. 
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Dalším veletrhem, na němž plánuje společnost svou účast, je jubilejní 10. ročník 

Mezinárodního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl  

a stavebnictví EXPO Mokrá 2014, který se uskuteční ve dnech 10. - 12. 6. 2014 v jedinečných 

prostorách kamenolomu Mokrá u Brna. 

Shrnutí a vyhodnocení PEST analýzy: 

Cílem PEST analýzy byla identifikace oblastí, jejichž změna by mohla mít určitý 

(pozitivní či negativní) dopad na podnik, a odhad změn, ke kterým může v budoucnu dojít.  

Bylo důležité rozlišit, které změny ovlivní jak daný podnik, tak i konkurenci. Pochopení  

a včasná identifikace změn je důležitá, neboť upozorňuje na příležitosti a varuje před riziky. 

Souhrnné vyhodnocení dílčích analýz je uvedeno v následující tabulce 3: 

Tab. 3  Vyhodnocení PEST analýzy 

Faktory Pozitivní vliv Negativní vliv 

1. Politicko-legislativní  X 

2. Ekonomické X  

3. Sociálně-kulturní  X 

4. Technologické X  

 

Z výsledků analýz je zřejmé, že politicko-legislativní faktory představují pro podnik 

významnou hrozbu, zvlášť otázka ukončení těžby uhlí v ostravsko-karvinském regionu. 

Rozhodnutí vlády o prolomení limitů může být příležitostí k rozvoji podniku a využití jeho 

stávajících produktů a zkušeností s minimálními náklady. 

Dílčí ekonomické analýzy – hrubý domácí produkt a kurz české koruny – ukázaly, že 

ekonomický faktor silně ovlivňuje fungování společnosti. Ekonomika ČR zaznamenává 

pomalé oživování. Oslabením kurzu české koruny vůči euru podnik očekává zlepšení 

podmínek při vstupu na zahraniční trhy. Světová ekonomika a geopolitická krize v zemích EU 

však mohou přinášet jistá ohrožení, a proto je nutné sledovat jejich vývoj. 

Sociální faktor může, určitým způsobem, negativně ovlivnit fungování společnosti. Ta 

v současné době zaměstnává okolo 55 pracovníků. Jedná se tedy o podnik s nižším počtem 

zaměstnanců. Problém by nastal odchodem kvalifikovaných pracovníků k jiné společnosti, 

např. z důvodu nízkého platového ohodnocení. Podnik by tak mohl přijít o významné know-

how. Sociálně-kulturní faktory nepředstavují pro společnost významnou hrozbu, je však třeba 

i tento segment pravidelně a důkladně monitorovat a analyzovat tak, aby byl podnik schopen 

včas reagovat na případné změny. 
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Technologický faktor je pro fungování podniku významný, zároveň pro něj znamená 

příležitost. Jeho vliv bývá často překrýván politickými faktory. Při technologickém pokroku 

dochází k inovacím stávajících výrobků, které mohou vést k nálezu nového využití, 

diverzifikaci od konkurence, vytvoření vyšší užitné hodnoty, případně k nálezu  

nového segmentu odběratelů. Tady přichází na řadu marketingové oddělení, které by 

prostřednictvím propagace v podobě výstav, veletrhů a inzerce mělo napomáhat k posilování 

konkurenceschopnosti. 

5.1.2 Porterův model pěti sil  

Porterův model pěti sil byl použit pro ohodnocení a charakteristiku vlivů, působících 

na společnost ze strany dodavatelů, odběratelů, nových konkurentů, potenciálních substitutů  

a pro ohodnocení mikrookolí, v němž dochází ke střetu konkurujících si subjektů. 

Průmyslový trh, na kterém společnost podniká, je charakterizován relativní 

koncentrovaností, kratšími distribučními kanály, dobrou informovaností mezi konkurencí, 

zákazníky i odběrateli a úzkými dodavatelsko-odběratelskými vztahy.  

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Mezi dodavatele společnosti patří výrobci dílčích základních materiálů nebo surovin, 

například elektronické součástky, zalévací hmoty, plechy apod. Z těchto materiálů pak 

pracovníci společnosti sestavují konkrétní výrobky. Jelikož je výroba společnosti kusová, jsou 

i vstupní suroviny dodávány v malém množství. Zde vzniká závažný obchodní problém  

s platbou vstupních surovin. Vzhledem k malému objednávanému množství probíhá platba 

převážně v hotovosti. Naopak prodej hotových výrobků je prováděn převážně na fakturu se 

splatností až 60 dní.  

Z významných dodavatelů přímo napojených na posuzovanou společnost můžeme 

jmenovat například ostravské společnosti: GM elektronik spol. s r.o., GES spol. s r.o.  

a Hadex spol. s r.o. - dodavatelé elektronických součástek; ARGOS ELEKTRO, a.s.  

- dodavatel elektro materiálu. Dále společnosti Rittal Czech s.r.o. Zdiby – výrobce skříní 

(rozvaděče a klimatizace), Feromarket s.r.o. Tichá - dodavatel oceli aj. 

Rivalita mezi těmito dodavateli je minimální, neboť každý má svůj typový sortiment. 

Mají-li stejný sortiment, vzájemně si hlídají stejnou cenu a pro malé množství nikdo nebude 

řešit poskytnutí slevy. V důsledku toho jsou výrobky společnosti v cenách, které odrážejí 

vstupní hodnoty.  
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Shrnutí: 

Dodavatelé představují významnou součást výrobního cyklu společnosti a náklady na 

výrobu jsou značně ovlivňovány cenou vstupních materiálů i jejich kvalitou. Vzhledem 

k malému objednávanému množství se dá předpokládat silná vyjednávací síla dodavatelů. 

Například vzniklá časová prodleva mezi platbou za vstupní suroviny a tržbou za hotové 

výrobky negativně ovlivňuje provozní cash-flow.  

 Vyjednávací síla odběratelů 

Převážná část výrobků a služeb společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. je určena pro 

hlubinné doly, proto významnou část zákazníků tvoří společnosti, které realizují dodávky 

technologických celků právě pro důlní těžební společnosti. Mezi nejvýznamnější odběratele 

společnosti patří OKD, a.s., která je největší černouhelnou těžební společností v ČR, 

společnosti ARCELOR MITTAL a.s. a ČEZ a.s. 

Všechny tři společnosti dlouhodobě spolupracují s partnery, které mají prověřené. Při 

plnění kontraktů jsou tito giganti striktní a v podstatě diktují obchodní podmínky. 

Vyjednávání lepších podmínek u takto silných odběratelů je pro společnost velmi obtížné. 

Mezi další zákazníky společnosti ZAM – SERVIS s.r.o. patří například TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY a.s., TONDACH a.s., LOVOCHEMIE a.s., KV Svítidla a.s. a jiné. 

Obchodní podmínky těchto společností jsou přizpůsobeny technologii, kterou 

jednotlivé společnosti používají. Společnosti disponují určitým počtem schválených 

dodavatelů, se kterými spolupracují dlouhodobě. U všech odběratelů je kladen důraz převážně 

na spolehlivost a kvalitu dodávek, což společnost ZAM - SERVIS s.r.o. splňuje. Ceny jsou 

zpravidla stanovovány na základě poptávkových a nabídkových řízení. 

Management společnosti si uvědomuje důležitost vzájemných obchodních vztahů,  

a proto plní své závazky v dohodnutých termínech a v požadované kvalitě. Na požadavky 

zákazníků se snaží velmi rychle reagovat. Z hlediska neustálého zvyšování technické úrovně  

a kvality svých výrobků společnost pravidelně certifikuje zařízení podle aktuálních 

evropských norem. 

Aktivity společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. přesáhly i hranice státu a společnost dnes 

působí také na Slovensku, Polsku, Rusku, Ukrajině a Německu, což posiluje její konkurenční 

pozici, ale také rozšiřuje vyjednávací sílu odběratelů. 
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Shrnutí: 

ZAM - SERVIS s.r.o. je závislá na majoritním odběrateli – společnosti OKD, a.s., 

která od ní kupuje až 60 % produkce, a se kterou má uzavřen dlouhodobý kontrakt na několik 

let dopředu. Předčasné ukončení spolupráce ze strany odběratele by tak pro společnost 

znamenaly existenční potíže. Ohrožení by mohla nastat i v případě špatné platební morálky 

menších zákazníků. Vyjednávací sílu odběratelů lze ohodnotit jako velmi silnou. 

 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Rivalitou mezi stávajícími konkurenty můžeme nazvat konkurencí odvětvovou. Pro 

průmyslové odvětví, ve kterém společnost ZAM - SERVIS s.r.o. působí, byla vždy 

charakteristická geografická koncentrace do určitých regionů. Na Ostravsku to byla těžba 

černého uhlí, a proto je v Moravskoslezském kraji stále velké množství společností, které 

zabývají výrobou zařízení určených pro důlní využití. V souvislosti s internacionalizací však 

dochází k rozšíření geografických zón a konkurence dnes nabývá celosvětové působnosti.  

Z konkurenčních společností, které sídlí ve stejném regionu, můžeme jmenovat např. 

ostravské společnosti MTA Ostrava, s.r.o., KROHNE CZ, s.r.o., MSA Safety Czech, s.r.o., 

COMAC CAL, s.r.o., Horní Těrlicko nebo Cominfo a.s., Zlín. 

Podnik operuje i na zahraničních trzích. Proto mezi stávající konkurenty společnosti 

patří také velké mezinárodní podniky a korporace, podnikající ve stejném odvětví, a které již 

mají vybudovanou pozici v jiných zemích, včetně ČR Tyto podniky disponují know-how  

a dostatečnými finančními prostředky. 

Mezi nejvýznamnější země vývozu produktů společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. patří 

Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rusko a Německo, proto se rozšiřují řady jejích konkurentů i do 

těchto zemí. Největší hrozbu představují polské společnosti svou flexibilitou a agresivním 

přístupem k trhu. 

