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1. Úvod 

Ekonomické subjekty se nachází v dynamickém podnikatelském prostředí. Neustále se 

mění okolní prostředí, to dává za vznik novým hrozbám a příležitostem, které mají vliv a 

význam pro podnik. Úspěchem každé firmy je dobře využít potencionální příležitosti a 

vyhnout se možným hrozbám, to zaručí získání konkurenční výhody a možnost vybudovat si 

silnou pozici na trhu. 

Cestování je nedílnou součástí našich životů. Lidé cestují za prací, za studiem nebo jen 

tak za zábavou. A je pro ně velice důležité jakou formu dopravy využijí. Existuje spousta 

možností jak cestovat, ale pro lidi je důležitá rychlost, kvalita, bezpečnost a cena takového 

cestování.  Tato práce bude zaměřena na osobní železniční dopravu. Na trhu osobních 

železničních dopravců je silný konkurenční boj a proto je nutné pro dopravce znát své silné a 

slabé stránky a případné hrozby či příležitosti. A tím se budu zabývat v této práci. 

Cílem diplomové práce je strategická analýza vybraného podniku, kterým bude 

společnost LEO Express, a.s.  

První část diplomové práce bude zaměřena na teorii strategického řízení, kde budou 

objasněny základní pojmy, metody, analýzy a ukazatele. V druhé části bude představena 

vybraná společnost, která bude analyzována. V třetí části budou aplikovány metody a 

provedeny analýzy hodnotící vnitřní a vnější prostředí organizace. Na základě zjištění na 

závěr budou formulována doporučení a budoucí představy. 

Společnost LEO Express, a.s. byla vybrána pro strategickou analýzu proto, že v této 

společnosti pracuji jako vedoucí kabiny stevardů a jako stážista na pozici asistent cateringu. 

Společnost znám z vnitřního i vnějšího prostředí. Pro zpracování této práce mi bude užitečná 

pracovní zkušenost u konkurenční společnosti RegioJet, a.s. 
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2. Teoretické pojetí strategické analýzy 

Pro tvorbu vhodné podnikové strategie je základním kamenem strategická analýza. Ta 

je důležitým nástrojem managementu všech organizací. V této kapitole budou vysvětleny 

základní pojmy, s kterými je nutné se seznámit před aplikací metod strategické analýzy. 

 

2.1 Strategické řízení 

 Strategické řízení reprezentuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů 

budoucího rozvoje podniku v podobě podnikové strategie. Cílem strategie je dosažení souladu 

mezi vnitřními podnikovými zdroji a vnějším okolím podniku a zabezpečení celkové 

prosperity a úspěšnosti podniku. Strategické řízení se realizuje prostřednictvím formulace a 

implementace strategie. Strategické řízení je velmi složitý účelný a cílově orientovaný proces, 

který je řízený vrcholovými manažery s cílem stálého rozvoje a zvyšování efektivnosti celého 

podniku. Strategické řízení zahrnuje rozpoznání příležitostí a následné strategické rozhodnutí 

týkající se alokace zdrojů a možnosti jejich využití (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 Pro uplatňování strategického řízení existují pozitivní a negativní argumenty. Mezi 

pozitivní argumenty řadíme (Keřkovský, Vykypěl, 2006): 

 strategické řízení poskytuje zřetelné cíle a směry budoucí činnosti pro zaměstnance, 

 možnost podniků předjímat měnící se podmínky, 

 řešení problémů poskytuje zdokonalování řídících pracovníků, 

 organizace uplatňující strategické řízení zvyšuje svou efektivnost. 

Naopak mezi negativní argumenty patří: 

 dlouhodobé plánování řídících pracovníků není možné, protože se podmínky rychle 

mění, 

 strategické cíle jsou často formulovány příliš obecně, 

 možnost dosažení strategických cílů bez strategického řízení na základě náhody a 

štěstí.              

Neexistuje ideální model pro uplatňování strategického řízení. Strategické řízení by 

mělo být chápáno jako nepřetržitý proces. Tento proces je tvořen: 

 formulací poslání podniku, 

 analýzou vnějšího prostředí podniku, 

 analýzou konkurence,  
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 analýzou vnitřních zdrojů, 

 analýzou schopností a současného stavu společnosti, 

 stanovením reálné konkrétní strategické vize a konečných podnikových cílů, 

 výběrem strategie k dosažení stanovené vize, 

 určení krátkodobých cílů a vývoje odpovídající taktiky, 

 vyhodnocení a porovnání dosažených stavů s plánovanými strategickými a cíli. 

Důležitou součástí během celého cyklu je neustálé monitorování a při zjištění 

odchylek je potřeba neodkladně uskutečnit nápravné opatření. Aby tento proces byl účinný, 

musí organizace jednotlivé kroky neustále opakovat, tak jak je naznačeno v obr. 2.1 

(Grasseová, 2012).  

 

Obr. 2.1 Základní strategický plánovací model  

 

 

 

    P r o s t ř e d í 

 

Zdroj: Bělohlávek, 2006, s. 191 
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Strategie a konkurenční výhoda 

Podstatnou podmínkou úspěšného rozvoje organizace je kvalitní strategie. Toto platí 

nejen pro velký podnik s tisíci zaměstnanci, ale i pro malé podnikatele. Tvorba podnikové 

strategie a její využití patří mezi nejvyšší racionální výkony vedení podniku. Pouze vedení 

podniku může vytvářet podnikovou strategii a nese za ní zodpovědnost. Prostřednictvím 

správně zvolené strategie podnik získává konkurenční výhodu a tím se může odlišit od 

konkurence a dosáhnout co nejlepší pozici na trhu. 

 Dedouchová, (2001, s. 1) uvádí tradiční definici strategie. Je to dokument, ve kterém 

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

zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů.“ K tradiční definici vysvětluje, že tento plánovací 

postup je pouhým výsledkem požadavků a přání k dosažení určitých cílů. Proto dále uvádí i 

moderní definici strategie: „…připravenost podniku na budoucnost. Ve strategii jsou 

stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění 

podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela 

z potřeb podniku, přihlížela změnám jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím 

způsobem reagovala na změny v okolí podniku.“ Moderní pojetí strategie zachyceno v grafu 

na obrázku 2.2. 

 

Obr. 2.2 Vztah mezi posláním podniku, podnikovými zdroji a schopnostmi a okolím podniku. 

 

Zdroj: Dedouchová 2001, s. 2 
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Keřkovský a Vykypěl (2006, s. 8) doplňují strategie takto: „Strategie vyjadřuje 

základní představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle dosaženy. Strategie předurčuje 

budoucí činnost podniku, jejíchž realizací podnik dojde k naplnění svých cílů.“  

 

Poslání, mise společnosti 

 Poslání podniku vyjadřuje smysl, proč byl podnik založen, čeho si firma přeje 

dosáhnout. Charakterizuje působnost a účel organizace. Vymezuje výrobky a služby, které 

bude poskytovat a předurčuje trhy, na kterých bude působit. Poslání stanovuje zakladatel 

podniku, majitel nebo strategický management, který ho vytvářel během realizace firmy. 

Poslání společnosti určuje, jakým směrem bude probíhat další rozvoj podniku v budoucnosti. 

Poslání v oblasti podnikání má inspirativní význam pro zaměstnance a určuje základní prostor 

pro podnikové aktivity. Formulace poslání by měla být jasná, srozumitelná, snadno 

zapamatovatelná, v souladu s vnitřními i vnějšími pravidly organizace (Matusiková, et al. 

2014). 

Při stanovení poslání je důležité vzít v potaz pět klíčových prvků: 

 historie organizace, 

 aktuální preference managementu a vlastníků, 

 faktory vnějšího prostředí, 

 zdroje firmy, které umožňují konkrétní vymezení poslání, 

 vymezení účelu existence firmy při využití jejich schopností. 

Pro vymezení poslání musí firma definovat čtyři dimenze: 

 segmenty trhu, 

 potřeby zákazníka, 

 trhy, 

 produkty. 

Poslání by mělo obsahovat odpovědi na tyto otázky (Jakubíková, 2008): 

 Kdo jsou naši zákazníci? 

 Jakou potřebu či přání zákazníků podnik uspokojuje a co je jejím cílem? 

 Kde působí? 

 Jaká je „filozofie“ firmy? 

 Jaké jsou přednosti podniku a jaká je její konkurenční výhoda? 
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 Jakými produkty uspokojí firma potřeby a přání zákazníků? 

 

Vize 

Vize poskytuje informace o stavu firmy, kterého by měla firma dosáhnout za dobu 

deseti až dvaceti let. Vize nesmí být pouhé přání nebo touha, ale výsledek rozpoznání 

vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Vize musí být nesnadnou, ale dosažitelnou výzvou. 

Vize sleduje základní směr stanovený posláním organizace. Jedná se o postup od obecnějšího 

ke konkrétnějšímu. Nejdůležitějším hlediskem vize je, že stimuluje obstojnou přítomnost, 

vyžaduje činnosti a změny (Karlőf, Lővingsson, 2006). 

 Vize dává odpověď na otázku, jak na tom bude podnik v budoucnosti. Vize musí být 

zřetelně formulována, reálná a dobře komunikovatelná. Vize by měla být zapamatovatelná po 

přečtení do pěti minut. Vize má tři základní cíle: 

 vyjasnit obecný směr, 

 motivovat lidi k vykročení správným směrem, 

 rychle a účinně slaďovat úsilí mnoha lidí. 

Síla vize spočívá v tom, že je pro všechny členy organizace společná. Je podstatné, 

aby vrcholoví manažeři vizi nejen vytvořili a schválili, ale také, aby v ni věřili. Vize bývá 

rozpracovaná do strategických cílů, které jsou dílčími prvky umožňující dosáhnout vize a tím 

naplňovat i poslání organizace (Jakubíková, 2008). 

 

Cíle 

 Na vizi by mělo navazovat stanovení dlouhodobých cílů organizace. Při strategickém 

plánování se obvykle rozlišují obecné cíle firmy, které vyplývají z poslání a strategické cíle. 

Strategické cíle udávají požadovaný závěrečný stav, ke kterému směřuje zpracovaná vize. 

Stanovují se pro několik rozhodujících oblastí (Lhotský, 2010): 

 finanční výkonnost organizace, 

 růst podniku, 

 trh (umístění produktu, uspokojení zákazníka, pozice na tržním segmentu), 

 výzkum a vývoj, úroveň technologie a investic, 

 sociální oblast, kvalita zaměstnanců a systém motivace, 

 implementace informačních systémů, životní prostředí, aj. 
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Cíle jsou vždy orientovány na výsledky a vyjadřují změnu, kterou chceme uskutečnit. 

Cíle musí být popsány jasně a srozumitelně. Počet strategických cílů musí být co nejnižší a 

mezi sebou musí být cíle na sobě nezávislé. Cíl, aby byl dobře definován, musí být tzv. 

SMART. Jednotlivá písmena akronymu, vyjadřují požadované vlastnosti cílů (Fotr, 2012): 

 specific (specifický), 

 measurable (měřitelný), 

 acceptable (akceptovatelné), 

 realistic (realistický), 

 time framed (časově vymezený).   

      

Principy strategického myšlení 

 Východiskem principů strategického myšlení jsou specifika strategické analýzy. 

Každý manažer zabývající se strategickým řízením podniku musí v současné době uplatňovat 

zvláštní druh myšlení, kterým je strategické myšlení. Za nejpodstatnější principy 

strategického myšlení jsou považovány následující principy (Lednický, 2006):  

 Princip variantnosti pramení z poznatku, že faktory, které mají vliv na strategii 

podniku, se mohou v průběhu strategického období měnit a podnik nemusí vědět, jakým 

způsobem se budou měnit. Z toho vyplývá, že podnik by měl vypracovat více variant strategií, 

aby předešel případnému vzniku tzv. strategického překvapení, které ho může odklonit do 

nežádoucího postavení. Jednotlivé varianty, by měly být tvořeny na základě znalostí všech 

vývojových tendencí, které mohou pravděpodobně nastat. 

 Princip permanentnosti souvisí s předchozím principem a vyjadřuje, že práce na 

strategii nikdy nekončí, protože je nutné neustále pozorovat faktory ovlivňující strategii 

podniku, jestli postupují ve shodě s předpoklady. Vzniknou-li odchylky, je nutné přejít na 

jinou variantu strategie. 

