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Příloha č. 1 

Náhled na typické silné a slabé stránky podniku a jeho příležitosti a hrozby 

Silné stránky Slabé stránky 

- kompetentnost v rozhodujících oblastech 

- adekvátní finanční zdroje 

- dobrá pověst u odběratelů 

- uznávaná vůdčí pozice na trhu 

- úspory z rozsahu 

- vlastní technologie 

- nákladová výhoda 

- lepší reklamní kampaň 

- schopní řídící pracovníci podniku apod. 

- nejasný strategický záměr 

- nevyužité kapacity 

- nedostatek manažerských dovedností a 

talentu 

- nekompetentnost 

- vnitřní problémy v operativní sféře 

- zaostávání ve výzkumu a vývoji 

- slabá pozice na trhu 

- nedokonalá distribuční síť apod. 

Příležitosti Ohrožení 

- obsluhovat další skupiny zákazníků 

- vstoupit na nové trhy 

- rozšířit nabídku výrobků a uspokojit tak další 

potřeby zákazníků 

- diverzifikace 

- vertikální integrace 

- překonání obchodních bariér na atraktivních 

cizích trzích 

- rychlejší růst trhu apod.  

- konkurence ze strany cizích výrobců 

s nižšími náklady 

- rostoucí prodeje substitučních výrobků 

- pomalý růst trhu 

- nepříznivý vývoj směnných kurzů a 

obchodních politik zahraničních vlád 

- nákladné regulační požadavky 

- rostoucí síla odběratelů nebo dodavatelů 

- měnící se potřeby a vkus zákazníků apod.  
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Příloha č. 2 

Fotografie produkčního portfolia podniku 
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Příloha č. 3 

Certifikát ISO 9001 
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Příloha č. 4 

 

Přehled období vlády v ČR 

1. I. vláda Václava Klause (ODS)   2. 7. 1992 – 4. 7. 1996 

2. II. vláda Václava Klause (ODS)    4. 7. 1996 – 2. 1. 1998 

3. vláda Josefa Tošovského     2. 1. 1998 – 17. 7. 1998 

4. vláda Miloše Zemana (ČSSD)   22. 7. 1998 – 12. 7. 2002 

5. vláda Vladimíra Špidly (ČSSD)   15. 7. 2002 – 4. 8. 2004 

vláda Stanislava Grosse (ČSSD)   4. 8. 2004 – 25. 4. 2005 

vláda Jiřího Paroubka (ČSSD)    25. 4. 2005 – 4. 9. 2006 

6. I. vláda Mirka Topolánka (ODS)    4. 9. 2006 – 9. 1. 2007 

II. vláda Mirka Topolánka (ODS)    9. 1. 2007 – 8. 5. 2009 

7. vláda Jana Fishera      8. 5. 2009 – 13. 7. 2010 

8. vláda Petra Nečase (ODS)     13. 7. 2010 – 10. 7. 2013 

9. vláda Jiřího Rusnoka      10. 7. 2013 – 29. 1. 2014 

10. vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD)    současná úřadující 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