Shrnutí: 

Společnost ZAM - SERVIS s.r.o. se snaží o zajišťování kompletních dodávek výrobků 

pro hlubinné doly. Konkurenty jsou v tomto případě společnosti, zabývající se výrobou 

stejných zařízení a na území ČR je takových společností stále velké množství. Mezi těmito 

subjekty probíhá tvrdý konkurenční boj, kde rozhodujícími faktory jsou cena, kvalita, 

spolehlivost dodávky a schopnost hradit své závazky ve stanovených lhůtách. Z tohoto 

důvodu lze sílu rivality konkurentů hodnotit jako velmi silnou. 
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 Vyjednávací síla nových konkurentů 

Potenciální noví konkurenti ohrožují působnost a aktivitu podniku stejně, jako 

konkurenti současní. Za potenciální konkurenty můžeme považovat středně velké společnosti, 

které dnes nemají přímou vazbu na těžební průmysl, ale podnikají v oblasti elektrických  

a elektronických výrobků.  

Vstup na tento trh však pro ně omezují bariéry v podobě nedostatečné znalosti 

podmínek práce v podzemí plynujících dolů (vliv prostředí – prach, metan), zvýšených 

nákladů na certifikaci výrobků podle evropských norem a případná nedůvěra odběratelů 

k novému subjektu. Společnost, která bude ochotna překonat tyto překážky, by měla přijít  

především s něčím novým - inovativním, nebo konkurovat prostřednictvím výrazně nižších 

cen a lepších služeb. 

Společnost ZAM - SERVIS s.r.o. si za řadu let své působnosti vybudovala dobrou 

image podniku, jenž odvádí kvalitní práci ve stanovených podmínkách. Podnik má stálé 

zákazníky a neměnný postup distribuce. Velkou výhodou společnosti zůstávají dlouhodobé 

dodavatelsko-odběratelské vztahy, vysoká kvalita výrobků a loajální zákazníci. 

Shrnutí: 

Ohrožení společnosti novým konkurentem, který nedisponuje dostatečným zázemím, 

je málo pravděpodobné. A to především kvůli specifickým bariérám, které existují v tomto 

odvětví. Pro pracovníky společnosti by vstup takového potenciálního konkurenta měl být 

motivací k lepším výkonům. 

 Potenciální substituty  

Substitutem je výrobek nebo zboží, který může spotřebitel snadno zaměnit spotřebu 

jednoho výrobku spotřebou výrobku druhého, protože mají podobné vlastnosti. Zvýši-li se 

cena jednoho výrobku, zvýší to poptávku po výrobku druhém.  

Jedním z produktů společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. je systém identifikace osob 

pracujících v podzemí plynujících dolů. Charakteristice tohoto zařízení je věnována  

kapitola 5.3.2.  

Substitučním produktem, který by v budoucnu mohl ohrozit konkurenceschopnost 

tohoto výrobku, může být tzv. inteligentní oblečení. Jedná se o oblečení se zabudovanou 

elektronikou, které podle informací výrobce – Applycon Plzeň, dokáže člověka zahřát, 

umožní mu telefonovat, upozorní na nebezpečí, dobije baterky a v případě nouze přivolá 
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záchranu, která dokáže lokalizovat polohu člověka přes GPS bránu. Inteligentní oblečení se 

nosí stejně jako to běžné.  

Součástí oděvu je velmi lehká centrální elektronická jednotka a systém propojovacích 

kabelů, například nylonová nebo karbonová vlákna zakončená speciálními konektory. Oděv 

umí vydávat radiové, zvukové i vizuální signály. V límci má zabudovaný velmi citlivý 

mikrofon. Ovládacím prvkem je textilní klávesnice umístěná v rukávu, která slouží k ovládání 

veškerých funkcí. Oděv je, podle výrobce, možné prát a ždímat [32]. 

Shrnutí: 

Výhodou tohoto zařízení je, že takto oblečení horníci, budou snadněji a rychleji 

monitorováni v případě důlního neštěstí a pomocí mikrofonu, zabudovaného v límci budou 

mít lepší prostor ke komunikaci se složkami záchranného systému. Nevýhodou je jeho vysoká 

pořizovací cena. V současné době je ovšem pravděpodobně problém s uzpůsobením oblečení 

pro schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Náklady na certifikaci by mohly cenu 

výrobku ještě zvýšit. Proto je, v současné době, ohrožení společnosti tímto substitutem 

považováno za slabé. 

Vyhodnocení Porterovy analýzy: 

Identifikací všech pěti konkurenčních sil můžeme vyhodnotit faktory, které jsou 

důležité pro strategickou tvorbu společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. Souhrnné vyhodnocení  

předchozích analýz je uvedeno v následující tabulce: 

Tab. 4  Vyhodnocení Porterova modelu pěti sil 

Faktory Vysoká intenzita Slabá intenzita 

1. Síla dodavatelů X  

2. Síla odběratelů X  

3. Rivalita stávající konkurence X  

4. Hrozba nové konkurence  X 

5. Ohrožení substitucí  X 

 

Z tabulky 4 je zřejmé, že silné jsou tři faktory – síla dodavatelů, odběratelů a rivalita 

stávající konkurence. Při formulaci strategického plánu by se společnost měla zaměřit právě 

na tyto faktory. Společnost v současné době není v silné pozici, vyjednat si lepší podmínky 

obchodu. Je si plně vědoma důležitosti dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů  

a odvíjí se od nich její obchodní politika.  
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Ohrožení novým konkurentem je shledáváno, prozatím, za málo pravděpodobné. 

Pokud by si však potenciální konkurenti dokázali vyjednat kontrakty přímo u finálních 

odběratelů, vynaložili náklady na nutnou certifikaci výrobků, mohlo by to znamenat jisté 

ohrožení pro posuzovanou společnost. Celkový počet takovýchto nových konkurentů však 

nebude velký a kvantitativně může činit řádově jednotky.  

Hrozbu substitucí lze hodnotit jako slabou. Je však nutné si uvědomit, že v budoucnu 

by mohla představovat reálný problém. 

5.1.3 Analýza klíčových kompetencí  

Klíčové kompetence zahrnují souhrn dovedností, schopností, postojů, vědomostí  

a hodnot, které jsou důležité pro rozvoj společnosti. Prostřednictvím těchto kompetencí si 

podnik vytváří konkurenceschopnost a přidanou hodnotu pro své zákazníky. Důležité je, aby 

klíčové kompetence podniku byly jeho silnými stránkami, pak bude podnik v daném odvětví 

konkurenceschopný. 

Pro zajištění úspěchu společnosti ve zkoumaném oboru jsou důležité tyto klíčové 

kompetence: 

 dobré jméno a kredit společnosti (Goodwill), 

 zaměření na zákazníka, 

 zaměření výroby, 

 jakost výrobků, 

 budování partnerských vztahů, 

 neustálé zlepšování, 

 dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, 

 technologická úroveň vybavení, 

 finanční politika, 

 marketing.  
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Na základě prostudování materiálů, rozhovorů s managementem podniku a pro zjištění 

faktorů, potřebných pro vytvoření SWOT analýzy, jsou v tabulce 5 zhodnoceny klíčové 

kompetence společnosti: 

Tab. 5  Klíčové kompetence společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. 

Klíčové kompetence 
Silná 

stránka 

Slabá 

stránka 

1. Goodwill X  

2. Zaměření na zákazníka X  

3. Segment trhu  X 

4. Jakost výrobků X  

5. Partnerské vztahy X  

6. Technologická úroveň vybavení X  

7. Dostatek kvalifikovaných zaměstnanců  X 

8. Finanční politika X  

9. Marketing  X 

 

Jak vyplývá z tabulky 5, mezi silné stránky společnosti patří: 

Goodwill 

Společnost ZAM - SERVIS s.r.o. si svou dlouholetou tradicí a stabilním výrobním 

program udržuje významné postavení mezi průmyslovými výrobci. Kvalita výrobků a vysoký 

technologický standard jsou ceněny nejen zákazníky, ale i orgány kontroly. Společnost vlastní 

certifikát jakosti, oprávnění pro práci v provozech s nebezpečím výbuchu prachů a plynů  

a provozech dozorovaných Českým báňským úřadem a oprávnění Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření. 

Zaměření na zákazníka 

Management společnosti se dlouhodobě snaží o uspokojování potřeb zákazníků a včas 

reagovat na jejich požadavky, a to hlavně v oblasti technických inovací a bezpečnosti výrobků 

do prostředí s nebezpečím výbuchu.  

U všech nabízených produktů společnost je schopna zajistit vlastní technickou 

instalaci produktů a podrobně seznámit uživatele s vlastnostmi, obsluhou a údržbou 

zakoupeného produktu. Zároveň poskytuje poprodejní servis po celou dobu životnosti 

produktu. 
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Jakost výrobků 

Společnost věnuje značnou pozornost kontrole kvality svých výrobků, jejich 

zlepšování a zavádění moderní výrobní a kontrolní techniky i nových technologií. Výrobky 

společnosti jsou pravidelně kontrolovány státní zkušebnou a mají platný certifikát podle 

aktuálních evropských norem. Kontrola kvality je specifikovanou součástí výroby a pověření 

pracovníci průběžně kontrolují, zda výrobky nevykazují výrobní vady a vyhovují evropským 

standardům z hlediska bezpečnosti pro prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Partnerské vztahy 

Management společnosti upřednostňuje uzavírání dlouhodobých vztahů se svými 

odběrateli i dodavateli, jelikož jsou tyto vztahy doprovázeny spolehlivostí a jistotou. 

Například ze strany dodavatelů tak lze získat kvalitní materiál včas a za přijatelnou cenu. 

Také dlouhodobá a dobrá spolupráce s odběrateli přináší společnosti výhody v podobě 

zajištěného odbytu výrobků. Zároveň mohou tito odběratelé poskytnout dobré reference  

o společnosti novým zákazníkům. Naopak příliš úzká spolupráce s majoritním odběratelem by 

mohla být v budoucnu pro společnost ohrožením. 

Technologická úroveň vybavení 

Společnost, v rámci zlepšování kvality, obnovila většinu svého technologického 

vybavení. Má vlastní výzkumnou a vývojovou základu a pro zajištění provádění potřebných 

zkoušek na vlastních výrobcích, disponuje laboratořemi vybavenými nejmodernější měřicí 

technikou, například pro zkoušky elektromagnetické kompatibility.  

V budoucnu společnost plánuje inovaci zařízení pro zámečnickou výrobu, které 

považuje za svou slabou stránku. 