 Princip celosvětového systémového přístupu klade důraz na vzájemnou 

celosvětovou propojenost. Strategie musí vycházet z informací o politickém, ekologickém, 

ekonomickém a vědecko-technickém vývoji v rámci celého světa, jelikož vše závisí na všem. 

 Princip tvůrčího přístupu vychází z poznatku, že se v současné době na trhu 

neprosadí žádný podnik, který nepřináší něco nového. Schopnost prosadit se mají pouze 

podniky, jejichž strategie přinášejí nové výrobky, technologie, nové způsoby uspokojování 

potřeb trhu. Podniky by měly podporovat pracovníky, kteří přicházejí s tvůrčím myšlením. 
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 Princip interdisciplinarity vyjadřuje využívání všech metod a poznatků vědních 

oborů při tvorbě podnikové strategie. 

 Princip vědomí práce s rizikem vychází z nevyhnutelnosti ustavičně počítat 

s rizikem. Veškeré rozhodnutí týkající se strategie je spojeno s rizikem a nelze jej nikdy 

vyloučit. Proto je důležité, aby ve vedení společnosti byli pracovníci, kteří jsou ochotni nést 

riziko. 

 Princip koncentrace zdrojů vychází z poznatku, že každé strategické rozhodnutí 

vyžaduje využití veškerých disponibilních zdrojů podniku. Jedná se o zdroje finanční, hmotné 

a o lidské zdroje. 

Princip vědomí práce s časem vyjadřuje, že v současné ekonomice čas znamená víc 

než peníze. Včasnost využívání finančních prostředků může rozhodnout o úspěšnosti 

podnikové strategie. 

 

2.2 Strategická analýza  

 Úlohou strategické analýzy je poskytnout podklady pro formulaci podnikové strategie. 

Strategická analýza má za úkol naleznout souvislosti mezi podnikem a jeho okolím. Jejím 

nejvýznamnějším cílem je připravit podnik na všechny situace, které mohou pravděpodobně 

v budoucnu nastat. Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky, které jsou 

využívané pro identifikaci vztahů mezi podnikem a okolím uvnitř, odvětví, popsání 

konkurenční síly, trhu a zdrojovým potenciálem podniku (Sedláčková, 2006). 

„Analýza je jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody, je jejím základem. 

Analýza představuje rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku 

k částem, složkám, ze kterých se celek skládá. Jejím cílem je odhalit jednotu a zákony 

diferencovaného celku,“ uvedla Sedláčková (2006, s. 3). Strategickou analýzou se 

identifikuje, analyzuje a hodnotí všechny významné faktory, o nichž lze předpokládat, že 

budou mít vliv na definitivní volbu cílů a strategie podniku. Strategická analýza obsahuje dvě 

základní oblasti, a to analýzu vnitřního prostředí a analýzu vnějšího okolí.  

Po stanovení podnikových cílů je zapotřebí důkladně provést strategickou analýzu, 

která je hlavním elementem pro vytvoření podnikové strategie a také je považována za jeden 

z nejpodstatnějších kroků v rámci celého strategického procesu. Analýza podnikového okolí 

se nejčastěji dělí na dvě oblasti a to na analýzu vnějšího prostředí a analýzu vnitřního 

prostředí. 
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2.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí je prvkem strategické analýzy, zaměřující se na faktory, 

které působí zvenčí a v budoucnosti budou působit na podnik tak, že ovlivní jeho strategické 

postavení. Popisuje vzájemné vazby a souvislosti mezi mikro a makro okolím viz. obr. 2.3.  

 

Obr. 2.3 – Prostředí podniku 

 

Zdroj: Dedouchová 2001. 

 

Prostřednictvím analýzy externího prostředí identifikujeme příležitosti a hrozby. 

Příležitosti by měly být maximálně využity ve strategii a případné hrozby by se měly co 

nejvíce eliminovat nebo alespoň zmírnit jejich negativní dopad na organizaci. Proto je 

důležité neustále prostředí sledovat. Externí analýza prostředí by se měla orientovat 

především na objevení vývojových trendů, které působí ve vnějším prostředí a které mohu 

v budoucnosti podnik výrazně ovlivnit (Keřkovský, 2006).  

 

Analýza makroprostředí 

Vnější vlivy nemá podnik možnost jakkoliv ovlivňovat. Může se na ně připravit a 

reagovat a tím ovlivnit svůj vývoj v budoucnosti. Makroprostředí zahrnuje ekonomické, 

politické, technologické a sociální podmínky, ve kterých se podnik pohybuje. Tyto vlivy 

mohou výrazně ovlivnit efektivnost a úspěšnost činnosti podniku (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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 K analýze makroprostředí se nejčastěji využívá metoda PEST, která popisuje čtyři 

výchozí oblasti podniku. Další analýzou makroprostředí, která bude v textu rozebrána, bude 

metoda 4C.   

 

PEST analýza 

 Název PEST je akronym, který se skládá ze začátečních písmen čtyř výchozích oblastí 

vnějšího prostředí, které tvoří základ této analýzy: 

 politické, 

 ekonomické, 

 sociální, 

 technologické. 

Někdy je tento model rozšiřován o legislativní oblast. V tom případě je označován 

jako analýza SLEPT. Existuje i další rozšíření tohoto modelu o ekologickou oblast, tzv. 

PESTLE analýza. 

Analýza PEST vychází z poznání minulého vývoje a snaží se o předvídání a 

analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech. Podrobnější rozdělení v 

obr. 2.4. 
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Obr. 2.4 – PEST analýza vlivu prostředí 

 

Zdroj: Bělohlávek 2006, s. 196. 

 

Cílem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna může ovlivňovat 

organizaci a odhadnout, jaké určité změny v těchto oblastech mohou nastat. V rámci metody 

klademe důraz nejen na současnost, ale také i na vývoj prostředí v budoucnu. Použitím 

analýzy se zaměřujeme na faktory, které mohou mít pro podnik nějaký význam. Organizace, 

které vnímají své okolí, dosahují obvykle lepších výsledků, než ty, které svému okolí nevěnují 

žádnou pozornost (Bělohlávek, 2006). 

 

Politické a právní faktory 

Mezi politicko-právní faktory jsou zahrnuty politická stabilita, vládní stabilita, členství 

země v různých politických a hospodářských uniích, daňová politika, sociální politika, 
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zákony, ochrana životního prostředí. Politicko-legislativní prostředí tvoří rámec pro všechny 

podnikatelské a podnikové činnosti. 

 

Ekonomické faktory 

K ekonomickým faktorům se řadí vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové 

sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace, koupěschopnost obyvatelstva. 

Z ekonomického prostředí získávají organizace výrobní faktory a kapitál. 

 

Sociokulturní faktory 

Patří zde faktory spojené se spotřebitelským chováním spotřebitelů, postoje lidí, 

životní styl, životní úroveň a demografické změny. Demografické změny zahrnují věkovou 

strukturu obyvatelstva, celkový růst populace, úroveň vzdělávání a strukturu populace. 

 

Technologické faktory 

 Technologické faktor reprezentují trendy ve výzkumu a vývoji, rychlost 

technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, komunikační a informační technologie. 

Technologické prostředí a jeho změny jsou pro organizaci pramenem technologického 

pokroku, který jim umožňuje dosahovat kvalitnějších výsledků hospodaření, zvyšovat 

konkurenční schopnost (Jakubíková, 2008). 

 

Metoda „4C“ 

  Při analýze prostředí je nezbytné brát v úvahu rostoucí význam globalizace. K analýze 

globalizačních trendů a lokálních podmínek, lze využít metodu „4C“, která zkoumá tyto čtyři 

faktory: 

 customers (zákazníci), 

 country (národní specifika), 

 costs (náklady), 

 competitors (konkurence). 
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Customers – zákazníci 

 Zákazníci v některých odvětvích na různých trzích začínají čím dál víc projevovat 

podobný spotřebitelský zájem. Rozpoznání takových situací umožňuje globálně podnikajícím 

firmám volit mezi jednotným globálním a diferencovaným lokálním přístupem. 

 

Country – národní specifika 

 Národní specifika se mohou projevovat v celních překážkách, ochranářské politice, 

rozdílných standardech a odlišných kulturních normách. Národní specifika také postupují 

globální liberalizaci obchodu. 

 

Costs – náklady 

 Výrobní a marketingové náklady vytváří tlak na výkony a standardizaci, jejichž 

výhodnost se projevuje při globální působnosti. Směnné kursy nebo rozdíly v ceně pracovní 

síly mohou přinášet úspory při působení v některých zemích. 

 

Competitors – konkurence 

Konkurence je čím dál víc globálnější a působí tlak i na regionální podniky. Ty zase 

mohou s ohledem na specifika s úspěchem vzdorovat globálním strategiím (Bělohlávek, 

2006). 

 

Analýza mikroprostředí 

Mikroprostředí je okolí nebo odvětví, ve kterém firma podniká. Zahrnuje okolnosti, 

vlivy a situace, které firma díky svým aktivitám může do jisté míry ovlivnit. Z počátku je 

nutné analyzovat samotné odvětví. Prostřednictvím analýzy odvětví se sledují základní 

charakteristiky odvětví: velikost trhu, fáze životního cyklu, nároky na kapitál, vstupní a 

výstupní bariéry. Dále se také určuje struktura odvětví: 

 automatizované – mnoho malých podniků, 

 konsolidované – několik málo silných podniků. 

V každém prostředí se situace neustále mění. Nejčastěji probíhají změny v dlouhodobé 

míře růstu odvětví, změny technologie, nové formy marketingu, noví zákazníci, rostoucí 

globalizace, aj. Při analyzování by se měly stanovit čtyři nejdůležitější faktory. Měl by se 
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stanovit jejich případný dopad na podnik a vytvořit odpovídající strategie, které na ně budou 

reagovat.  

Do mikroprostředí jsou řazeni: dodavatelé, odběratelé, finanční instituce, pojišťovny, 

dopravci, zákazníci, konkurence, veřejnost, aj. Cílem analýzy mikroprostředí je rozpoznat 

hybné síly, které v odvětví mají vliv na činnost organizace (Jakubíková, 2008). 

 

Porterův konkurenční model pěti sil 

Bělohlávek (2006, s. 197) uvádí: „Harvardský profesor Michael Porter vypracoval a 

poskytl praktický a analytický rámec pro určení konkurenční strategie, zahrnující strukturální 

analýzu prostředí. Říká, že výnosnost odvětví není funkcí toho, jak výrobek vypadá nebo zda je 

do něj vložena vysoká nebo nízká technologie. Výnosnost odvětví je funkcí struktury odvětví.“ 

Porter uvedl pět hlavních sil odvětví, které určují chování konkurentů: 

 konkurence v odvětví 

 potenciální nově vstupující firmy, 

 dodavatelé, 

 odběratelé, 

 substituty. 

Dle Portera je hlavním smyslem konkurenční strategie naleznout pozici pro organizaci, 

ve které se může nejlépe bránit vůči těmto vlivům nebo ovlivnit je ve svůj prospěch. Tato 

analýza je vhodná pro vyhodnocení strategických příležitostí organizace a hrozeb konkurence. 

V následujícím obr. 2.5 je graficky znázorněn Porterův model pěti konkurenčních sil. 
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Obr. 2.5 - Porterův model pěti konkurenčních sil. 

 

Zdroj: Bělohlávek 2006. 

 Společnost by měla ovlivňovat rovnováhu těchto pěti sil strategickými tahy a posilovat 

tak svou pozici. Dalším využitím této analýzy je možnost vybrat vhodnou strategii dříve, než 

konkurenti rozpoznají posun a změnu rovnováhy v prostředí.  

 Konkurenční síly mohou být ovlivňovány nemalým počtem různých prvků: 

ekonomika velkého rozsahu, velké kapitálové vstupy, přístup k distribučním kanálům, výhoda 

nákladů bez ohledu na velikost firmy, ochrana trhu, legislativa, odlišení, know-how, vysoce 

kvalifikovaná pracovní síla, aj. 

 Síla dodavatelů může být ovlivněna: vysokými náklady při změně dodavatele, silnou 

image dodavatele, dodavatel nepřikládá podstatný význam dlouhodobým vztahům se 

zákazníky, nezákonné dohody mezi dodavateli, koncentrace dodavatelů, aj. 

 Vliv na sílu odběratelů má: koncentrace odběratelů, existence alternativních zdrojů 

zásobování, náklady jsou tvořeny výrazně materiálem, pravděpodobnost zpětné integrace. 

 Hrozba ze strany náhradních výrobků vyvolává v organizacích a zejména v jejich 

manažerech, potřebu zajímat se o konkurenční produkty. Manažeři by se měli dotazovat, zda 

substituty neposkytují vyšší kvalitu a jak jsou tyto konkurenční výrobky dostupné 

zákazníkům. Některé organizace se snaží riziko substitučních výrobků snižovat 

prostřednictvím přidané služby nebo výrobku k jejich nabízenému produktu. 
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 Intenzita konkurence v odvětví je v podvědomí každé společnosti. Existují některé 

faktory, které ovlivňují intenzitu konkurence: velikost a síla konkurentů, pomalý růst trhu, 

vysoké fixní náklady v odvětví, rozdílnost konkurentů, vysoké náklady na opuštění odvětví, 

výrobková homogennost, přebytek výrobních kapacit (Bělohlávek, 2006). 

 Z modelu vyplývá, že čím je konkurence silnější, tím je dosahováno horších výsledků. 

Firma by se měla prosazovat na trhu s nižší konkurencí. 

 

2.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

 Vnitřní prostředí každého podniku je závislé na jeho vnitřních silách a schopnostech 

eliminovat slabiny. Prostředí organizace se považuje za jeden z klíčových elementů pro 

vytvoření poslání strategie. Základním kamenem strategie je soulad mezi podnikovými zdroji 

a schopnostmi s podmínkami vnějšího prostředí. Proto je potřeba provést dokonalou interní 

analýzu při přípravě strategie a současně zhodnotit možnosti reakce podniku na vnější 

prostředí (Lednický, 2003). 

Interní prostředí organizace zahrnuje procesy, které probíhají uvnitř organizace. 

V interním prostředí existuje řada propojených prvků, které na sebe navzájem působí a 

navazují. Mezi tyto prvky se řadí zaměstnanci, vyhlášky, organizační struktura a normy. Mezi 

vnitropodnikové činnosti patří výroba, výzkum vývoj, marketing, organizování, plánování, 

účetnictví, kontrola, image společnosti, rozhodování, aj. Cílem analýzy vnitřního prostředí je 

identifikovat specifické zdroje a schopnosti firmy. Prostřednictvím této analýzy se definují 

silné a slabé stránky podniku, ale také jiné konkrétní přednosti, z kterých plyne konkurenční 

výhoda (Grant, 2010). 

 Strategie musí reagovat na podmínky daného odvětví a vycházet ze svých cílů, zdrojů, 

schopností a struktury. V následujícím obr. 2.6 je znázorněn vliv odvětvového okolí a 

vnitřních faktorů podniku na strategii. 
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Obr. 2.6 – Vliv odvětvového okolí a vnitřních faktorů podniku na strategii 

 

Zdroj: Sedláčková 2000, s. 60 

 

Identifikace zdrojů organizace 

 Analýza zdrojů obsahuje dvě úrovně. Primárním elementem analýzy jsou individuální 

zdroje podniku. K hodnocení toho, jak může podnik budovat konkurenční výhodu, je nutné 

zjistit, jak zdroje přispívají k jejímu vytváření, což je druhá úroveň analýzy.  Hodnocení stavu 

zdrojů podniku je velice obtížné. Neexistuje žádný dokument, který by toto hodnocení 

obsahoval. K hodnocení slouží jednoduchá klasifikace základních typů zdrojů, která se řadí 

do čtyř skupin (Sedláčková, 2006): 

 hmotné zdroje, 

 lidské zdroje, 

 finanční zdroje, 

 nehmotné zdroje. 

Hmotné zdroje jsou stroje a zařízení, pozemky budovy, haly, dopravní prostředky a jiná 

hmotná aktiva podniku. Pro tvorbu konkurenční výhody je potřebné znát základní 

charakteristiky těchto zdrojů, jako jsou například stáří, výrobní schopnosti, technický stav a 

spolehlivost a flexibilita strojového parku, apod.  
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Lidské zdroje mají čím dál větší významnost jako zdroj podniku. Je nutné tyto zdroje 

charakterizovat nejen co se týká počtu a kvalifikační struktury, ale také je nutné doplnit údaje 

o motivaci a adaptabilitě. Konkurenční výhoda může být založena na základě kvalifikovaných 

manažerech, pracovnících výzkumu a rozvoje nebo prodejních zástupců. 

Finanční zdroje jsou děleny na vlastní a cizí zdroji podniku. Využitelnost a dostupnost 

zdrojů ovlivňují finanční strukturu a stabilitu organizace.  Zahrnují vlastní kapitál, cizí kapitál, 

pohledávky, závazky, vztahy s akcionáři, dlužníky a bankami.  

Nehmotné zdroje zahrnují technologie, patenty, know-how, licence, pověst podniku, 

ochranné známky, aj. Ukazatelem může být počet a význam patentů, výnosnost z patentů a 

licencí, podíl pracovníků ve výzkumu a vývoji na celkovém počtu zaměstnanců, aj. Mnoho 

společností staví svou konkurenční výhodu na základě vlastnictví určitého patentu 

(Sedláčková, 2006). 

Sedláčková (2006, s. 64) uvádí, že: „Při analýze zdrojů je třeba vzít v úvahu dvě 

základní zásady: 

1. Analýza by se měla zaměřit na všechny zdroje, které jsou v podniku k dispozici na 

podporu naplnění jejich strategických cílů a strategie. Analýza by v žádném případě 

neměla být omezena na zdroje, které podnik vlastní v právním slova smyslu. Některé 

strategicky důležité zdroje se mohou nacházet mimo přímé vlastnictví podniku. 

2. Analýza by měla obsáhnout širokou základnu zdrojů, zvláště je nutné identifikovat ty 

zdroje, které jsou z hlediska strategické pozice podniku kritické, a oddělit je od zdrojů, 

které jsou sice nezbytné, ale které nejsou prostředkem k vytvoření a udržení 

konkurenční výhody a neovlivňují zásadním způsobem strategickou způsobilost 

podniku.“   

 

Schopnosti podniku       

Pro společnost jsou velice důležité jejich zdroje, ale nestačí tyto zdroje pouze vlastnit, 

ale umět s nimi schopně a efektivně nakládat. Efektivita hmotných, finančních a lidských 

zdrojů nesouvisí s tím, zda v dané organizaci tyto zdroje existují, ale jak jsou řízeny. 

Schopnosti v podniku se dělí na klíčové a prahové. Klíčové schopnosti vytváří konkurenční 

výhodu a schopnosti prahové jsou ty, které podnik využívá, aby se alespoň vyrovnal své 

konkurenci. Podnik se musí snažit zajistit, aby nastala rovnováha mezi zdroji a schopnostmi 

podniku. Nenastane-li tato rovnováha, jsou pro podnik některé zdroje, které nejsou efektivně 

využívány, zcela nevýznamné a bezcenné (Johnson, 2005). 
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Finanční analýza 

Důležitou součástí strategické analýzy je finanční analýza. Pomocí finanční analýzy 

hodnotíme minulost, současnost a doporučení případných řešení do předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku. Cílem finanční analýzy je posoudit finanční 

zdraví podniku, najít slabé stránky, které by mohly vést k problémům a vymezovat silné 

stránky (Holečková, 2008). 

Dluhošová (2006,  s. 68) uvádí, že hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno 

komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit 

vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení 

ekonomické situace podniku, zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění 

rozhodovacích procesů. 

Zdroje informací pro finanční analýzu 

Data pro finanční analýzu lze získat z různých informačních zdrojů, které lze dělit do dvou 

základních skupin: 

a) Zdroje finančního účetnictví – externí výkazy, poskytují informace externím 

uživatelům. Informují o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o 

tvorbě a využití výsledků hospodaření (výkaz zisků a ztrát) a o pohybu peněžních toků 

(Cash Flow). 

b) Výkazy vnitropodnikového účetnictví – každý podnik si je vytváří dle svých potřeb. 

Nejsou veřejně dostupnými informacemi. Zahrnují se sem výkazy zobrazující 

vynakládání podnikových nákladů, výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony 

nebo v jednotlivých střediscích.  

Kromě těchto dvou základních skupin zdrojů se využívá i řada dalších podstatných informací: 

a) Finanční informace – zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, informace finančních analytiků a manažerů firmy, burzovní zpravodajství, 

prospekty cenných papírů. 

b) Kvantifikovatelné nefinanční informace – oficiální ekonomická a podniková statistika, 

podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, další podnikové evidence, interní 

směrnice, rozbory budoucího vývoje techniky a technologie. 

c) Nekvantifikovatelné informace – zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře 

manažerů, odborný tisk, nezávislé hodnocení, prognózy (Dluhošová, 2006). 
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Poměrové ukazatele 

Výpočet poměrových ukazatelů navazuje na analýzu absolutních vstupních dat. Aby 

bylo možné analyzovat vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli, dáváme jednotlivé 

hodnoty do vzájemných poměrů. Ukazatele měřící finanční zdraví podniku se řadí do skupin. 

Tyto skupiny jsou vnímány stejně důležitě a rovnocenně (Kislingerová, 2007). 

  

Jedná se o analýzu ukazatelů: 

 rentability, 

 likvidity, 

 aktivity, 

 zadluženosti. 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita, resp. ukazatel výnosnosti je sestaven jako poměr konečného efektu 

dosaženého podnikatelskou činností k nějaké srovnávací základně, která může být na straně 

aktiv i pasiv nebo jiné bázi. Obecně je rentabilita definována jako poměr zisku a vloženého 

kapitálu. Čím vyšší výnosnosti podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se svým majetkem a 

kapitálem. 

 Všechny ukazatele rentability mají podobnou interpretaci, udávají, kolik korun zisku 

připadá na 1 Kč jmenovatele (Kislingerová, 2007). 

 

Rentabilita aktiv – ROA 

ROA = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙  100 [%],     (2.1) 

kde EBIT je zisk před zdanění. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE  

ROE = 
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 ∙ 100 [%],    (2.2.) 

kde EAT je čistý zisk a do vlastního kapitálu řadíme základní kapitál, emisní ážio, zákonné a 

další fondy vytvářené ze zisku, jako i zisk běžného období. 
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Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb ve dvou tvarech: 

ROS = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑎 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏+𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
 ∙ 100  [%],  (2.3) 

 

ROS = 
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑎 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏+𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží
∙ 100  [%],  (2.4) 

 

 Ukazatel ROS, který vychází z pojetí hrubého zisku EBIT, je vhodný pro srovnání 

podniku s variabilními podmínkami. U druhé varianty, kde se počítá s čistým ziskem EAT, se 

jedná o vyjádření tzv. ziskové marže. Ukazatel ziskové marže se liší u jednotlivých odvětví 

v závislosti na druhu produkce. Je nutné posuzovat ukazatele ve vztahu k obratu aktiv.  

 

Ukazatelé likvidity 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi včas 

krýt, v požadované době a na požadovaném místě všechny splatné závazky. Likvidita je 

nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou životnost podniku. Vysoká likvidita váže prostředky 

s velmi malým nebo žádným výnosem, které nemohou být investovány, a snižují tím 

rentabilitu společnosti. Nízká likvidita může být způsobena z nedostatku zásob nebo 

finančních prostředků.  

Kislingerová (2007, s. 88) definuje základní pojmy související s plateb schopností: 

 Solventnost je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas, v požadované výši a na 

požadovaném místě všechny splatné závazky. 

 Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a 

těmi krýt včas, v požadované době a na požadovaném místě všechny splatné závazky. 

 Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy. Je 

obecnou charakteristikou majetku; jednotlivé majetkové části se liší podle schopnosti 

rychlosti přeměny. Likvidnost se váže především k majetkovým složkám, které nazýváme 

oběžná aktiva; na straně pasiv mají protipoložku v krátkodobých závazcích. 
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Běžná likvidita (Current Ratio) 

Běžná likvidita je citlivá na strukturu a oceňování zásob a pohledávek. Optimální výše 

tohoto ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5 (Dluhošová, 2006). 