Finanční politika 

Společnost má silné finanční zázemí, které je kryto dostatkem vlastního kapitálu. To 

se projevuje také v jistotě splácení svých závazků v požadovaných platebních lhůtách, daných 

obchodními smlouvami.  
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Slabými stránkami společnosti byly, podle významu, zjištěny: 

Segment trhu 

Převážná část výrobků a služeb společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. je určena pro 

hlubinné doly, proto významnou část zákazníků tvoří společnosti, které realizují dodávky 

technologických celků právě pro důlní těžební společnosti. Právě úzká specializace na těžební 

průmysl se ukázala jako nejvýznamnější slabá stránka společnosti. 

Kvalifikovaní zaměstnanci 

Důležitou roli představují zaměstnanci společnosti, kteří díky svým dlouholetým 

zkušenostem v oboru, i neustálým zvyšování kvalifikace, odvádějí kvalitní práci. Nevýhodou 

však je neustálý nedostatek kvalifikovaných pracovníků a jejich malá finanční motivace, která 

má za následek odchod klíčových zaměstnanců a jejich know-how. 

Marketing 

Společnost má zavedeno marketingové oddělení, které se stará o propagaci 

společnosti. Avšak s ohledem na možné hrozby je potřeba, aby se aktivněji podílelo na 

expanzi na nové trhy a zároveň zajišťovalo zpětnou vazbu k pracovníkům vývojového 

oddělení a vedení společnosti.  
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5.1.4 SWOT analýza společnosti 

Shrnutím všech předchozích analýz byla vytvořena SWOT analýza (viz tabulka 6), 

kde jsou zaznamenány silné a slabé stránky společnosti, které se vztahují k vnitřnímu 

prostředí podniku, jako i ohrožení a příležitosti, vycházející z vnějšího prostředí společnosti. 

Tab. 6 SWOT analýza společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. 

Silné stránky   (S) Slabé stránky  (W) 

 dlouholetá tradice a stabilní výrobní 

program 

 zákazníky uznávaná kvalita výrobků 

 certifikace a oprávnění  

 dlouhodobé dobré dodavatelsko-

odběratelské vztahy  

 spolupráce se zahraničními partnery 

 vlastní výzkumná a vývojová základna  

 snaha o včasnou inovaci výroby  

a výrobků 

 podrobná a pravidelná kontrola kvality 

výrobků 

 vysoká technologická vybavenost  

a kvalifikovaná pracovní síla  

 dostatečné finanční zázemí a schopnost 

včas splácet své závazky 

 kompletní služby zákazníkům 

(poradenství a inženýring) 

 úzká specializace na těžební průmysl 

 starší výrobní stroje zámečnické 

výroby 

 nízký platový růst a motivace 

klíčových zaměstnanců 

 marketing  

Příležitosti   (O) Hrozby   (T) 

 oslovení nových obchodních partnerů  

v ČR 

 rozšiřování sortimentu výrobků 

 rozšíření certifikace  

 expanze na zahraniční trhy 

 příznivý vývoj kurzu české koruny  

 prolomení těžebních limitů 

v severočeské uhelné pánvi 

 nové trendy v oblasti elektrotechniky, 

HW a SW 

 motivace pracovníků k lepším 

výkonům 

 podpora vzdělanosti 

 podpora výzkumu a vývoje státem 

 propagace, internet, veletrhy, výstavy, 

odborné semináře 

 ukončení těžební činnosti, zavírání 

dolů 

 vstup nových konkurenčních podniků 

na český trh 

 objev substitučního výrobku 

 tlaky odběratelů na snižování 

prodejních cen 

 špatná platební morálka zákazníků 

(hrozba vzniku pohledávek) 

 ukončení spolupráce ze strany 

významných odběratelů 

 nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

 daňová politika 

 nepříznivost sociálního segmentu 

 oslabení kurzu české koruny vůči euru 

 geopolitická situace v zemích EU 
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Zhodnocení dílčích výsledků strategické analýzy 

Z posouzení všech analýz – PEST analýzy, Porterova modelu, analýzy klíčových 

kompetencí a SWOT analýzy vyplynulo následující: 

Silnými stránkami společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. jsou dobré jméno, dlouhodobá 

tradice a stabilní výrobní program. Společnost si udržuje významné postavení mezi 

průmyslovými výrobci svou kvalitou a vysokým technologickým standardem. Zaměstnanci 

společnosti, díky svým dlouholetým zkušenostem v oboru, i neustálým zvyšováním 

kvalifikace, odvádějí kvalitní práci, která zvyšuje spokojenost a důvěru zákazníků 

v profesionalitu společnosti a její hodnotu. Společnost má silné finanční zázemí, které je kryto 

dostatkem vlastního kapitálu. To se projevuje také v jistotě splácení svých závazků 

v požadovaných platebních lhůtách daných obchodními smlouvami. 

Slabými stránkami společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. jsou úzká specializace výrobků, 

zaměřená převážně na výrobky pro hlubinné dobývání. Také nízký platový růst a motivace 

klíčových zaměstnanců může být časem příčinou nedostatečného počtu kvalifikovaných 

pracovníků. Také marketingová podpora produktů společnosti je, vlivem zjištěných hrozeb, 

nedostačující a skýtá velký potenciál k lepší propagaci. 

Příležitost společnosti je v oslovení nových obchodních partnerů z oblasti těžebního 

průmyslu v jiných zemích, např. vstup na turecký a indický trh, případně znovuobnovení 

jednání s Čínou. Další příležitostí může být zaměření výroby pro jiná průmyslová odvětví či 

nabídka spolupráce s konkurenční společností z důvodu posílení pozice na trhu. Hledání 

nových trendů v oblasti elektrotechniky je založeno účastí na výstavách a veletrzích v ČR  

i v zahraničí. Také podpora vzdělanosti by mohla být pro společnost příležitostí, např. ve 

formě programu odborných praxí pro studenty střední průmyslové školy. Takoví studenti 

nejen získávají na odborných znalostech, ale mohli by přinést společnosti inovativní nápady. 

Největší hrozbou pro společnost se stává možnost ukončení těžby na území ČR  

a následné uzavření dolů. V rámci odvětví je hrozbou příchod nového konkurenta z řad 

podniků, které se zabývají výrobou elektrických a elektronických zařízení. Další hrozby pak 

vyplývají z možnosti ukončení spolupráce ze strany významných odběratelů, špatné platební 

morálky zákazníků či vstupu nových zahraničních konkurenčních podniků na český trh. 

Neméně podstatnou hrozbou jsou legislativní změny v oblasti obchodního, daňového  

a občanského zákona, které mohou negativně ovlivnit fungování podniku a zvýšit tím jeho 

náklady. Také vývoj HDP má přímý dopad na výsledek hospodaření společnosti. 
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5.2 Scénáře budoucího vývoje společnosti 

Vzhledem k tomu, že se v současné době okolí podniku rychle mění a často dochází 

k událostem, které jsou pro formulaci strategie jen obtížně předvídatelné, není možné, aby se 

společnost fixovala jen na jednu jedinou prognózu budoucího vývoje, ze které by mohla 

vycházet. 

Na základě, ne příliš optimistických, výsledků předchozích analýz byly vypracovány 

dva scénáře: 

 realistický - skládá se z trendů, které se vyznačují největší pravděpodobností 

výskytu, 

 pesimistický – vzniká výběrem trendů s největšími negativními vlivy. 

5.2.1 Realistický scénář 

Varianta realistického scénáře vychází ze dvou základních předpokladů, a to že 

společnost dokáže dostatečně využít své přednosti (silné stránky) a zároveň dokáže eliminovat 

v maximální míře své nedostatky (slabé stránky), případně je dokáže zcela odstranit. Neméně 

důležité je, aby společnost efektivně a ve správný čas využila příležitosti, které se jí z vnějšího 

tržního prostředí nabízejí a musí být připravena čelit případným ohrožením a adekvátně na ně 

reagovat s cílem minimalizace jejich negativních dopadů. 

Z výsledků všech provedených analytických šetření a dílčích analýz, je možno 

nadefinovat základní předpoklady realistického scénáře a stanovit dílčí strategické kroky  

k jeho naplnění. Je nutno podotknout, že společnost by měla pravidelně vypracovávat 

takovéto analýzy, výsledky hodnotit a porovnávat, případně provést změny tak, aby došlo  

k realizování správné strategie.  

Realistický scénář lze charakterizovat následujícími faktory: 

 Stabilita odvětví – poptávky po výrobcích pro těžební průmysl zaznamenají pokles. 

Těžební průmysl, na který je společnost ZAM - SERVIS s.r.o. závislá, nepřestane 

existovat, zcela jistě se ale během několika let dramaticky zmenší význam důlních 

společností a společnosti by již teď měla reálně uvažovat o rozšíření svého portfolia.  
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 Riziko protistrany – počet přímých konkurentů společnosti, na straně nákupu  

i prodeje, resp. jejich tržního podílu se příliš nezmění, zůstane ve stejných proporcích. 

Společnost si tak udrží svůj dosavadní podíl na trhu a bude i nadále spolupracovat 

s dlouhodobými partnery.  

 Technologie – vývoj technologií a technologických postupů jde nezadržitelně 

dopředu. Pověření pracovníci bedlivě sledují všechny změny a včas reagují na podněty 

zákazníků a trhu. Náklady na výzkum a vývoj jsou velmi vysoké. 

 Kurz české koruny – zásahy centrální banky v oblasti monetární politiky 

zaznamenají úspěch v podobě posílení stability české ekonomiky.  

 Nové trhy – společnost uvažuje o možnosti rozšíření nabídky zařízení pro jiná 

průmyslová odvětví. Stěžejním cílem jsou výrobky certifikované podle ATEX 

(certifikační systém pro aplikaci výrobků do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, 

par a prachů) tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky dané nařízením vlády  

a nemohly způsobit požár nebo výbuch.  

 Kvalifikovaná pracovní síla – na trhu bude dostatek kvalifikované pracovní síly  

z pohledu její odbornosti a mzdové náklady na tuto pracovní sílu zůstanou na 

přijatelné úrovni. Společnost tak bude schopna najmout kvalifikované zaměstnance  

z řad technických odborníků, kteří se budou podílet na inovaci a realizovat větší objem 

výroby a prodeje. 

 

Při uskutečnění realistického vývoje a scénáře by měla společnost provést následující 

opatření a nadefinovat tyto strategické kroky: 

 Nadále si udržet dobré jméno a kredit společnosti na trhu a u svých obchodních 

partnerů – jak na straně dodavatelů, tak i odběratelů, a to prostřednictvím dobré 

platební morálky, dodržováním smluvních podmínek, požadavků a ujednání týkajících 

se kvality a termínů dodávek. 

 Využít všech možností k rozšíření oblasti využití svých výrobků pro jiná odvětví 

průmyslu a zhodnotit náklady na provedené certifikace svých výrobků. Zároveň 

oslovit zahraniční partnery, kteří by měli zájem o kooperaci v činnostech společnosti, 

například montáže rozvaděčů nebo výrobu elektrických a elektronických zařízení 

v rámci celých systémů komunikací. 
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 Naslouchat signálům o aktivitách konkurence, s cílem předejít nekalé konkurenci. 

Stejně tak hledat způsoby zkvalitnění interpersonálních vazeb s existujícími kontakty. 

V rámci inovací by byla jistě významným faktorem podpora tvůrčího potenciálu 

zaměstnanců při optimalizaci a zefektivňování technologických postupů. 

 Ze strategického hlediska se podnik musí snažit motivovat své zaměstnance natolik, 

aby si je udržel a zaměstnanci neměli důvod ohlížet se po finančně a pracovně 

atraktivnějším místě.  

 Co se týká vlivu kurzu české koruny vůči euru, není možné v současné době hodnotit, 

zda tato změna přinese společnosti kladné či záporné efekty. Společnost je natolik 

malá, že případné výhody budou spíše v oblasti synergických (nepřímých) efektů. 

5.2.2 Pesimistický scénář 

Varianta pesimistického scénáře vychází ze zhodnocení a posouzení nejhoršího stavu  

a situace, ve které se podnik může ocitnout. Zároveň v sobě zahrnuje nejhoršího trendy 

identifikované v provedených analýzách.  

Vychází z předpokladu, že těžba nerostných surovin, které ještě před dvaceti lety 

patřilo čestné postavení mezi klíčovými hospodářskými sektory, rychle ztrácí půdu pod 

nohama. Liberalizace třetího světa, ekologické trendy a efektivnější využívání surovin 

i moderní technologie mění dobývání nerostů v těžkopádného, zaostávajícího - a stále méně 

důležitého - prehistorického tvora. Pro těžební průmysl, který za sebou zanechává 

zdevastovanou krajinu, toxické kaly či ropné skvrny, to znamená noční můru. 

Je důležité, aby se společnost také cíleně zaměřila na odstranění svých vnitřních 

nedostatků, označených jako slabé stránky tak, aby byla schopna čelit konkurenci a plnit 

očekávání vrcholného managementu, dodavatelů, odběratelů a dosáhnout přinejmenším 

kladných hospodářských výsledků. Zároveň je nutné, aby se soustředila na eliminaci 

případných ohrožení, které plynou převážně z vnějšího prostředí, a kterým je nutno věnovat 

náležitou pozornost a péči. 

Pesimistický scénář lze charakterizovat následujícími faktory: 

 Stabilita odvětví – vlivem neúnosných vysokých nákladů bude těžba natolik ztrátová, 

že dojde k uzavření většiny dolů a těžební průmysl se stane okrajovým sektorem. 

Poptávka po výrobcích pro tuto oblast průmyslu zaznamená hluboký propad. 
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 Riziko protistrany – společnost je závislá na velkém odběrateli – OKD, a.s., který od 

ní kupuje až 60 % produkce. Při útlumu těžby na území ČR se těžební gigant  

OKD, a.s. dostane do obrovské ztráty a strhne se lavina ekonomické krize velké části 

podniků a nezaměstnanosti v regionu. 

 Technologie - konkurenční výhoda, způsobená vlivem speciálních technologií, už 

nebude hrát takovou roli – technologie budou totiž všeobecně dostupné. 

Konkurenceschopné budou především podniky s invenčními zaměstnanci schopnými  

z těchto technologií vytěžit co nejvíc.  

 Kurz české koruny – násilné oslabení české koruny nepřinese očekávanou stabilitu 

české ekonomiky. Současné nepokoje na Ukrajině způsobí omezení českého exportu 

do zemí východní Evropy. 

 Nové trhy – společnosti se nepodaří proniknout do jiných oblastí na tuzemském ani 

zahraničním trhu. 

 Kvalifikovaná pracovní síla – na trhu bude nedostatek kvalifikované pracovní síly  

z pohledu její odbornosti a mzdové náklady na tuto pracovní sílu se zvýší.  

Při uskutečnění pesimistického vývoje a scénáře by měla společnost provést 

následující opatření a nadefinovat tyto strategické kroky: 

 Pokud má mít ekonomika společnosti dlouhodobou perspektivu, musí se podnik 

zaměřit na nadějné sektory. Budoucnost tedy budou mít pouze společnosti, které od 

základu změní své podnikání. 

 Vzhledem k tomu, že se podnik specializuje právě na výrobky určené pro hlubinné 

doly, je důležité zaměřit se i na jiné obory průmyslového odvětví – např. 

potravinářství, chemický a zpracovatelský průmysl a oblast služeb (záchranáři, hasiči), 

kde by společnost uplatnila certifikaci výrobků pro provozy s nebezpečím výbuchu. 

Všechny uvedené scénáře týkající se budoucnosti společnosti ZAM - SERVIS s.r.o.  

jsou orientační a obsahují řadu rizik, nejistot a dalších faktorů, které mohou mít za následek, 

že výsledky budou ve skutečnosti jiné. Mezi faktory, rizika a nejistoty, které mohou způsobit 

odlišnost, patří: rizika vyplývajících z politických, ekonomických a společenských podmínek 

v České republice, Polsku a střední a východní Evropě; budoucí ceny a poptávka po 

produktech společnosti a po produktech jejich zákazníků; zásoby uhlí v dolech; životnosti 

dolů; trendy v uhelném průmyslu a podmínky na tuzemském i mezinárodním trhu s uhlím. 
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5.3 Marketingová analýza výrobku 

Marketingové prostředí je velmi dynamické a představuje nekončící řetězec 

příležitostí i hrozeb. Úkolem marketingových pracovníků je tyto faktory prostředí analyzovat, 

identifikovat jejich působení a navrhnout způsoby možného přizpůsobení chování společnosti  

ve vztahu jak k současnému, tak i k očekávanému vývoji prostředí. Včasná reakce firem je 

nutná k tomu, aby nejen přežily, ale také prosperovaly. 

Analýza výrobku je tedy vypracována z důvodu zjištění jeho konkurenceschopnosti  

na trhu. V oblasti identifikačních technologií se stále více do popředí dostávají technologie 

založené na bezkontaktním způsobu snímání. Již dnes je zřejmé, že se jedná o perspektivní 

technologie budoucnosti, které nahradí většinu stávajících způsobů identifikace. Společnost 

ZAM-SERVIS s.r.o. se, v rámci svého komplexního vybavení zařízení určených pro doly, 

zaměřila na výrobu identifikátorů pro pracovníky pracující v dolech. 

5.3.1 Identifikátory osob - systémy RFID 

Zkratka RFID vznikla z anglických slov Radio Frequency IDentification (dále jen 

RFID) a v současné době patří k nejprogresivnějším technologiím, určeným k identifikaci 

a lokalizaci osob, objektů či shromažďování dat. Identifikační systémy jsou pomocí 

elektromagnetických vln schopny uskutečnit přenos dat, jejich zaznamenání, či poskytnout 

požadované informace o objektech v reálném čase, tzv. Real Time Locating System (dále jen 

RTLS). Umožňují tak určit polohu a počet osob v daném místě, dovolují komunikaci 

s pracovníky prostřednictví krátkých textových zpráv a zefektivňují případné záchranné práce, 

a to především uvnitř objektu nebo v rámci areálu [28]. 

V současné době se technologie RFID velice rozvíjí a dochází k nasazení v mnoha 

dalších oblastech trhu (např. logistice, výrobě, sledování objektů - zboží, palet, kontejnerů, 

sledování majetku, sledování zavazadel na letištích). 

Systém RFID obsahuje tři základní prvky: 

 transpondér tzv. RFID tag, který je tvořen čipem - elektronický integrovaný 

obvod, s anténou, případně vlastním zdrojem energie (baterií), dle typu, 

 čtecí zařízení, tzv. RFID reader (nebo také čtečka), který je tvořen 

vysílacím/přijímacích obvodem s dekodérem, anténou. V některých případech  

i vlastním operačním systémem. Současná čtecí zařízení dokážou najednou načíst 

až několik set tagů za minutu, 
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 řídící software (middleware), podpůrné systémy (řídící počítače, databáze, 

telekomunikační sítě) a systémy na strategické úrovni řízení.  

Dělení RFID tagů 

RFID tagy se dělí: 

a) Podle způsobu napájení: 

 pasivní – nemají vlastní stroj energie; lze je číst na střední vzdálenost (do 5 m); 

jsou výrazně levnější; veškerou přijatou energii využívají k vysílání zpětných 

informací, 

 aktivní – disponují vlastním zdrojem energie pro napájení čipu, případně různých 

typů senzorů a pro odesílání uložených dat; lze je číst na velké vzdálenosti 

(řádově 10 – 100 m); jsou však výrazně dražší, 

 poloaktivní (semi-pasivní) – představují skupinu tagů s vlastním zdroje energie; 

komunikují stejným způsobem jako pasivní tagy a baterii používají pro napájení 

mikročipu; čtení na delší vzdálenosti než pasivní. 

b) Podle rozsahu frekvence: 

 nízkofrekvenční - LF (125 nebo 135 kHz) - vzdálenost čtení do 0,5 m, malá 

rychlost komunikace, vhodné ke čtení přes kapalinu a částečně i přes kov, 

použitelné ve vlhkém prostředí, 

 vysokofrekvenční - HF (13,56 MHz) - vzdálenost čtení do 1 m, vyšší rychlost 

komunikace než LF, při čtení přes kapalinu nebo tagu umístěného na kovové 

podložce je významně zkrácen jejich dosah, 

 ultravysokofrekvenční - UHF (860 - 960 MHz) - vzdálenost čtení 3 až 10 m, 

vysoká komunikační rychlost; vhodné tam, kde je potřeba sejmout informace za 

velké rychlosti. Nelze číst přes kapalinu, obtížně i přes kov, 

 mikrovlnná - MW (2,4 a 5,8 GHz) - vzdálenost čtení až 10 m, nejvyšší 

komunikační rychlost, vysoká cena, extrémní absorpce signálu kapalinami. 