Běžná likvidita = 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (2.5) 

 

Pohotová likvidita (Quick Assets Ratio) 

 Jestliže hodnota nabývá velikosti ≥ 1, podnik by měl být schopný uhradit všechny své 

krátkodobé závazky z disponibilní hotovosti, z prodeje krátkodobých cenných papírů nebo 

proměnou pohledávek v hotovost (Režňáková, 2010). 

Pohotová likvidita = 
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
    (2.6) 

 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) 

 Poměřuje schopnost úhrady krátkodobých závazků v daný okamžik. Mezi finanční 

majetek se řadí peněžní prostředky v pokladnách a na účtech a krátkodobé obchodovatelné 

cenné papíry. Doporučená hodnota by měla být v intervalu 0,2 – 0,5 (Scholleová, 2008). 

Okamžitá likvidita = 
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (2.7) 

 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat investované peněžní prostředky a 

vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Tento ukazatel 

zobrazuje, zda má podnik přebytečné kapacity nebo nedostatek produktivních aktiv a 

v budoucnu nebude moci růst (Růčková, 2010). 

 

Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

 Slouží k měření celkového využití majetku. Hodnota by se měla pohybovat na úrovni 

hodnoty 1 (Kislingerová, 2001). 

Obrat aktiv = 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
      (2.8) 
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Doba obratu aktiv 

 Udává dobu, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv vzhledem k tržbám. 

Pozitivní je co nejkratší doba obratu. Čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím je hodnota 

ukazatele vyšší, tzn. hodnota je určena obratem fixního a pracovního kapitálu (Dluhošová, 

2007). 

Doba obratu aktiv = 
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
    (2.9) 

 

Doba obratu zásob (Inventory turnover) 

 Ukazatel udává průměrný počet dnů, za které jsou zásoby vázány v podniku do doby 

spotřeby nebo prodeje (Kislingerová, 2007). 

Doba obratu zásob = 
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (2.10) 

 

Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) 

 Udává počet dnů, za jak dlouho jsou průměrně uhrazeny faktury za již prodané 

výrobky a služby (Kislingerová, 2007). 

Doba splatnosti pohledávek = 
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

360

    (2.11) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 

 Ukazatel udává počet dnů, po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik 

využívá bezplatný obchodní úvěr (Dluhošová, 2007). 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = 
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

360

   (2.12) 

 

Ukazatelé zadluženosti 

Identifikuje míru, jak se na financování podniku podílejí jiné subjekty. Upozorňuje na 

výši rizika, kterému je podnik vystavován při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů. Vyšší 

podíl cizích zdrojů je rizikovější, než když je firma financována vlastními zdroji (Otrusinová, 

2011). 
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 Tento ukazatel vyjadřuje dlouhodobou finanční stabilitu. Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech se pohybuje v intervalu <0,1>. Zvyšováním tohoto ukazatele se upevňuje stabilita. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (2.13) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

 Tento ukazatel slouží k hodnocení přiměřenosti zadlužení podniku. Čím nižší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím nižší je riziko věřitelů.   

Ukazatel celkové zadluženosti = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (2.14) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 U stálých společností by se hodnota zadluženosti vlastního kapitálu měla pohybovat 

v pásmu od 80% do 120%. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
   (2.15) 

 

Úrokové krytí 

Čím je úrokové krytí vyšší, tím je finanční situace příznivější. 

Úrokové krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
,     (2.16) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Úrokové zatížení 

 Ukazatel úrokového zatížení udává, jakou část celkového vytvořeného efektu 

odčerpají úroky.  

Úrokové zatížení = 
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
,     (2.17) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 
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Model  7S 

Model vytvořili odborníci pracující pro poradenskou firmu McKinsey & Co. Tom 

Peterson a Robert Waterman. Model zahrnuje sedm kritických faktorů úspěchu, které jsou 

vzájemně propojené a v rámci organizace musí být rovnoměrně rozvíjeny. Název model je 

odvozen od počtu jednotlivých faktorů, jejichž názvy začínají v angličtině písmenem S. Jsou 

tedy analyzovány tyto prvky: 

 Strategie je prvním faktorem, který podle tohoto modelu ovlivňuje interní prostředí 

podniku. Pojem strategie je popsán výše v textu. 

 Struktura organizačního uspořádání podniku ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, 

spolupráce, kontrolní mechanismů a sdílení informací. 

 Systémy řízení jsou v modelu prostředky, systémy a procedury, které slouží k řízení 

(informační, dopravní, komunikační, kontrolní, aj.). 

 Styl manažerské práce vyjadřuje, jaký má management přístup k řízení a řešení 

vyskytujících problémů. Je nutné si uvědomit, že existuje formální i neformální stránka 

manažerského řízení. Z toho vyplývá, že je důležité rozlišovat, co je psáno v předpisech a 

směrnicích, a co management ve skutečnosti dělá. 

 Spolupracovníci, tento faktor zahrnuje řídící a řadové pracovníky, jejich vztahy, 

funkce, motivaci, vystupování a chování vůči firmě, aj. Je důležité rozlišovat 

kvantifikovatelné (odměňování, systém zvyšování kvalifikace) a nekvatifikovatelné  aspekty 

(postoj vůči firmě, morální hledisko). 

 Schopnosti zahrnují profesionální zdatnost pracovního kolektivu podniku. Nejedná se 

pouze o kvalifikaci pracovníků, ale také je podstatné brát v úvahu i možné kladné a záporné 

synergické efekty vyplývající z úrovně řízení či organizace práce. 

 Sdílené hodnoty zastupují skutečnosti, ideje a principy respektované pracovníky a 

dalšími zainteresovanými stranami (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

 

Analýza VRIO 

 Metodu vymyslel Jay B. Barney. Jedná se o metodu k hodnocení interního prostředí 

(finanční, lidské, materiální i nemateriální zdroje). Analýza VRIO vyhledává 

konkurenceschopnost nebo přímo konkurenční výhodu v podnikových zdrojích. Konkurenční 

výhoda je tvořena, jsou-li zdroje posouzeny kladně podle následujících čtyř aspektů: 
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 V – Value (hodnota) – Je možné díky danému zdroji využít příležitostí a neutralizovat 

hrozby? 

 R – Rareness (vzácnost) – Je tento zdroj vzácný? 

 I – Imitability (napodobitelnost) – Je zdroj snadno nahraditelný? 

 O – Organizace (organizace) – Umožňuje stávající organizační struktura daný zdroj 

využít? 

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

konkurenční výhodu můžeme považovat takový zdroj, který splňuje všechny výše uvedené 

požadavky. Zdroje jsou hodnotné tehdy, když zvyšují příjmy, snižují náklady, neničí 

příležitosti a odvrací hrozby. Model VRIO má své omezení, mezi které patří (Matusiková et 

al., 2014): 

 model předpokládá fungování organizace v relativně stabilním konkurenčním 

prostředí, 

 model analyzuje hrozby a příležitosti organizace, přičemž většina informací se týká 

celého odvětví, 

 je složité se dostat k informacím o konkurenci. 

 

2.3 SWOT analýza 

 SWOT analýza se řadí mezi nejčastěji používané analytické metody. Analyzuje silné a 

slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. SWOT je akronym pro: 

 S – strenghts (silné stránky), 

 W – weaknesses (slabé stránky), 

 O – opportunities (příležitosti), 

 T - threats (hrozby). 

 

SWOT analýza patří mezi nejvyužívanější metody strategické analýzy, právě pro její 

integrující povahu získaných, sjednocených a následně vyhodnocených poznatků. Analýza je 

rozdělena: 

 interní analýzu, 

 externí analýzu. 
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Základem této analýzy je, aby použití metody směřovalo k identifikaci, nalezení a 

posouzení aspektů, k odhadu budoucího vývoje jednotlivých trendů vnějšího okolí a vnitřní 

situace daného podniku a jejich společného kontextu. Metoda SWOT poskytuje organizaci 

přehled a umožňuje pochopit síly, trendy a charakteristiky konkrétního trhu. Podnik analyzuje 

své externí prostředí z hlediska současných i budoucích příležitostí a hrozeb, které mohou 

ovlivnit jejich konkurenceschopnost. Při zpracování je nutné dodržovat následující zásady 

(Matusiková, et al. 2014): 

 závěry plynoucí z této analýzy by měly být relevantní, 

 soustředit se pouze na podstatná fakta a jevy, 

 identifikovat fakta strategické úrovně, 

 objektivita, 

 ohodnocení jednotlivých faktorů podle jejich důležitosti. 

 

Metodický postup realizace SWOT analýzy 

 Při provádění SWOT analýzy se musí dbát na obecné principy pro její realizaci, která 

se skládá ze čtyř základních fází (Grasseová, 2010): 

 příprava na proveditelnost SWOT analýzy, 

 identifikace a hodnocení silných a slabých stránek podniku nebo jejich oblastí, 

 identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí, 

 tvorba SWOT matice. 

 

Příprava na provedení SWOT analýzy 

 Prvotním krokem v rámci přípravy provedení SWOT analýzy je důležité jednoznačně 

stanovit motiv, k čemu budou výsledky SWOT analýzy využity. Obvykle se tato analýza 

používá pro generování alternativních strategií. Kombinují se zjištěné silné a slabé stránky se 

zjištěnými příležitostmi a hrozbami. Na základě vymezených strategií pak mohou být 

stanoveny například strategické cíle. Proveditelnost této činnosti zabezpečuje dodržení 

principu účelnosti. 

 Druhým krokem přípravy proveditelnosti je definování oblastí, které budou 

analyzovány. Je-li potřeba využít SWOT analýzu k analýze celého podniku, je vhodné tento 

podnik rozčlenit do více oblastí, které se pak analyzují odděleně. Pro analýzu jednotlivých 

oblastí je vhodné použít výše zmíněnou metodu 7S.  
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 Třetí navazující krok je tvorba analytických týmů. Vytvoření skupiny zkušených 

odborníků pro identifikaci a hodnocení faktorů, které mají vliv na analyzované oblasti. Pro 

dodržení principu objektivnosti je vhodné, aby SWOT analýzu provádělo více specialistů. 

 Čtvrtým a posledním krokem přípravy je sjednocení metodiky práce a motivace 

členů týmů. Analytický tým se musí shodnout na konkrétním postupu, který bude dodržovat 

při aplikaci SWOT analýzy. Dále je také nutné stanovit si možnosti získávání informací, a 

jaké metody je možné praktikovat při realizaci SWOT analýzy. Jedny z nejčastěji 

používaných metod a nástrojů SWOT analýzy, které slouží jako základ pro získávání 

informací při identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb nebo jejich 

hodnocení patří (Grasseová, 2010): 

 využití podkladů z hodnotících a analytických výsledků a studií, 

 uplatnění tvůrčích metod a postupů zakládajících se na odborných odhadech, 

 využití vhodných formulářů, matic, grafů, atd.  

Motivací členů týmu je, že znají, za jakým účelem se SWOT analýza provádí. 

Jednotlivým členům týmu je potřeba vyhradit dostatečný časový prostor a patřičné 

kompetence v případě, že budou některé informace získávány z rozhovorů s vedením 

podniku. 

 

Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek  

 Po úspěšném dokončení první fáze přípravy na proveditelnost SWOT analýzy, je 

možné začít fázi identifikace a hodnocení silných a slabých stránek podniku.  

Identifikace silných a slabých stránek 

 Silné a slabé stránky analyzované oblasti podniku lze identifikovat více způsoby. 

Obsahovou analýzou vstupních podkladů (výroční a hodnotící zprávy, zpracované analýzy a 

prognózy, atd.) a následně tvůrčími metodami (brainstorming, porady, diskuze). Pro 

přehlednost je vhodné silné a slabé stránky sepsat do tabulky a ke každé z nich je nutné uvést, 

proč je považována za silnou či slabou stránku analyzované oblasti, tak jak to je zobrazeno 

v tab. 2.1. 
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Tab. 2.1 Seznam slabých stránek a důvodů 

 Seznam slabých stránek Proč? 

A Vyprodukované dokumenty vykazují řadu 

metodologických nedostatků. 

Strategie a koncepce jsou bez vazby na rozpočty. 

B Neexistuje všeobecně přijímána terminologie. Není zřetelný vztah mezi přijímanými 

koncepcemi, strategiemi a transformacemi. 

C Neexistuje systém strategického řízení. Neexistuje hierarchie strategií. 

D Stanovené cíle nejsou měřitelné. Vágně definovány cíle. 

Zdroj: Grasseová, 2010. 

 

Hodnocení silných a slabých stránek 

 Po zjištění silných a slabých stránek analyzovaných oblastí následuje stanovení 

důležitosti identifikovaných silných a slabých stránek z hlediska významu pro analyzovanou 

oblast. Hodnotí se silné a slabé stránky každé zvlášť. Pro stanovení důležitosti můžeme využít 

metodu párového srovnání viz. tab. 2.2. Metoda párového srovnání se provádí následovně: 

 jednotlivé identifikované silné/slabé stránky se porovnají v páru a určí se důležitější ve 

vztahu k analyzované oblasti a z daného páru se zapíše ta důležitější do tabulky, 

 provede se součet v řádku a sloupci, kolikrát byla daná identifikovaná stránka 

důležitější, 

 vypočte se váha každé stránky tak, že se vydělí počet preferencí celkovým počtem 

preferencí. 

 

Tab. 2.2 Metoda párového srovnání 

 A B C D Počet priorit 

A  A C D 1 

B   C D 0 

C    C 3 

D     2 

Zdroj: Grasseová, 2010. 
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Identifikace a hodnocení hrozeb a příležitostí z vnějšího prostředí 

 Není podstatné, zda se SWOT analýza začne identifikací a hodnocením silných a 

slabých stránek. Pokud dělá SWOT analýzu více týmů, lze pracovat na identifikaci hrozeb a 

příležitostí současně s identifikací silných a slabých stránek. Při identifikaci a hodnocení 

hrozeb a příležitostí se využívá tří navazujících kroků. 

 Krokem prvním je identifikace hrozeb a příležitostí z vnějšího okolí, to je možné 

provést obsahovou analýzou vstupních podkladů a následným využitím některé z tvůrčích 

metod (brainstorming, diskuze, porady, atd.). Stejným způsobem jako u identifikace silných a 

slabých stránek je postup stejný i u hrozeb a příležitostí. Opět je důležité jednotlivé aspekty 

odůvodnit. 

 Druhým krokem je hodnocení hrozeb, což představuje pro daný podnik jisté riziko, 

které narůstá s aktuálností hrozby. Rizikovost jednotlivých hrozeb vyplývá ze závažnosti 

jejich dopadu a pravděpodobnosti jejich vzniku. Hodnocení hrozeb se hlavně vztahuje 

k určení závažnosti vlivu hrozeb z vnějšího prostředí na analyzovanou oblast, v případě když 

nastanou. Hrozby lze hodnotit podle následující tabulky tab. 2.3. 

. 

Tab. 2.3 Hodnocení dopadu hrozeb 

Slovní vyjádření závažnosti dopadu hrozeb Počet bodů 

Zanedbatelná 1 

Málo zanedbatelná 2 

Významná 3 

Velmi významná 4 

Nepřijatelná 5 

Zdroj: Grasseová, 2010. 

 

  Dále následuje zjištění pravděpodobnosti vzniku hrozeb, lze využít slovní hodnocení 

podle následující tabulky tab. 2.4. 
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Tab. 2.4 Hodnocení pravděpodobnosti vzniku hrozeb 

Předpokládaná pravděpodobnost 

vzniku hrozby / příležitosti v 

procentech 

Slovní vyjádření 

pravděpodobnosti vzniku hrozby 

/ příležitosti 

Počet bodů 

<1;20> téměř nemožná 1 

<21;40> výjimečně možná 2 

<41;60> běžně možná 3 

<61;80> vysoce pravděpodobná 4 

<81;100> hraničící s jistotou  5  

Zdroj: Grasseová, 2010. 

 

Hodnocené příležitostí 

 Třetí krok je obdobný jako krok druhý, kdy příležitosti lze hodnotit stejně jako hrozby, 

s tím rozdílem, že neposuzuje se riziko, ale přínos. Nejprve se určuje atraktivita dopadu 

příležitosti z vnějšího prostředí na analyzovanou oblast v případě, kdy je využita. Pro 

hodnocení atraktivity lze využít následující tabulky tab. 2.5. 

 

Tab. 2.5 Hodnocení atraktivity dopadu příležitostí 

Slovní vyjádření atraktivity dopadu příležitostí Počet bodů 

Zanedbatelná 1 

málo zanedbatelná 2 

Významná 3 

velmi významná 4 

Nepřijatelná 5 

Zdroj: Grasseová, 2010. 

 Dále se postupuje opět k vyjádření pravděpodobnosti vzniku příležitostí, lze využít 

slovní hodnocení, tak jako u vyjádření pravděpodobnosti vzniku hrozeb. 

 

Tvorba SWOT matice 

 Po vypracování předchozích tří kroků následuje tvorba SWOT matice. V této fázi jsou 

podstatné dva kroky: 
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Zaznamenání faktorů se strategickým významem 

 Jako první činnost při tvorbě SWOT matice je zaznamenání silných a slabých stránek 

s vysokou důležitostí a příležitostí a hrozeb s vysokou hodnotou, které mají strategický 

význam. 

 

Generování alternativních strategií 

 Generování alternativních strategií se zakládá na kombinování silných a slabých 

stránek se zjištěnými hrozbami a příležitostmi. Dochází k vytváření čtyř alternativních 

strategií, což je základním důvodem vytvoření SWOT matice: 

 WO strategie – strategie hledání. Tato strategie slouží k překonání slabých stránek 

prostřednictvím využití příležitostí. 

 SO strategie – strategie využití. Strategie využívá silných stránek podniku ke 

zhodnocení příležitostí rozpoznaných ve vnějším prostředí. Vhodné pro definování 

vize a navazujících cílů. 

 WT strategie – strategie vyhýbání. Jde o obrannou strategii, která je zaměřena na 

překonání slabých stránek a vyhnutí se vnějším hrozbám. 

 ST strategie – strategie konfrontace. Tato strategie je možná tehdy, je-li podnik 

dostatečně silný na přímou konfrontaci s ohrožením. 

Při vytváření jednotlivých strategií může vzniknout několik kombinací (Grasseová, 2010). 

 

Shrnutí 

  V této kapitole byly rozebrány základní pojmy, metody, analýzy a ukazatele 

strategického řízení. Zabývali jsme se nejprve analýzami vnějšího prostředí a poté i analýzami 

vnitřního prostředí. Na závěr této kapitoly byla rozebrána problematika SWOT analýzy. 

Informace z této kapitoly budou využity při aplikační části této práce.  
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3. Charakteristika vybraného podniku 

 

3.1 Obecné informace 

Název společnosti: Leo Express, a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Registrace: B 15847 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum zápisu: 8. ledna 2010 

Základní kapitál: 122 227 000 

Předmět podnikání 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- provozování drážní dopravy 

- hostinská činnost 

Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou: 

- představenstvo (počet členů 3) 

- dozorčí rada (počet členů 3) 

Představenstvo  

Předseda představenstva:  Leoš Novotný, ml. 

Místopředseda představenstva: Peter Kőhler 

Člen představenstva:   Michal Miklenda 

Představenstvo zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva 

nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 

Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady:  Ing. Leoš Novotný, st. 

Člen dozorčí rady:    Haydn Turner Abbott 

Člen dozorčí rady:   Richard Tolmach 

Akcie: 
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Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč. 

Počet akcií: 12 222 700 ks 

 

3.2 Historie společnosti 

Dne 8. ledna 2010 byla založena společnost ARETUSA, a.s. za účelem stát se 

soukromým železničním dopravcem provozujícím osobní dopravu na území České republiky. 

Dne 17. září 2010 došlo ke změně obchodního jména na RAPID Express a.s., které bylo 

následně s nastavením nové marketingové strategie dne 15. srpna 2011 změněno na LEO 

Express a.s. V roce 2010 získala společnost licenci železničního dopravce a zahájila výběrové 

řízení na dodavatele železničních vozidel pro první trasu mezi Prahou a Ostravou. Ve 3. 

čtvrtletí roku 2010 byl vybrán dodavatel vlakových jednotek, společnost STADLER 

Bussnang AG. Společnost následně usilovala o získání bankovního financování s podporou 

státní exportní agentury SERV (Swiss Export Risk Insurance), což se jí ještě do konce roku 

2010 podařilo a v září 2010 byla podepsána smlouva o dodávce 5 elektrických jednotek 

STADLER Flirt. V průběhu roku 2011 společnost pracovala na nastavení vztahů se všemi 

relevantními stranami pro úspěšný vstup na železniční tratě v České republice, tedy s 

Ministerstvem dopravy, Drážním úřadem, Správou železniční a dopravní cesty a Českými 

dráhami. Zároveň se jí podařilo zajistit na základě smlouvy s Českými dráhami prostory depa 

pro údržbu vlakových jednotek. Celý rok 2012 se Společnost připravovala na spuštění 

provozu na trase Praha - Ostrava. Během roku se postupně rozšiřoval tým odborníků 

pracujících na realizaci projektu, nabírali se noví zaměstnanci do řad stevardů a 

strojvedoucích, vybírala se vhodná řešení pro palubní catering, obsah infotainmentu a 

probíhalo dolaďování rezervačního systému. Před výjezdem na koleje musela projít každá 

jednotka povinnými zkouškami, během nichž se testovala a homologovala všechna použitá 

řešení nová pro české železniční prostředí. První jednotka STADLER Flirt byla doručena na 

zkušební okruh VÚŽ ve Velimi na konci dubna. Od této doby tým odborníků společnosti 

společně se zaměstnanci firmy STADLER prováděl potřebná měření a zkoušky nezbytné pro 

získání certifikace. Zároveň se zkoušela funkčnost internetového připojení a informačního 

systému. Od 13. listopadu 2012 bylo možné jednotky vyzkoušet i v rámci pilotního provozu, 

kdy byly každý den k dispozici 4 spoje mezi Prahou a Ostravou. V den začátku platnosti 

nového jízdního řádu 9. prosince 2012 došlo k navýšení spojů na 8 denně, tedy na polovinu 

plného provozu, a také ke změně časů odjezdů jednotlivých spojů. Za tuto dobu bylo prodáno 

35 tisíc jízdenek a celkově bylo odjeto 213 spojení. V průběhu prvních týdnů docházelo k 
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odstraňování počátečních nedostatků a koordinaci veškerých činností, které jsou se zahájením 

takto komplexního projektu, jako je vstup nového operátora na železnici, spojeny. Ke konci 

roku 2012 bylo již vše připraveno k navýšení počtu spojů na celkových 16 denně. Ke konci 

roku 2014 vlaky společnosti LEO Express, a.s. vyjeli poprvé své pravidelné spoje na 

Slovensko do cílové stanice Košice. Ve stejném období se spustila autobusová doprava do 

sousedního Polska. Dvakrát denně se vypravuje autobus Krakova (Výroční zpráva 2013, Leo 

Express, a.s.). 

 

3.3 Obchodní koncept 

Obchodní koncept společnosti LEO Express je postaven na diferenciaci produktu, 

který zákazníkovi nabídne přidanou hodnotu oproti konkurenčním dopravcům. Zážitek z 

cestování vlakovými jednotkami společnosti LEO Express začíná již při rezervaci jízdenek, 

pokračuje pohodlným přístupem do vlaků a končí rychlou, komfortní, zábavnou a bezpečnou 

cestou do cílové stanice. 

Klíčové faktory úspěchu: 

- moderní vlakové jednotky vynikající spolehlivostí a šetrností k životnímu prostředí,  

- pohodlí na palubě vlaků a zkušený palubní personál,  

- lepší komfort sezení a celková atmosféra ve vlacích. 

- možnost výběru ze tří tříd rozdělených podle úrovně nabízeného komfortu pro 

cestující,  

- unikátní koncept přinášející PREMIUM třídu na české železnice,  

- zákaznicky orientovaný rezervační systém,  

- internetové připojení ve vlakových jednotkách,  

- kvalitní cateringové služby,  

- infotainmentový systém na palubě vlaků,  

- vlastní věrnostní program s benefity pro pravidelné zákazníky.  

Pro výsledky společnosti LEO Express je důležitá nákladová náročnost vlakových jednotek 

Stadler FLIRT. Díky nízké hmotnosti a moderní technologii vlaků Stadler dosahuje LEO 

Express až o 50 % nižších provozních nákladů než jeho přímí konkurenti (Výroční zpráva 

2013, LEO Express, a.s.). 
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3.4 Vlakové jednotky 

Společnost LEO Express provozuje vlakové jednotky od společnosti Stadler FLIRT. 