Frekvenční pásmo UHF je od roku 2010 nejčastěji používané pro systémy RFID. 

Kvůli kolizím s mobilními operátory, televizními a rozhlasovými vysílači a dalšími 

bezdrátovými technologiemi jsou tato pásma rozdělena do tří regionů. Přesné rozdělení je 

uvedeno v příloze 2. 
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5.3.2 Systém osobní identifikace společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. 

Informační systém pro identifikaci osob (systém ISI) slouží pro identifikaci  

a lokalizaci osob, zařízení či materiálu. Systém je založen na RFID technologii (868 MHz)  

a skládá se ze dvou částí – důlní a povrchové. 

Důlní část tvoří: 

 komunikační skříň SME-ISI zajišťuje napájení a komunikaci s povrchovou částí,  

 čtecí zařízení zajišťující radiové spojení, 

 zařízení pro optickou signalizaci, 

 aktivní RFID tag, umístěný v důlní lampě. 

Povrchovou část tvoří: 

 rozváděčová skříň, 

 klientský počítač s nainstalovaným SW pro zpracování informací. 

Osobní identifikátory, typ TAG-ZAM, které vyrábí společnost ZAM - SERVIS s.r.o. 

jsou používány k bezpečné a jednoznačné identifikaci pracovníků nezávisle na jejich vůli. 

Jsou vyráběny jako vysokofrekvenční vysílač ve dvou variantách – jako náramek na ruku 

nebo je součástí osobního svítidla (viz obrázek 12). Signál je přijímán soustavou pevných 

čteček (dvě čtečky tvoří bránu), které dokážou jednoznačně identifikovat polohu pracovníka  

a v případě požadavku i směr jeho pohybu. Telefonním nebo optickým kabelem jsou jejich 

údaje předávány do komunikační skříně. Tato je napojena na počítač, který zpracovává, 

vyhodnocuje a zobrazuje informace ze čteček. 

Obr. 12 Důlní osobní svítidlo TAG-ZAM [9] 
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Podle rozsahu sítě čteček je možno systém používat ke sledování pohybu svítidla  

v zájmových prostorách od výdeje z lampovny až k jeho opětovnému vrácení do nabíjecího 

stojanu. Po vypnutí důlního svítidla, z důvodu vybitého akumulátoru, je funkce TAG-ZAM 

zachována po dobu min. 1 roku. TAG-ZAM lze namontovat i do jiných zařízení, pod 

podmínkou vyhovujících jiskrově bezpečných parametrů napájení a recertifikování zařízení, 

do kterého se TAG-ZAM instaluje. Systém je certifikován pro práci v dolech s trvalým 

výskytem důlního plynu - metanu.  

Podrobnější technické parametry identifikátoru jsou shrnuty v příloze 1 

Výhody a nevýhody 

Výhody a nevýhody zabudování identifikátorů do osobního svítidla jsou shrnuty 

v tabulce 7: 

Tab. 7  Výhody a nevýhody identifikátorů 

Výhody Nevýhody 

 rychlá kontrola pohybu pracovníků, 

 včasná identifikace v případě neštěstí, 

 malé rozměry, 

 bezkontaktní povaha technologie, 

nevyžadující pro identifikaci předmětu 

jeho přímou viditelnost, ani přesné 

polohování, 

 informace v reálném čase (pouze pro on-

line systémy), 

 rychlost čtení (v závislosti na použitém 

pásmu) i na větší vzdálenosti, 

 čtení více tagů „najednou“ 

 interní paměť pro ukládání informací  

o nositeli, 

 komplexní informace nebo unikátní data, 

 pohodlné umístění (přívěsek na ruce,  

ve světle na helmě), 

 starost pracovníka pouze o zařízení, 

které dobře zná (důlní lampa), 

 není potřeba budovat nová zařízení pro 

nabíjení a údržbu (zajišťováno servisem  

o celou lampu), 

 redukce provozních nákladů. 

 vysoké pořizovací náklady na celý 

systém, 

 obrovské množství dat (systém nemusí 

100% fungovat) – ztráta přesnosti, 

 ovlivnitelnost úspěšnosti čtení kovy  

a kapalinami, 

 unikátnost výrobního čísla, které je 

nesmazatelné a lze jej potenciálně 

zneužít, 

 otázka soukromí pracovníků. 

 



54 

5.3.3 Analýza konkurenčních společností 

Výběr konkurenčních společností byl sestaven s ohledem na specifický výrobek, který 

chtěla společnost ZAM - SERVIS s.r.o. posuzovat. Jedná se o výrobce, kteří kromě jiného, 

vyrábějí právě identifikátory osob určené a testované pro doly s výskytem metanu. Vzhledem 

k tomu, že v ČR jsou pouze dvě společnosti, které mají certifikován identifikátor do tohoto 

prostředí, bylo nutností vyhledat zbývající konkurenční společnosti v celém světě. 

Největšími konkurenty společnosti v oblasti výroby identifikátorů osob jsou: 

 Cominfo a.s. Zlín, ČR, 

 Becker Mining Systems AG, Německo, 

 Tranz-Tel sp. z o.o., Polsko, 

 Mine Site Technologies, Austrálie, 

 HID Global, Malajsie, 

 Venture Corporation Ltd., Singapur. 

Stručné popisy o jednotlivých společnostech a parametry jejich identifikátorů jsou 

popsány v příloze 3. Informace byly získány převážně prostřednictvím internetu, kde se tyto 

společnosti prezentují na svých webových stránkách a z podkladů získaných společností  

ZAM - SERVIS s.r.o. 

Úroveň prezentace na webových stránkách posuzovaných společností je značně 

rozdílná. Většina firem uvádí minimální množství informací o vzniku a historii podniku,  

i o samotných výrobcích. Veřejně přístupné informace o výrobcích jsou velmi strohé, 

technické informace nedostatečné, pro možnost co možná nejúčinnějšího posuzování 

konkurenceschopnosti mezi jednotlivými výrobky. Ani jedna ze společností neuvádí cenové 

údaje. Obtížnost získávání technických informací je způsobena skutečností, že identifikátory 

osob s použitím do podzemí plynujících dolů jsou natolik specifickým výrobkem, že si 

většina výrobců chrání své know-how.  
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5.3.4 Konkurenceschopnost identifikátoru osob  

Na základně informací o jednotlivých výrobcích (uvedených v příloze 3), je  

v tabulce 8 sestaven přehled dostupných parametrů všech posuzovaných identifikátorů.  

Tab. 8 Přehled parametrů potřebných k posouzení 

Výrobce ZAM - 

SERVIS 

Cominfo Becker 

Mining 

Mine Site 

Technologies 

Tranz-Tel Venture 

Corporation 

HID Global 

Systém / 

typ 

ISI  

TAG ZAM 

VLIT  

TAG A1 

Becker Tag 

 

Impact 

ICCL 

ARGUS 

TTAG-
868FSK/L 

MineTracer 

Hat Tag 

-- 

InTag 

Počet divizí centrála centrála 34 19 centrála 40 35 

Počet 

zaměstnanců 55 120 1 800 nad 500 50 14 000 2 100 

Export SBS
*
 2 2 4 3 1 5 4 

Prvek aktivní aktivní aktivní aktivní aktivní aktivní pasivní 

Dosah 

 m  
250 300 200 100-150 5-50 100-250 100-175 

Frekvence 

 MHz  
868 868-870 433,92  vysílač 2,4 GHz 

přijímač 125 kHz 
868 vysílač  

2,4 GHz 
868-915 

Životnost 

přístroje roky 
1-5 1-2 1-5 až 4 až 2 nedostupné neomezená 

Zdroj  

napájení 

baterie / 

vlastní 

vlastní baterie /  

- 

baterie /  

vlastní 

baterie / 

vlastní 

vlastní  bez baterie 

Hmotnost 

 g  
10 15 15 nedostupné nedostupné nedostupné 102 

Rozměr 

 mm  
95x25x10 47x33x14 58x29x8 nedostupné 60x27x8 50x50x20  20až 55  

2,5 - 13 

Způsob 

uchycení 

lampa, 

náramek, 

nářadí 

lampa, 

náramek 

lampa, 

samostatně 

lampa, 

samostatně 

lampa lampa lampa, 

univerzální 

Součást většího 

systému 
ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Spolupráce 

s cizími systémy 
NE NE ANO ANO nedostupné nedostupné ANO 

Teplota okolí 

 °C  
-20  +40 -20  +55 -20  +55 -20  +60 -20  +40 -20  +40 -20  +90 

Výstupní 

výkon 
10 mW 10 mW 1,6 mW 81 mW 4 mW nedostupné -- 

Uživatelská 

paměť  byte  
nedostupné 1024 128 nedostupné nedostupné nedostupné až 64 

Frekvence 

vysílání 
nedostupné nedostupné nastavitelná 

uživatelem 

nastavitelná 

uživatelem 
nedostupné co 5 sec. 

0,2 Hz 

nedostupné 

Speciální 

vlastnosti 

 

Čtení 

binárních 

vstupů, 

měření 

teploty 

Vibrační, 

signalizační, 

optické 

Detekce 

nabíjení 

baterie 

Wi-Fi, 

zobrazení text 

zpráv 

Detekce 

nabíjení 

baterie 

Textový a 

mobilní 

komunikátor 

nedostupné 

* SBS – subjektivní bodová stupnice 
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5.3.5 Analýza konkurenční výhody 

Z údajů v tabulce 8, byly vybrány níže uvedené základní měřitelné parametry, důležité 

pro hodnocení konkurenceschopnosti identifikátoru společnosti: 

 počet divizí a počet zaměstnanců, 

 export, 

 prvek – aktivní/pasivní, 

 frekvence vysílání, 

 dosah, 

 hmotnost a rozměr, 

 součást většího systému, 

 spolupráce s cizími systémy, 

 speciální vlastnosti. 

Počet divizí a počet zaměstnanců 

Ukazatel počtu divizí je, z hlediska konkurenceschopnosti, velmi důležitým údajem, 

neboť vypovídá o velikosti podniku. Kritérium počtu zaměstnanců doplňuje hledisko počtu 

divizí. Výše počtu zaměstnanců však není faktorem nejdůležitějším, vzhledem ke skutečnosti, 

že dnes již v mnoha podnicích narůstá automatizovaná výroba a zaměstnanci jsou používání 

například pouze ke kompletování výrobků. 