Jednotky Stadler FLIRT byly zvoleny díky jejich rychlosti, komfortu a energetické účinnosti. 

Každá vlaková jednotka se skládá z pěti vozů s kapacitou 237 sedadel pro cestující. Hlavní 

charakteristiky vlakových jednotek Stadler Flirt:  

 nižší provozní náklady, 

 díky nízké hmotnosti a moderní technologii vlaků Stadler dosahuje LEO Express až o 

50 % nižších provozních nákladů než u jeho konkurentů,  

 vlaky používané společností LEO Express jsou přibližně na 60 % hmotnosti vlaků 

používaných konkurenty, 

 nízká hmotnost a efektivnější motory mají za následek výrazně nižší náklady na 

elektřinu, 

 vysokorychlostní vlaky Jednotky Flirt dosahují maximální povolené rychlostí v České 

republice na železnici, tj. 160 km/h. Společnost je dokonce připravena pro potenciální 

změnu nařízení, protože vlaky Stadler Flirt mohou jet rychlostí až 189 km/h, 

 bezpečnost a dobrá přístupnost Stadler Flirt vlaky jsou v souladu s nejnovějšími 

bezpečnostními standardy, 

 prvky jako magnetické brzdy, rozsáhlé deformační zóny, nejvyšší úroveň požární 

bezpečnosti a hygienických norem, 

 vysoká pevnost karoserie a další významně přispívají k bezpečné a pohodlné jízdě, 

 šetrnost k životnímu prostředí, 

 rekuperace elektrické energie při brzdění, tichý provoz s rezervou splňující požadavky 

evropských norem,  

 bezúkapová technologie všech zařízení,  

 vakuové toalety s ekologickými jímkami (zdroj: Výroční zpráva společnosti LEO 

Express, a.s.). 

3.5 Palubní servis 

Prostřednictvím moderních technologií mohou být cestující během jízdy vlakem LEO 

Express stále on-line, mohou se bavit, získávat informace a využívat nejrůznější moderní 

aplikace. Posádka vlaků zase může díky permanentní dostupnosti rychlých dat poskytovat 

zákazníkům nezbytné rady a pomáhat jim. Pro zajištění lepšího požitku při cestování s LEO 

Express obsahuje nabídka služeb ve vlacích i catering nejvyšší světové třídy. 



42 

 

Internet 

Ve všech třídách nabízí zdarma snadný přístup k Wi-Fi internetu. K připojení k síti 

LEO Express není třeba žádné heslo. U palubního personálu si lze požádat o sluchátka.  

 

Zábavně informační systém  

V jednotkách LEO Express se lze během jízdy bavit a sledovat informace 

prostřednictvím unikátního vnitřního zábavně-informačního portálu. Přes notebook, tablet, 

mobilní telefon nebo jiné zařízení lze jednoduše poslouchat oblíbenou hudbu, sledovat filmy 

či aktuální zprávy nebo záběry z čelní kamery.  

 

Aktuální denní tisk a časopisy  

Na palubě jednotek LEO Express je cestujícím stále k dispozici aktuální denní tisk a 

časopisy.  

 

Společenské hry 

Na palubách vlaků si lze zapůjčit také několik zábavných i vzdělávacích 

společenských her.  

 

Palubní informační systém  

V celém vlaku jsou rozmístěny LCD obrazovky dobře sledovatelné ze všech míst. 

Cestující neustále informují o průběhu jízdy, jízdním řádu, aktuálním čase, stavu počasí, 

momentální poloze a rychlosti vlaku či pamětihodnostech na trase. 

 

Občerstvení na palubě  

Společnost LEO Express chápe úroveň občerstvovacích služeb ve svých vlacích jako možnost 

poskytnout svým cestujícím nezapomenutelný zážitek, proto dbá na čistotu a přátelský a 

profesionální přístup při jejich nabízení zákazníkům. Cestující si mohou na palubě vybrat ze 

široké nabídky teplých a studených jídel, dezertů a různých druhů teplých i chlazených nápojů 

(zdroj: Výroční zpráva společnosti LEO Express, a.s.). 
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3.6 Služby palubního personálu  

O pohodlí cestujících ve vlacích LEO Express se starají týmy pečlivě vybraných a 

důkladně vyškolených stevardů a stevardek. Jsou vybaveni speciálními PDA portály a jsou 

stále online, pomoci mohou v několika světových jazycích.  

Stevardi zajišťují:  

- asistenci při nástupu a výstupu, 

- pomoc při vyhledání rezervovaného místa nebo uložení cestovních zavazadel, 

- rozvoz nápojů a občerstvení, denního tisku a časopisů, 

- doplňkový prodej z nabídky na palubě, jako je občerstvení, jízdenky na MHD, 

- nezbytné informace o jízdě vlaku i možnostech další dopravy či ubytování,  

- čistotu a pořádek v celém vlaku, 

- prodej i kontrolu jízdních dokladů,  

- řešení podnětů a připomínek,  

- pomoc a asistenci při případných potížích včetně poskytnutí zdravotní pomoci,  

- asistenci cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace nebo cestujícím na vozíku 

při nástupu a výstupu z vlaku. 

 

3.7 Cena jízdenky 

 Ceny jízdenek nejsou fixní. Cena jízdenky závisí na dnu a času odjezdu, obsazenosti 

vlaku, na tom jak dlouho dopředu si cestující lístek zakoupí a zda si lístek kupuje přes 

internet, na pokladně nebo na palubě vlaku. Čím dříve si cestující jízdenku zakoupí, tím 

levnější ji bude mít. První obsazená místa ve vlacích jsou za výhodnější cenu než ty poslední 

před vyprodáním spoje. 
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4. Aplikace metod strategické analýzy 

 Pro formulaci vhodné strategie pro firmu Leo Express, a.s. je třeba provézt detailní 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. V této části diplomové práce budou aplikované metody 

zmíněné v teoretické části této práce. Nejprve bude práce zaměřena na analýzu vnějšího 

prostředí podniku, při které bude proveden rozbor mikrookolí a makrookolí. Poté bude v této 

kapitole provedena analýza vnitřních zdrojů a schopností organizace. 

 

4.1 PEST analýza 

 První metodou, která bude analyzovat vnější prostředí podniku je metoda PEST. 

Budou zde rozebrány faktory, které mohou ovlivnit situaci podniku. 

 

4.1.1 Politické faktory 

 Železniční dopravce je povinen se řídit obrovským množstvím zákonů, proto zde bude 

uveden pouhý výběr nejdůležitějších z nich.  

 Zákon o drahách, je základním pilířem, kterým se provozovatel železniční přepravy 

musí řídit. Každý železniční dopravce, jenž chce zákonně provozovat svou podnikatelskou 

činnost v této oblasti, musí splňovat následující pravidla:  

 dopravce musí být zapsán v obchodním rejstříku, 

 dopravce musí být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy, 

 dopravce musí být držitelem platného osvědčení dopravce, 

 dopravce musí mít sjednané pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní 

dopravy, 

 dopravce musí uzavřít smlouvu o provozování dráhy s provozovatelem dráhy, 

 dopravce musí mít přidělenou kapacitu dopravní cesty. 

Více podrobností je v zákoně č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a také 

v Prohlášení o dráze celostátní a regionální, které je vydáno Správou železniční dopravní 

cesty. Správa železniční dopravní cesty zároveň dohlíží na plnění všech podmínek (zdroj: 

SŽDC). 

Dalším legislativním opatřením, kterým se LEO Express, a.s. jako obchodní 

společnost musí řídit je Obchodní zákoník. Jelikož společnost musí řešit problémy vzniklé při 

kontaktu a styku se zákazníky, musí řídit i Občanským zákoníkem. 
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V těchto výše vyjmenovaných zákonech a legislativních opatřeních se v brzké době 

nechystá žádná razantní změna, která by ovlivnila chod společnosti nebo lidi využívat 

vlakovou dopravu. 

 

4.1.2 Ekonomické prostředí 

 Podnikatelské prostředí je významně ovlivněno vývojem hlavních ekonomických 

ukazatelů. Společnost LEO Express, a.s. působí ve třech zemích v České, Polské a Slovenské 

republice a proto je pro ni důležitá ekonomická stabilita, která je vyjádřena prostřednictvím 

vývoje hrubého domácího produktu (HDP). Všechny tři země se stále dostávají z ekonomické 

recese, která byla způsobena světovou finanční krizí v roce 2008. Růst HDP v posledních 

letech je příznivý pro všechny odvětví ekonomiky. V následující tabulce (tab. 4.1) je 

vyobrazena prognóza pro další roky. Ve všech třech zemích podle prognózy České národní 

banky, Slovenské národní banky a Polských ekonomů lze vidět mírný vzestup. Což je pro 

společnost, která působí na všech třech trzích pozitivní informace. Dá se očekávat, že cestující 

budou mít zájem cestovat za turistikou a různými výlety. Pořád bude panovat trend úspory 

cestujících. Cestující i nadále budou chtít ušetřit kdejakou korunu a proto budou volit levnější 

dopravu do zaměstnání a škol.  

 

Tab. 4.1 Prognóza meziročního růstu reálného HDP v České, Slovenské a Polské republice 

v letech 2012-2015 

Rok Česká republika Slovenská republika Polská republika 

2014  2,3 % 2,1 % 3,0 % 

2015 2,6 % 2,6 % 3,1 % 

2016 3,0 % 3,6 % 3,5 % 

Zdroj: Česká národní banka. ČNB: Aktuální prognóza ze dne 6. února 2014 [online]. ČNB [16. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#HDP 

 

Dalším důležitým ekonomickým ukazatelem je míra inflace. Průměrná roční míra 

inflace v roce 2014 byla 0,4 % v České a Slovenské republice, v Polsku byla nižší na úrovni 

0,2 %. Tato hodnota vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za poslední 

sledovaný měsíc proti průměru stejného měsíce v předcházejícím roce. 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#HDP
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V následující tabulce (tab. 4.2) je zaznamenána průměrná roční míra inflace v prosinci 

v roce 2014 ve všech třech sledovaných zemích. 

 

Tab. 4.2 Průměrná roční inflace v prosinci v roce 2014 

Rok Česká republika Slovenská republika Polská republika 

2014  0,4 % 0,4 % 0,2 % 

 Zdroj: Česká národní banka. ČNB: Aktuální prognóza ze dne 6. února 2014 [online]. ČNB [16. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#HDP 

 

Další z mnoha ekonomických faktorů, který může mít vliv na podnikatelské subjekty 

je míra nezaměstnanosti. Hodnota v roce 2014 byla rekordní a to 8,6 %, což představovalo 

629 274 lidí hledající práci. Společnost LEO Express, a.s. přijímá zaměstnance ze všech koutů 

republiky. Místa výkonu práce jsou v Praze, Ostravě, Olomouci a Bohumíně. Vzhledem 

k vysoké nezaměstnanosti se společnost nemusí obávat, že při případné fluktuaci 

zaměstnanců, nenašlo pracovníky nové.  

Lidé se snaží snižovat své náklady v oblasti dopravy, a proto volí levnější možnosti 

dopravy a to cestování vlakem. Z toho důvodu dopravci bojují o přízeň cestujících a 

předhánějí se v poskytování kvalitních a levných služeb. 

Díky navyšováním spojů a prodlužování tras, vlaky LEO Express přepravují čím dál 

více cestujících. Dá se proto očekávat nárůst počtu prodaných jízdenek. V roce 2013 

společnost prodala přibližně 800 tisíc jízdenek, v dalším roce se prodalo ještě o 80 tisíc 

jízdenek více, a proto společnost očekává, že tento růstový trend bude pokračovat i v roce 

2015, kdy se očekává 1 100 tisíc prodaných lístků. Přehled prodeje jízdenek za jednotlivé 

roky je znázorněn v následujícím grafu 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/#HDP
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Graf 4.1 – Počet prodaných jízdenek 

 

Zdroj: Zdroj: Interní informace společnosti LEO Express, a.s. 

 

V následujícím grafu 4.2 jsou údaje o výnosech z prodeje jízdenek. Společnost své 

výnosy rok od roku zvyšuje a tak i očekává nárůst výnosu z prodeje jízdenek v roce 2015. 

Vedení společnosti očekává, že nárůst výnosů z prodeje jízdenek bude v roce 2015 o více než 

60 000 000 Kč ve srovnání s předchozím rokem. 

 

Graf 4.2 Výnosy z prodeje jízdenek 

 

Zdroj: Interní informace společnosti LEO Express, a.s. 

 

4.1.3 Sociální a demografické prostředí 

 V České republice dochází v posledních letech ke stárnoucímu trendu obyvatelstva. K 

30. září 2013 měla Česká republika 10 513 834 obyvatel. Podle Českého statistického úřadu 

byl průměrný věk obyvatel pro rok 2013 41 let. Prognóza pro rok 2101 podle Českého 
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statistického úřadu nastiňuje počet obyvatel 7,68 milionů, z čehož bude jedna třetina tvořena 

osobami starších 65 let a průměrný věk se přiblíží k hranici 50 let.  

 V posledním desetiletí došlo k nárůstu vzdělanosti obyvatelstva a k poklesu počtu 

osob se základním vzděláním. Počet vysokoškolských studentů v roce 2002/2003 byl 209 124 

studentů a v roce 2012/2013 jich bylo 341 599, jde vidět stoupající trend. Studenti ve většině 

případů cestují do škol vlaky. Praha, Olomouc a Ostrava jsou univerzitní města, která jsou na 

trase vlaků společnosti LEO Express, a.s.  Společnost může očekávat, že se počty studentů 

cestujících budou zvyšovat. 

 Vlaková doprava se stává čím dál víc vyhledávanější. A to z několika důvodů, kterými 

jsou rychlost, bezpečnost, pohodlí, cena a ohleduplnost k životnímu prostředí. Na českém trhu 

v rámci dopravy rozhoduje především cena. Lidé své příjmy použijí na pokrytí svých výdajů 

bez možnosti ušetřit. Doprava zaujímá velkou část těchto výdajů a tak se lidé snaží vyhledat 

nejnižší cenu, aby aspoň něco ušetřili.  

 

4.1.4 Technologické faktory 

Požadavky na vlaky jsou dnes vysoké, co se kvality týká. Moderní osobní železniční 

vozy by měly splňovat požadavky na pohodlí, klimatizace, úschovu zavazadel, 

bezbariérovost, wi-fi připojení k internetu, aj.  

Nejvyšší povolená rychlost na českých tratích je omezena na 160 km/h. Výhodou 

vlakové jednotky FLIRT je, že si tuto nejvyšší povolenou rychlost může dovolit, oproti 

konkurenčnímu RegioJetu, který má maximální povolenou rychlost 140 km/h. A proto je vlak 

LEO Express, a.s. rychlejší a pro cestující, kterým záleží na rychlé přepravě vyhledávanější. 

V nejbližší době se neplánuje, žádná úprava této maximální rychlost, ale pokud by se na 

českých tratích mohlo jezdit rychleji, bylo by to pro LEO Express, a.s. přínosem, jelikož 

jejich vlakové jednotky jsou stavěné na maximální rychlost 180 km/h. Což by do budoucna 

mohlo přinést, že se doba jízdy zkrátí i při případném přidání zastávek na trase. 

Od zahájení provozu, společnost každý rok při tvorbě nových jízdních řádů přidává 

stanice, ve kterých její vlak zastavuje. Na celkové době jízdy to nemá výrazný vliv, protože 

na delších úsecích je vlak schopen toto zpomalení dohnat a garantovat krátkou celkovou dobu 

jízdy. 

Do budoucna může být nevýhodou vlakových souprav to, že jezdí na stejnosměrný 

proud. Na severní půlce republiky vlaky jezdí na stejnosměrný proud a na jižní polovině na 
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střídavý. Případné rozšíření obslužných tras na jih republiky přináší tento problém. Vlakové 

jednotky by se musely předělat na střídavý proud, což by bylo velice nákladné nebo by 

společnost musela zakoupit nové vlakové soupravy, které by jezdily na těchto trasách. 

Mezi další technický faktor lze zařadit železniční infrastruktura. Na trase Praha – 

Ostrava je mnoho úseků, kde je provoz omezen pouze na jednu kolej. V případě poruchy, 

havárie či jiné mimořádné situace se v těchto místech vlaky řadí za sebou a postupně mohou 

projíždět. Což má za následek vysoká zpoždění vlaků. Neustále na této trase probíhají 

rekonstrukce, které omezují provoz, to je momentálně pro vlakovou dopravu velký problém, 

ale do budoucna to přinese určitě výhody moderní tratě. 

V neposlední řadě je výhodou vlakové soupravy bezbariérový přístup. Nízkopodlažní 

vlaky umožnují přepravu osob na ortopedických vozících. Místa pro tyto cestující 

s omezeným pohybem jsou k dispozici dvě. 

 

4.2 Metoda 4C 

 Společnost LEO Express, a.s. působí ve třech zemích střední Evropy, soupeří 

s  nadnárodními společnostmi a dalšími soukromými dopravci a proto se společnost nevyhne 

dopadům globalizace. Metoda 4C je zaměřena na globalizační faktory, kterými jsou zákazníci 

(customers), náklady (costs), národní specifika (country) a konkurenti (competition). 

 

4.2.1 Zákazníci 

 Nejdůležitějším aspektem u zákazníků jsou jejich požadavky. Ty jsou v odvětví osobní 

železniční dopravy převážně homogenní, projevuje se podobný spotřebitelský vkus. 

Zákazníci, resp. cestující vyžadují vysoký komfort za co nejnižší cenu, a aby cestování bylo 

co nejrychlejší. Požadavky cestujících jsou kladeny na časovou obslužnost, kolikrát denně a 

v jaký čas mohou cestovat vlakem. Cestující, kteří využívají vlakovou dopravu na delší úseky, 

jsou náročnější a vyžadují nejen komfortní sedadla ve vlacích, ale také doplňkové služby. 

Mezi které lze zařadit wifi připojení, klimatizace, elektrické zásuvky, dostatek úložného 

prostoru pro zavazadla, koupě jízdenky přes internet a v neposlední řadě možnost se 

občerstvit. Občerstvení ve vlacích LEO Express je podáváno na místě prostřednictvím 

palubního personálu, což opět přináší další požadavky na služby personálu. Od personálu se 

očekává, že během celé jízdy bude k dispozici a nápomocen a bude ochotný a laskavý. Tento 
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trend je pro LEO Express, a.s. příznivý, jelikož dokáže všechny tyto požadavky splnit a tak si 

zajistit pravidelné zákazníky, kteří jsou ochotni za tyto služby připlatit. 

 Zákazníky lze rozdělit do tří segmentů podle vlakových tříd, které společnost nabízí. 

Nejvyšší třídou je třída Prémium. Jedná se o tichý oddíl s šesti místy, kde každý cestující má 

kožené polohovací křeslo, cestující má jídlo a pití v ceně jízdenky. Tato třída je určena pro 

cestující vyžadující maximální pohodlí a jsou ochotni si za tento komfort připlatit. Další 

třídou je Business třída. V oddíle Business třídy je místo pro 19 cestujících. Tato třída 

disponuje koženými sedadly se stolečky vhodnými pro práci. Nejpočetnější třída je třída 

Economy, ta má 212 míst k sedění. Sedadla jsou čalouněná se stolečkem, ale prostor už je 

menší. V této třídě cestující platí za jízdenku o dost méně než v první třídě (Prémium a 

Business), ale servis občerstvení probíhá i zde. 

 

4.2.2 Náklady 

 Důležitým aspektem při tvorbě strategie jsou náklady, protože se projeví v konečně 

ceně za jízdenku. Významná část nákladů je tvořena fixními náklady. Mezi fixní náklady jsou 

zahrnuty náklady na zaměstnanecké požitky (mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní 

pojištění a odměny členům orgánů skupiny). Druhou skupinou jsou náklady variabilní, které 

lze ovlivnit správným zvolením dodavatelů, vybudováním dlouhodobých dobrých vztahů 

s dodavateli, které mohou zajistit případné slevy. Další skupinou nákladů, jsou finanční 

náklady, které společnost LEO Express, a.s. musí hradit (úroky z bankovních úvěrů, úroky 

z vydaných dluhopisů, úroky ze závazku finančního leasingu, kurzové ztráty, aj.). 

 Náklady na reklamu jsou vysoké, obzvlášť v médiích, což je v tomto odvětví 

nejúčinnější. Společnost se snaží oslovit cestující ve třech zemích, což tyto náklady 

ztrojnásobuje. 

 V následujícím grafu 4.3 je zobrazena struktura nákladů za roky 2012 a 2013. Z grafu 

lze vyčíst, že nejvyšší podíl provozních nákladů má výkonová spotřeba. Struktura výkonové 

spotřeby je shrnuta v tabulce 4.3. Nutno podotknout, že meziroční nárůst je tak vysoký 

z důvodu, že v roce 2012 firma začala svůj provoz, až ve čtvrtém kvartálu.  
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Graf 4.3 Struktura provozních nákladů 

 

Zdroj: Interní informace společnosti LEO Express, a.s. 

 

Tab. 4.3 Struktura výkonové spotřeby 

Údaje v tisících Kč 2012 2013 

Náklady spojené s provozem 

vlakových jednotek 

7 954 56 588 

Opravy a udržování 3 598 15 349 

Náklady na prodané zboží 1 142 14 389 

Nájemné 3 847 10 074 

Spotřeba materiálu 2 430 6 583 

Spotřeba drobného majetku 4 046 2 081 

Ostatní 26 687 31 380 

Výkonová spotřeba celkem 49 704 136 444 

Zdroj: Interní informace společnosti LEO Express, a.s. 

 

 V následující tabulce 4.4 je přehled odpisů a mortizace za sledované roky 2012 a 

2013. Amortizace nehmotných aktiv v sobě zahrnuje zvýšený odpis za informační software, u 

něhož vedení společnosti v roce 2013 přehodnotilo celkovou dobu použitelnosti, která byla 

významně zkrácena. V současné době je vyvíjena nová verze informačního softwaru s 

plánovaným termínem úplného zahájení provozu v září 2015. 
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Tab. 4.4 Odpisy a amortizace 

Údaje v tisících Kč 2012 2013 

Odpisy budov a zařízení 4 453 58 623 

Amortizace nehmotných aktiv 454 8 725 

Odpisy a amortizace celkem 4 907 67 348 

Zdroj: Interní informace společnosti LEO Express, a.s. 

 

4.2.3 Národní specifika 

 Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie, což zjednodušilo také národní 

specifika. V železniční osobní dopravě však není jednoduché vstoupit na trh. Železniční 

dopravní cesty jsou ve vlastnictví státu a do nedávna zde byla osobní vlaková přeprava 

provozována monopolní, státem vlastněnou společností. Dopravce, který chce vstoupit na 

tento trh je nucen splňovat náročná kritéria.  

 

4.2.4 Konkurence 

 Společnost působí na trhu osobních železničních dopravců, který lze rozlišit podle 

charakteru na dálkové a regionální spoje a podle obchodního modelu na dopravu 

vykonávanou v závazku veřejných služeb a na vlastní komerční riziko. Společnost LEO 

Express, a.s. momentálně působí v oblasti dálkové dopravy vykonávané na vlastní komerční 

riziko. V této oblasti mimo LEO Express, a.s. současně působí i další dvě společnosti: 

České dráhy – státní dopravce, který provozuje osobní a nákladní železniční dopravu. Ke 

konci roku 2012 disponovaly 2 667 hnacími vozidly, 3 525 osobními dopravními vozy a 

27 066 nákladními dopravními vozy. Dopravce celkově disponoval k roku 2012 295 637 

místy k sezení a ležení (Statistická ročenka Skupiny České dráhy, 2012). 

RegioJet, a.s – soukromý osobní dopravce provozující spojení mezi Prahou, Ostravou a 

Žilinou. Společnost disponuje přibližně 40 vozy, které jsou schopny provozu (regiojet.cz). 

 Všichni tři dopravci provozující spojení mezi Prahou a Ostravou provozují dopravu na 

své komerční riziko. Nabídka těchto dopravců se liší v počtu zastávek na trase, dobou trvání 

jízdy, kvalitou a úrovní služeb. Kromě těchto tří společností působí v České republice další 

železniční provozovatele, kteří provozují svou činnost především na regionálních tratích. 
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4.3 Porterův model pěti konkurenční sil 

 Další z analýz vhodných pro sestavení strategie je analýza pěti konkurenčních sil. Pět 

konkurenčních sil, které ovlivňují pozici LEO Express, a.s. na trhu: 

 konkurence uvnitř odvětví, 

 nový konkurenti, 

 substituty, 

 dodavatelé, 

 zákazníci. 