Export 

Dalším velmi důležitým kritériem, z hlediska konkurenceschopnosti výrobku, je 

export podniku. Neboť čím vyšší je podíl exportu, tím větší místo na trhu společnost zaujímá. 

Hodnoty parametru exportu jsou v tabulce 8 uváděny subjektivní bodovou stupnicí. Hodnota  

5 je nejvyšší a znamená největší počet zastoupení v zahraničí, naopak hodnota 1 představuje 

nejmenší počet zastoupení v zahraničí.  

Hodnocení: 

Všechny tři faktory – počet divizí, počet zaměstnanců i export jsou, sloučeny do 

jednoho hodnocení, neboť spolu úzce souvisí.  

Společnosti HID Global, Becker Mining Systems a Venture Corporation jsou velké 

mezinárodní společnosti, se spoustou divizí a zastoupením po celém světě. Těmto podnikům 

nemůže ZAM - SERVIS s.r.o. v žádném případě konkurovat.  
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Také česká společnost Cominfo a.s. Zlín, uvádí větší počet zaměstnanců než ZAM - 

SERVIS s.r.o. Jedná se však o podnik, který se specializuje na vývoj, výrobu a instalaci všech 

druhů identifikačních systémů, pro různá odvětví průmyslu. Identifikátor osob, určený pro 

použití v dolech, je jen rozšířením portfolia této společnosti, proto společnosti ZAM - 

SERVIS s.r.o. konkuruje pouze na této úrovni. Naopak ZAM - SERVIS s.r.o. je, svým 

specifickým zaměřením, ve větším ohrožení. V případě výše uvedených faktorů hodnotím 

konkurenční výhodu společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. jako velmi slabou. 

Prvek: 

Popis tohoto parametru je v části 5.3.1 - Dělení RFID tagů. Parametr však hodnotím 

jako méně významný. 

Hodnocení: 

Z tabulky vyplývá, že většina výrobců tagů dává přednost aktivnímu čipu, který je 

závislý na baterii. Předností aktivních tagů je vyšší dosah, možnost zápisu informací do 

vnitřní paměti a využití při záchranných pracích. Pouze společnost HID Global vyrábí tagy 

pasivní. Výhodou pasivního tagu je téměř neomezená životnost. Výrobek společnosti ZAM - 

SERVIS s.r.o.  je, v tomto případě, srovnatelný s konkurencí. 

Frekvence 

Ukazatel frekvence je důležitý. Konkurenční výhoda spočívá ve skutečnosti, že pro 

různá prostředí jsou vhodné různé nosné frekvence – dlouhé vlny (tedy nižší frekvence) jsou 

vhodné do členitého prostoru pro svou schopnost „překonávat překážky“, zatímco kratší vlny 

(vyšší frekvence) při stejném výkonu dosáhnou dále.  

Hodnocení: 

Identifikátory společností: ZAM - SERVIS s.r.o., Cominfo a.s., polský Tranz-Tel  

sp. z o.o. a malajský HID Global pracují na podobné UHF frekvenci (cca 868 MHz), což je 

frekvenční pásmo na území Evropy. Systémy na této frekvenci pracují skoro stejně a rozdíly 

v použitelnosti neexistují. Tag společnosti Becker Mining Systems pracuje na nižší frekvenci 

433,92 MHz. Naproti tomu tagy společností Mine Site Technologies a Venture Corporation 

vysílají v nejvyšším frekvenčním pásmu 2,4 GHz. V tomto případě mikrovlnné pásmo  

2,4 GHz není, z hlediska funkčnosti, vhodné do prostředí s velmi vysokou relativní vlhkostí, 

která se může nacházet v důlním prostředí. Dochází zde k absorpci elektromagnetických vln 

molekulami vody, a tím ke snížení dosahu komunikace. 
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Tento parametr je silně závislý na konkrétní implementaci zařízení a pro společnost 

ZAM - SERVIS s.r.o. se jeví jako vhodný kompromis z hlediska užitných vlastností a je 

konkurenceschopný. 

Dosah 

Parametr dosah souvisí s použitou technologií tagu, to znamená, že pasivní tagy mají 

krátký dosah. Ke kontinuální identifikaci osob v dolech se ukázalo vhodnější použití 

aktivních tagů. Aby bylo zajištěno nepřetržité monitorování pracovníků, musí být zajištěna 

vyšší hustota sledovacích bran. Reálný dosah vždy závisí na konkrétní implementaci v daném 

prostředí.  

Hodnocení: 

Všichni výrobci uvádějí přibližně shodné parametry v reálných i optimálních 

podmínkách a i v tomto parametru je společnost konkurenceschopná. 

Hmotnost a rozměr 

Tyto parametry lze považovat za poměrně bezvýznamné, neboť hmotnost vlastního 

zařízení je zanedbatelná ve srovnání s hmotností lampy s baterií a velikost je přizpůsobena 

danému typu baterie.  

Hodnocení: 

Přestože společnost uvádí nejhorší parametry, lze ji i v tomto ohledu považovat za 

konkurenceschopnou. 

Životnost přístroje a napájení 

Tento ukazatel je z technického hlediska důležitý. Jeho význam dál roste v souvislosti 

s cenou zařízení. Životnost přístroje je závislá na použité konstrukci, technologii (frekvence, 

vyzářený výkon aj.), na četnosti vysílání informací a kapacitě použité baterie. 

Hodnocení: 

Při hodnocení tohoto parametru se ukázalo, že z hlediska konkurenceschopnosti 

zařízení se jeví jako výhodnější vybavení zařízení záložní baterií, která umožní činnost 

zařízení i při selhání lampové baterie. U přístrojů napájených z vlastních baterií je nutností 

pravidelná kontrola stavu baterie. Tento fakt je však závislý také na lidském faktoru, a proto 

je složité jej správně posoudit. Společnosti Becker Mining Systems a Tranz-Tel však nabízí 
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navíc detekci nabíjení baterie, což představuje konkurenční výhodu oproti posuzované 

společnosti.  

Spolupráce s cizími systémy 

Identifikátory bývají ve většině případů součástí uzavřených systémů (čipy, antény, 

čtečky a koncentrátory dat) a nepředpokládá se jejich autonomní využití.  

Hodnocení: 

Je patrné, že snahou většiny společností je prodávat ucelené systémy, ať už z hlediska 

ekonomického či technologického. Zjednodušuje to správu systému a technickou údržbu 

zařízení. Z hlediska konkurenční výhody se však zdá být vhodnější „univerzálnost“ zařízení. 

Výrobek společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. nepřináší žádnou konkurenční výhodu. 

Speciální vlastnosti 

Tento parametr hodnotím jako velmi důležitý, protože může zvýšit konkurenční 

výhodu výrobku. Zvyšuje však také pořizovací náklady na výrobek a náklady na servis.  

Hodnocení: 

Některá zařízení mají speciální vlastnosti, jako např.: vibrační a optické signály 

společnosti Cominfo a.s., upozornění na příchozí zprávy či obousměrná textová komunikace 

společnosti Venture Corporation. Identifikátor TAG-ZAM dokáže měřit teplotu okolí. 

Identifikátor společnosti Mine Site Technologies, disponující wi-fi, umožňuje využití 

bezdrátové infrastruktury v dole. 

5.3.6 Zhodnocení analýzy konkurenční výhody 

V tabulce 9 jsou vyhodnoceny všechny posuzované parametry, s ohledem na to, zda 

identifikátor TAG-ZAM přináší či nepřináší společnosti konkurenční výhody: 
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Tab. 9 Vyhodnocení analýzy konkurenční výhody 

Parametry  
Konkurenční 

výhoda 

Konkurenční 

nevýhoda 

1. Počet divizí, počet zaměstnanců  X 

2. Export  X 

3. Prvek X  

4. Frekvence vysílání X  

5. Dosah X  

6. Hmotnost a rozměr X  

7. Součást systému  X 

8. Životnost přístroje a napájení   X 

9. Speciální vlastnosti  X 

 

Z výsledků získaných porovnáním parametrů z tabulky 8 a následným zpracováním 

v tabulce 9 vyplynuly následující poznatky: 

Identifikátor TAG-ZAM: 

 Z pohledu počtu zaměstnanců, počtu divizí a podílu exportu nemá společnost 

šanci konkurovat velkým mezinárodním společnostem. Díky této skutečnosti 

může mít podnik složitou vyjednávací pozici i v případě expanze na zahraniční 

trhy. 

 Z hlediska technických parametrů je společnost plně konkurenceschopná, 

nepřináší však žádnou lákavou speciální vlastnost, která by byla zajímavá pro 

konečného zákazníka. 

 

Na základě provedeného hodnocení bylo zjištěno, že identifikátor TAG-ZAM, je 

schopen konkurence většinou svých technických parametrů.  

Záměrem společnosti je zvyšování úrovně bezpečnosti a zlepšování pracovních 

podmínek pracovníků v dolech. Identifikační systém společnosti ZAM - SERVIS s.r.o. tomu 

výrazným způsobem napomáhá. Pro získání větších konkurenčních výhod je však potřebné 

učinit opatření ke zlepšení. Pokud však chce podnik uspět v tomto konkurenčním prostředí, 

musí představit co nejvíce výhod a svých silných stránek oproti konkurenci.  
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6  Návrhy a doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti 

Diplomová práce řešila dvě problematiky, a to strategickou pozici společnosti  

ZAM - SERVIS s.r.o. na trhu a konkurenceschopnost jednoho z jejích produktů – 

identifikátoru osob pracujících v podzemí plynujících dolů. 

6.1 Doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti 

Na základě vyhodnocení strategické analýzy bude společnosti navrženo několik 

opatření, které by mohly zlepšit situaci podniku: 

Segment trhu 

 Využít možnosti rozšíření nabídky zařízení pro jiná odvětví, vyžadující speciální 

atesty – např. potravinářství, chemický a zpracovatelský průmysl, vzduchotechniku  

a zpracování odpadů. Společnost by mohla využít všech možností k rozšíření oblasti 

využití svých výrobků a zhodnotit tak náklady na provedené certifikace. Zároveň 

oslovit tuzemské partnery, kteří by měli zájem o kooperaci v činnostech společnosti. 

Například nabídnout možnost spolupráce společnosti Applycon, vyrábějící inteligentní 

oblečení. ZAM - SERVIS s.r.o. tak sníží sílu hrozby substitutu a posílí inovaci 

vlastního výrobku. 

 Co se týká zahraničních odběratelů v oblasti důlní těžby, doporučuji zaměřit se na trh 

turecký, indický, případně na trh v Jihoafrické republice. Ze států východní Evropy by 

za uvážení stála analýza na trhu v Kazachstánu. V těchto zemích jsou stále velká 

naleziště uhlí. Např. Indie má páté největší zásoby uhlí na světě a mezi jeho 

producenty se řadí na třetí místo po Číně a Spojených státech. Společnost by tak 

zhodnotila vynaložené náklady na certifikaci výrobků do prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

 Pokusit se o opakované navázání obchodních vztahů s Čínou.  

 Za uvážení by také stálo členství v alianci „Česká dobývací technika“ (CDT), která je 

dobrovolným sdružením společností zabývající se dodávkami do povrchových  

a hlubinných dolů. Stěžejním cílem, který si CDT klade, je proniknout na dosud 

neotevřené trhy v zemích východní Evropy. Spoluprací s tímto sdružením by se tak 

společně podařilo vytvořit podmínky pro vstup na další zahraniční trhy a rozšířit 

portfolio zahraničních odběratelů společnosti.  
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 Společnost si zakládá na dobré pověsti a profesionalitě. Získáním certifikátů dokládá, 

že její výrobky odpovídají požadované kvalitě a podmínkám evropských  

norem. Společnost vlastní certifikát systému managementu jakosti. Pro zvýšení 

konkurenceschopnosti nejen na českém trhu bude společnosti doporučeno získání 

dalších certifikátů. V úvahu přichází například certifikační systém IECEx Scheme. 

Jedná se o celosvětový systém prokazování shody pro elektrická zařízení do prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Na rozdíl od povinného evropského systému ATEX, je systém 

IECEx Scheme dobrovolný a je zaštítěn mezinárodní elektrotechnickou komisí  

IEC v Ženevě. Získáním tohoto certifikátu by se společnost zařadila mezi špičky  

ve svém oboru, nabyla vyšší váhy mezi svými zákazníky a usnadnila si tím expanzi na 

zahraniční trhy. 

 Udržet si určitou technologickou úroveň by také mohlo pomoct zařazení se do skupiny 

ETP - Evropské technologické platformy. Jedná se o volná pracovní uskupení 

sdružující průmyslové podniky všech velikostí, jejichž cílem je vytvoření střednědobé 

až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje, která by zahrnovala 

významné otázky týkající se hospodářského růstu, konkurenceschopnosti  

a udržitelného rozvoje v Evropě. 

Kvalifikovaní pracovníci 

 Podnik by měl motivovat své zaměstnance natolik, aby si je udržel a zaměstnanci 

neměli důvod ohlížet se po finančně a pracovně atraktivnějším místě. Motivace může 

probíhat finanční politikou ve formě přímých nebo nepřímých odměn, podporou 

zvyšování kvalifikace a vzdělání, různými benefity pro zaměstnance s rodinami, 

podnikovou dovolenou, zvýhodněnými podnikovými telefonními paušály a podobně. 

 Nabídnout spolupráci regionálním odborným školám ohledně odborné praxe studentů 

k zajištění kontinuity kvalifikovaných pracovníků. 

Marketing 

Společnost v posledních měsících obnovila své internetové stránky, přesto je možno 

navrhnout několik drobných úprav. 

 Doporučuji vložit krátká videa přímo z dílen, kde se produkty vyrábí. Potenciální 

zákazník by si tak mohl prohlédnout nejdůležitější části výrobního procesu, ke kterým 

by se normálně nedostal. Viděl by tak přesný zrod výrobku, což by mohlo vést ke 

skutečnosti, že by si zvolil danou společnost. 
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 Společnost neprovozuje e-shop. Vzhledem k výraznému pokroku ve světě technologií, 

se jako logické řešení nabízí zřízení e-shopu. Zde by si mohli zákazníci online 

objednávat výrobky. Urychlilo a zjednodušilo by to obchodní procesy. Zároveň by to 

vyloučilo část outsourcingu a pomohlo zvýšit podniku marži za prodej výrobků. 

 Pro získání zkušeností doporučuji zúčastnit se veletrhu EXPO ELÉCTRICA 2014 

v Mexico City ve dnech 10. – 12. 6. 2014 zaměřeného na elektroniku  

a elektrotechniku a veletrhu Electra Mining 2014 v jihoafrickém Johannesburgu ve 

dnech 15. – 19. 9. 2014 zaměřeného na nejnovější trendy a technologie v oblasti těžby. 

Společnost by se tím uvedla do povědomí na daném trhu a získala cenné osobní 

kontakty. 

6.2 Doporučení pro zvýšení konkurenční výhody identifikátoru osob 

Na základě vyhodnocení analýzy konkurenceschopnosti výrobku doporučuji:  

 rozšířit vlastnosti zařízení, např. o možnost přijímat textové zprávy, 

 oddělit od baterie a vytvořit samostatný přístroj s přídavnými funkcemi (např. snímání 

životních funkcí pracovníka), 

 rozšířit certifikaci výrobku nejen do důlního prostředí, ale i do ostatních výbušných 

atmosfér (plyny a prachy), 

 nabídnout možnost spolupráce firmě Applycon Plzeň při výrobě a certifikaci 

inteligentního oblečení. 

 v případě znovuobnovení spolupráce s čínskými partnery je nutné zaměřit výrobu i na 

jinou frekvenci vysílání, schválenou pro tuto oblast (viz příloha 2). 
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7 Závěr  

Dnešní situace na trhu se vyznačuje značnou nestabilitou a velkým konkurenčním 

tlakem ze všech stran. Nejedná se pouze o tlaky ze strany podniků, ale je nutné zde zahrnout 

také působení dodavatelů, odběratelů, vliv politiky našeho i okolních států. Je důležité zmínit 

skutečnost, že podniky jsou dennodenně konfrontovány s rychlým vývojem technologií, 

náročnějšími zákazníky a v neposlední řadě také globálním vlivem předurčujícím nemožnost 

uskutečňovat strategie a závěry v prostředí jistoty a stability.  

Aplikační část sledovala dva cíle – první měl posoudit z hlediska strategického stav, 

ve kterém se společnost nachází a druhý porovnat rozdíly jednoho z produktů, vyráběného 

podnikem a substitutů konkurenčních společností.  

Nejprve bylo nutné, pomocí několika metod, zhodnotit vlivy vnějšího a vnitřního okolí 

na hospodaření podniku. Pro posouzení vlivů vnějšího okolí byla použita PEST analýza  

a Porterova analýza, a pro posouzení vnitřních vlivů analýza klíčových kompetencí. SWOT 

analýza sloužila ke shrnutí předchozích analýz do čtyř oblastí na silné a slabé stránky, 

příležitosti a ohrožení podniku. 

PEST analýza ukázala, že současná strategie společnosti je nedostačující a je třeba ji 

pozměnit. Největší ohrožení pro společnost představují politicko-legislativní faktory, zvlášť 

otázka ukončení těžby uhlí na území ČR. Těžební průmysl, ve kterém společnost podniká, 

zcela propadá i při hodnocení jednostranně ekonomickým měřítkem hrubého domácího 

produktu. Negativní dopad na ekonomiku společnosti může mít geopolitická krize  

a hospodářská stagnace v zemích EU.  

Porterovou analýzou bylo zjištěno, že společnost není v silné pozici vyjednat si  

u velkých dodavatelů a odběratelů výhodnější podmínky obchodu. Společnost může ohrozit 

úzké zaměření výroby převážně na doly a vazba na majoritního odběratele OKD a.s. Při 

současném portfoliu výroby jsou proto její šance na příznivý budoucí vývoj hodnoceny jako 

slabé.  

Analýza klíčových kompetencí vymezila silné a slabé stránky, nutné pro celkové 

vytvoření SWOT analýzy. SWOT analýza zahrnuje výsledky všech předchozích analýz – tedy 

silné i slabé stránky podniku a ukazuje na příležitosti a hrozby, které mají pro posuzovaný 

podnik strategický význam.  
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Jednotlivé dílčí výsledky pak byly zhodnoceny a vytvořeny dva scénáře budoucího 

vývoje podniku – realistický a pesimistický. Na základě výstupů z analýz byla definována 

doporučení pro zlepšení a posílení pozice společnosti na průmyslovém trhu. Hrozby jsou však 

těžko ovlivnitelné, protože se nacházejí v okolí společnosti. Je tedy důležité zaměřit se na 

příležitosti, které se společnosti nabízejí, a zmírnit tak dopady největších ohrožení. 

Ve druhé části je, za pomoci vícekriteriální analýzy, provedeno zhodnocení 

technických rozdílů a konkurenční výhody jednoho z produktů společnosti – osobního 

identifikátoru pro pracovníky v podzemí plynujících dolů s jeho substituty vyráběnými 

konkurenčními podniky. Analýzou bylo vyhodnoceno, že technické parametry identifikátoru 

jsou srovnatelné s konkurencí, společnost však svým výrobkem nenabízí žádné mimořádné 

speciální vlastnosti. Na základě tohoto subjektivního hodnocení bylo navrženo několik 

inovací, které by oslovily nové potenciální zákazníky. 

Veškerá doporučení, která zde byla navržena, by společnosti mohla dopomoct 

k lepšímu fungování než doposud a k plynulému provozu společnosti. Již v průběhu tvorby 

práce začala společnost podnikat kroky ke zlepšení své stávající situace. 

Svou diplomovou prací jsem chtěla zdůraznit a vymezit význam kvalitně zpracované 

podnikové strategie, která je dnes velmi důležitou součástí strategického řízení podniku a jeho 

vrcholového managementu. Tyto analýzy by měla společnost pravidelně aktualizovat  

a výsledky analýz předkládat na valných hromadách vedení společnosti nebo jiných 

významných poradách managementu. 
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Příloha 1  Technické parametry identifikátoru TAG-ZAM  

Prvek aktivní 

Provedení I M1 Ex ia I Ma 

Frekvence 868 MHz 

Dosah 250 m (přímá viditelnost); 50 m (v dole) 

Teplota okolí -20 ÷ +40 °C 

Životnost baterie 1 – 5 let (dle intervalu vysílání a typu baterie) 

Zdroj napájení baterie / vlastní 

Výstupní výkon 10 mW 

Hmotnost 10 g 

Umístění svítilna, náramek na ruku 

Součást Systém ISI bez spolupráce s jinými systémy 

Speciální vlastnosti čtení binárních vstupů, měření teploty 
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Příloha 2 Frekvenční pásma ve světě 

 

Evropa, Indie 862 až 870 MHz 

Amerika 902 až 928 MHz 

Čína 915 až 922 MHz 

Austrálie 915 až 926 MHz 

 

 

Obr. 13 Rozdělení UHF frekvencí do regionů [4], [28] 
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Příloha 3 Popisy konkurenčních společností 

1. Cominfo a.s., Zlín 

Společnost COMINFO a.s. byla založena roku 1990 a od svého vzniku si budovala 

svoji pozici na sofistikovaném vývoji elektronických komponent, vlastního softwarového 

řešení a vývoje mechanických komponent. Veškeré vývojové, výrobní, distribuční a servisní 

činnosti jsou soustředěny ve velkém areálu ve Zlíně. Společnost zaměstnává 120 pracovníků.  

Je dodavatelem řešení systému aktivní identifikace RFID s dlouhým dosahem pod 

obchodním označením VLIT_TAG. Společnost dodává tagy i pro osobní svítidla. Pro 

průmyslové prostředí lze, dle aplikace, volit také provedení ve formě náramku (viz obrázek 

14), přívěsku, karty nebo zapouzdření (VLIT TAG KEY CASE, VLIT TAG CARD, VLIT 

TAG WRIST BAND). Identifikační čipy se vyznačují extrémně nízkou spotřebou (životnost  

s jedinou baterií je až několik let) a dosah na vzdálenosti až 500 m. Systém lze využít i pro 

určení polohy identifikátorů (systém RTLS) či vytvoření rozsáhlých senzorových sítí, využívá 

patentovaný obousměrný komunikační protokol.  

Identifikátor typu VLIT_TAG_A1 je součástí systému VLIT společnosti Cominfo a.s. 

Jedná se o aktivní prvek s dosahem 300 m při přímé viditelnosti, pracující v bezlicenčním 

pásmu UHF (868-870 MHz), s interní pamětí 1024B. Rozměr identifikátoru je 47x33x14 mm 

a hmotnost 15 g. Výrobcem udávaná životnost vestavěné baterie je 1-2 roky.  

Identifikátory jsou vybaveny aplikačním tlačítkem, indikační LED diodou,  

a vibračním elementem. Funkce těchto prvků lze konfigurovat volitelně dle konkrétní 

aplikace. 

Nepředpokládá se spolupráce s jinými systémy. 

 

 

Obr. 14 Aplikace identifikátoru ve formě náramku [21] 
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2. Becker Mining Systems AG, Německo 

Becker Mining Systems AG je dodavatelem systému pro důlní infrastrukturu, se 

sídlem v německém městě Friedrichstahlu. Kromě Německa je společnost rovněž zastoupena 

vlastními dceřinými společnostmi (přibližně 34) ve Francii, Polsku, Rusku, Číně, Jižní Africe, 

Austrálii, Spojených státech, Kanadě a Chile. Zaměstnává přibližně 1800 pracovníků. 

Společnost na svých webových stránkách uvádí, že je celosvětovým dodavatelem 

kompletního systému energie, automatizace, komunikace a dopravní infrastruktury pro 

podzemní těžební průmysl. Výrobky společnosti mohou být použity ve všech důlních 

provozech a splňují i ty nejnáročnější požadavky pro použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu.  

Identifikátor typu Lamp Tag (viz obrázek 15) je součástí systému Becker Tag a je 

kompatibilní s cizími systémy. Je navržen tak, aby vysílal jedinečné identifikační číslo. Jedná 

se o aktivní prvek s dosahem 200 m při přímé viditelnosti, který pracuje na frekvenci  

433,92 MHz, s interní pamětí 128B. Rozměr identifikátoru je 58x29x8 mm a hmotnost 15 g. 

Přístroj je určen k instalaci uvnitř krytu baterie, s využitím baterie jako zdroje. Výrobcem 

udávaná životnost baterie je 1 až 5 let. Obdélníková smyčková anténa zajišťuje konzistentní  

a všesměrový vyzařovací diagram.  

Identifikátory jsou vybaveny detekčním tlačítkem kontrolujícím nabití baterie. 

 

 

Obr. 15 Zařízení Lamp Tag společnosti Becker Electronics AG [20] 
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3. Mine Site Technologies, Austrálie 

Společnost Mine Site Technologies byla založena v roce 1989. Společnost se 

specializuje na komunikační sítě a provozní řešení, která pomáhají organizacím v oblasti 

těžby, zdrojů a průmyslových odvětví, optimálně řídit své klíčové činnosti.  

Hlavní sídlo společnosti je v Sydney, v Austrálii. Další pobočky má na všech 

světových kontinentech, strategicky umístěných v blízkosti primárních důlních regionů jako 

jsou Kanada, USA, Jižní Amerika, China, Jižní Afrika a Evropa (přibližně 19), ve kterých 

zaměstnává okolo 500 pracovníků a hodlá je nadále rozšiřovat. 

Systém ImPact zahrnuje tag typu ICCL Cap Lamp (viz obrázek 16), který je 

zabudován uvnitř horního krytu lampy a napájen její baterií (životnost až 4 roky). Tag je také 

vyráběn ve zmenšené verzi Tracker Wi-Fi tag, kterou lze nosit na opasku. Tato verze 

obsahuje vyměnitelnou lithiovou baterii, jejíž životnost je od 9 měsíců do čtyř let, v závislosti 

na použití. RFID tagy společnosti Mine Site Technologies mají dosah 100 - 150 metrů  

a mohou přijímat signály na speciální frekvenci 125 kHz. Umí zobrazovat výstražné textové 

informace. Identifikátory byly navrženy tak, aby mohly monitorovat zaměstnance, vozidla  

a jiné vybavení.  

Výrobce udává, že u systému ImPact je možná spolupráce i s jinými systémy. 

 

 

Obr. 16 Identifikátor ICCL Cap Lamp společnosti Mine Site [26] 
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4. Tranz-Tel sp. z o.o., Polsko 

Společnost Tranz-Tel sp. z o.o. je polská společnost se sídlem ve městě Kobiór a byla 

založena v roce 1990, a která zaměstnává přibližně 50 pracovníků. Společnost se specializuje 

na montáž komplexních systémů pro: 

- podzemní bezdrátové komunikace, 

- podzemní přenos a vizualizace dat, 

- identifikace osob a zařízení, 

- automatizace a odběr vzorků pro podniky zpracovávající nerostné suroviny, 

- nízkonapěťové sítě inteligentních budov a průmyslových objektů. 

Obchodní činnost společnosti v oblasti měřicích přístrojů zahrnuje také potravinářský 

průmysl. Jsou výhradními zástupci firmem CONFLOW, vyrábějící ventily pro těžební 

průmysl, Maselli (průmyslové refraktometry) a Steinfurth (laboratorní vybavení) v Polsku.  

Identifikační systém ARGUS pracuje on-line a slouží k průběžné identifikaci 

pracovníků v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tag typu TTAG-868FSK/L je jiskrově-

bezpečnou součástí v sestavě baterie důlní lampy – přilbové nebo ruční (viz obrázek 17). 

Charakterizuje se nízkou spotřebou energie, díky čemuž není jeho životnost závislá na délce 

svícení lampy. Identifikátor má vlastní baterii, jejíž životnost je min. 2 roky od data výroby. 

Jedná se o aktivní prvek s dosahem 5 - 50 m za ztížených podmínek, který pracuje v pásmu 

UHF (868 MHz). Rozměr identifikátoru je 60x27x8 mm.  

Identifikátory jsou vybaveny detekčním tlačítkem kontrolujícím nabití baterie. 

 

 

Obr. 17 Identifikační systém ARGUS společnosti Tranz-Tel [30] 
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5. Venture Corporation Limited, Singapur 

Společnost Venture Corp. Ltd. byla založena v roce 1984 jako poskytovatel 

elektronických služeb. Dnes je její hlavní sídlo v Singapuru a zahrnuje asi 40 společností 

s globálním uskupením v jihovýchodní a severní Asii, Americe a Evropě a zaměstnává více 

než 14.000 lidí po celém světě. 

Systém MineTracer je bezdrátový komunikační a sledovací systém, navržený 

speciálně pro použití v podzemní plynujících dolů. Identifikátor pracuje na frekvenci 2,4 GHz 

s dosahem 100 – 250 m. Rozměr identifikátoru je 50x50x20 mm.  

Systém MineTracer navíc zahrnuje: 

 mobilní komunikátor – malá plastová krabička s možností umístění na opasku, 

kapse nebo kdekoliv jinde, 

 HatTag – trvale nebo odnímatelně umístěný na ochranné helmě – viz obrázek 18, 

 textový komunikátor, který umožňuje horníkům komunikovat s povrchem pomocí 

textových zpráv. [30] 

 

 

Obr. 18 HatTag společnosti Venture [30] 
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6. HID Global, USA 

Nadnárodní společnost HID Global se sídlem ve městě Irvine v Kalifornii, USA je 

soukromá společnost, která se specializuje na oblast bezpečné identifikace a poskytuje 

moderní a spolehlivá řešení správy identit na trhu. Byla založena v roce 1991  

a má výrobní závody v Severní Americe, Jižní Americe, Asii a Evropě, stejně jako množství 

výzkumných a vývojových center po celém světě, ve kterých zaměstnává více než  

2100 zaměstnanců. 

Společnost HID Global vyrábí celou řadu identifikátorů. Jedná se o univerzální řešení, 

které není vázáno na konkrétní vybavení ani systém. Identifikátory jsou pasivní, nepotřebují 

baterii a energii získávají z vnějšího elektromagnetického pole generovaného anténou. 

K porovnání byl vzat typ HID In Tag. Tento typ pracuje na všech frekvencích, které jsou 

uvedené – LF, HF i UHF a liší se použitým čipem a anténou.  

RFID tagy společnosti HID Global mají dosah 100 - 175 metrů a mohou přijímat 

signály na rozmezí frekvencí 868 až 915 MHz.  
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Příloha 4  Reklama identifikačního systému osob společnosti ZAM – SERVIS s.r.o. 
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