 

4.3.1 Stávající konkurence 

 Jednou z konkurenčních výhod společnosti LEO Express, a.s. je hmotnost vlakových 

souprav. Každý železniční dopravce využívající dopravní cestu pod Správou železničních 

dopravních cest je povinen za každou cestu zaplatit odpovídající poplatek. Výše tohoto 

poplatku je stanovena především podle hmotnosti vlakové soupravy. Čím těžší je vlaková 

souprava, tím je poplatek vyšší. Vlaky LEO Express mají nižší hmotnost než vlaky 

konkurenčních dopravců RegioJet a Českých drah, a proto za každý odjetý spoj platí méně. 

Z této skutečnosti vyplývá, že konkurenční výhoda je založena také na nákladové výhodě. 

Elektrická vlaková jednotka FLIRT společnosti LEO Express, a.s. má rekuperační schopnost 

motorů, což snižuje spotřebu energie a tím snižuje náklady a šetří životní prostředí. 

 Společnost LEO Express, a.s. provozuje přepravu cestujících pěti novými vlakovými 

soupravami. Vlakové jednotky jsou nové a není potřeba investovat do oprav jako u 

konkurenčního RegioJetu. Nevýhoda těchto jednotek je ta, že pokud je problém na jednom 

voze a je potřeba provézt opravu, musí se odstavit celá jednotka a případně zrušit spoje. 

Kdežto u RegioJetu, porouchá-li se jeden vůz, je možné ho odpojit a samostatně opravovat. 

Velikost společnosti LEO Express, a.s. je podstatně menší než konkurenční České dráhy, a.s., 

to má výhodu nižších režijních nákladů a flexibility na trhu. Cestující si obvykle vybírají 

dopravce podle poskytovaných služeb. Ve vlacích LEO Express jsou služby na kvalitní 

úrovni, ale placené, oproti RegioJetu, kde je část servírovaného občerstvení zdarma. Cestující 

na slovo zdarma slyší velmi dobře, a proto dávají mnohdy přednost konkurenčnímu 

RegioJetu, kde je prozákaznický servis základní politikou.  
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4.3.2 Noví konkurenti 

 Konkurence se nezvyšuje ve smyslu, že přibývají další konkurenční subjekty, nýbrž 

jen v způsobu provozu a nabídky služeb stávajících konkurentů. Pro vstup na trh jsou příliš 

složité postupy k překonání bariér a je k tomu potřeba vysoký základní kapitál. Nákup 

vlakových souprav se pohybuje v řádu sta milionů až miliard. Jelikož tato oblast dopravy není 

příliš výdělečná, noví konkurenti se na tento trh nehrnou. Proto se provozovatelé osobní 

železniční přepravy většinou snaží získat státní dotaci. 

 

4.3.3 Substituty 

 Nejvýznamnějším substitutem pro železniční dopravu na hlavní trase Ostrava – Praha 

je automobilová doprava. Cestováním autem umožňuje tzv. door to door. Volba vlastní 

dopravy má spoustu výhod. Cestující se nemusí řídit časy odjezdů, cestují podle vlastní osy, 

nemusí se potýkat s dalšími cestujícími v dopravním prostředku atd. Vlakoví dopravci se 

snaží lidi oslovit, aby využili právě je a auta nechali zaparkované doma. Nabízí se jim 

možnost relaxace po celou dobu jízdy, možnost občerstvení se, využití bezplatného připojení 

k internetu, které lze využít k práci a tak čas cestování využít a zužitkovat. LEO Express 

nabízí prodej MHD jízdenek přímo na palubě vlaku, do měst, kde zastavuje. Možnost 

zvýhodněného pronájmu automobilu v cílových stanicích. LEO Express se snaží oslovit 

řidiče, aby využili jejich služeb taky z důvodu šetrnosti k životnímu prostředí. Průjezdnost na 

dálnicích není mnohdy příznivá a tak se stává, že je cesta vlakem rychlejší a bezpečnější.  

 Na trase Ostrava – Praha je obslužnost provozována třemi dopravci. V samotném 

základu se jejich služby markantně neliší, proto je potřeba získávat nové cestující z řad řidičů. 

 Autobusová doprava je také substitutem vlakové dopravy, ale na trase Ostrava – Praha 

není tak velkou hrozbou., jelikož doba jízdy je podstatně vyšší než jízda vlakem. 

 

4.3.4 Dodavatelé 

 Hlavním dodavatelem společnost LEO Express je výrobce vlakových souprav Stadler 

Bussnang AG, který v rámci záručního servisu zajištuje opravy a náhradní díly pro všechny 

jednotky FLIRT. Výrobce vlakových jednotek má významné postavení, zajištuje dobrý 

technický stav, provozuschopnost a funkčnost vlakových souprav. Tento dodavatel není 

jedinečný a společnost na něm není přímo závislá, jelikož již našla levnějšího dodavatele pro 

případný nákup nových vlakových jednotek. 
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 Dalším významným dodavatelem je organizace Správa železniční dopravní cesty, 

která je provozovatelem dopravní cesty a jako jediná umožnuje dopravcům využívat koleje 

pro svou podnikatelskou činnost. Získá-li společnost potřebné licence a uhradí příslušné 

provozní poplatky, organizace SŽDC je povinna této společnosti umožnit provoz na dráze. 

SŽDC je provozovatelem železniční dopravní cesty a jejím úkolem je zajistit 

provozuschopnost, modernizaci a rozvoj drah na všech úrovních. Tento dodavatel je pro 

společnost jedinečný, je na něm zcela závislá.  

 Další ne tolik významnou dodavatelskou společností je úklidová a bezpečností 

agentura Areka, a.s. Společnost zajištuje v cílových stanicích úklid vlakových souprav, 

doplnění čisticích prostředků a odsátí fekálii z vlakových toalet. Agentura zajištuje noční 

hlídače, kteří mají povinnost kontrolovat dění kolem vlaku v době jejich nečinnosti. 

Zaměstnanci agenturní firmy Areka zprostředkovávají úklid nejen na vlacích, ale také zajištují 

pořádek na firemních bytech a v kancelářských prostorech. Úklidových firem je spousta, 

proto není agentura Areka, a.s. jedinečným dodavatelem a firma na ní není závislá. 

 Společnost Alpha flight, a.s. zajištuje letecký catering, který se využívá ve vlacích 

LEO Express. Zaměstnanci společnosti Alpha flight doplňují cateringové zásoby na vlacích 

při jejich obratu ve stanici Praha hlavní nádraží. Jejich dalším úkolem je údržba cateringového 

zařízení a zajištění dodávky denního tisku pro cestující. Společnosti má svou jedinečnost, 

jelikož jako jediný vlakový dopravce má catering na úrovni letadel. Nicméně cateringová 

firma lze najít jiná, a proto na ní není společnost závislá. 

 IT společnost Bileto je dodavatelem jízdenkové aplikace, spravuje informačně 

zábavný portál ve vlacích. Využívání této společnosti bude v následujících měsících 

ukončeno. Společnost LEO Express si bude vytvářet vlastní IT oddělení a tím se stane 

nezávislá na dodavateli IT. 

 

4.3.5 Zákazníci 

 Zákazníci využívají služeb a jsou konečnými spotřebiteli. Zákazníci neboli cestující si 

vybírají vlakového dopravce podle svých specifických požadavků. Nejdůležitějším faktorem 

při rozhodování je cena jízdného. Vlakoví dopravci se v tomto směru neustále předhánějí. 

LEO Express nabízí svým cestujícím věrnostní program SMILE club. Tento program je 

zpuštěn od roku 2013 a nemá v železniční oblasti konkurenci. Klienti vstupují do programu 

zcela zdarma a mohou využívat následující výhody: 
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- 20 % sleva na jízdenky do třídy Economy na všechny spoje ve všechny dny, 

- 40 % sleva pro držitele žákovských průkazů a Smile karet, 

- Kofola ke každé jízdence zdarma, 

- získávaní bodů za jednotlivé jízdy s možností směny na kredit, 

- dvojnásobek bodů za jízdenky mimo špičku, 

- bodový bonus při dobití kreditu, 

- možnost platby kreditem na pokladnách díky bezpečnostnímu PIN kódu, 

- rychlejší odbavení na pokladnách, 

- slevy u partnerských organizací. 

Marketingové oddělení se snaží cestující oslovit způsobem, aby cestující měli pocit 

sounáležitosti. Aby se cestování právě s LEO Express, a.s. stalo jejich životním stylem. LEO 

Express si nepodbízí své cestující nabídkou produktu zdarma, ale nabídkou kvalitních a 

bezpečných služeb. 

 

4.3.6 Souhrn Porterova modelu pěti konkurenčních sil 

 Po vypracování tohoto modelu je patrné, že se společnost nemusí obávat vzniku 

nových konkurentů, ale je třeba být ve střehu, co se týká stávajících konkurentů. 

Dodavatelské služby nejsou nikterak v ohrožení a není třeba mít obavy z hrozby z jejich 

strany. Substituty a zákazníci mohou být brány spíše jako nová příležitost případně z malé 

části jako hrozba. Zákaznicí mnohdy preferují nízkou cenu na úkor kvality. 

 

4.4 Identifikace zdrojů organizace 

 Analýza vnitřních zdrojů organizace zjišťuje, jaké zdroje má podnik k dispozici, zda 

jsou tyto zdroje nahraditelné či nenahraditelné. Veškeré zdroje se mohou stát pro firmu 

konkurenční výhodou. 

 

4.4.1 Lidské zdroje 

 Počet zaměstnanců se výrazně nemění. Aktuálně k 1. březnu 2015 má společnost 143 

zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 26 na dohodu o provedení pracovní činnosti a 24 na 

dohodu o provedení práce. V následující tabulce je přehled počtů zaměstnanců jednotlivých 
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úrovní. V následující tabulce 4.5 je souhrn pracovních pozic a počtů pracovníků na této 

pozici. 

 

Tab. 4.5 Pracovní pozice 

Druh práce Počet 

Vedení společnosti 10 

Účetní 3 

Dispečer 5 

Strojvedoucí 22 

Stevard Praha 11 

Stevard Bohumín 69 

Pokladní 16 

Zdroj: Interní informace společnosti. 

  

 Výběr zaměstnanců v začátcích rozjezdu firmy probíhal prostřednictvím několika 

výběrových kol, pod vedením několika personálních pracovníků. V současné době probíhá 

výběr uchazečů prostřednictvím jednoho personalisty a dalšího zaměstnance z dané oblasti. 

Uvolní-li se některá z pracovních pozic, nejprve je nabídnuta stávajícím zaměstnanců, kteří již 

mají zkušenost s firemním provozem. Nenajde-li se někdo z interních zdrojů, je vyvěšen 

inzerát na webových stránkách nebo v informačním panelu na palubách vlaků. 

Na zaměstnance jsou kladeny kvalifikační nároky podle jejich pracovní pozice. 

Základem pro všechny je nutnost míti středoškolské vzdělání s maturitou a znalost minimálně 

jednoho cizího jazyka. Před nástupem do zaměstnání je každý zaměstnanec podroben lékařské 

prohlídce. Zaměstnanci pohybující se v kolejišti musí splňovat zdravotní kritéria, jako jsou 

především perfektní zrak a sluch, vyšetření probíhají periodicky jednou ročně. Tito 

zaměstnanci musí být podrobeni školení BOZP a DVI (vstup a pohyb v kolejišti). Dále 

následuje školení specifické podle určité pracovní pozice. 
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4.4.2 Materiální zdroje 

 Mezi materiální zdroje se především řadí budovy, auta a stroje. Sídlo společnosti 

v Praze má podnik v pronájmu, stejně tak jako kanceláře v Bohumíně. Dále si firma 

pronajímá tři bytové prostory v Bohumíně, v Praze a ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

Tyto byty slouží k přenocování mezi směnami pro vlakové čety a strojvedoucí. Pokladny, 

sloužící k prodeji a rezervaci jízdenek jsou taktéž v pronájmu ve stanicích Praha, hl.n., 

Olomouc, hl.n, Ostrava, Svinov a Ostrava, hl.n. Nejdůležitějšími stroji společnosti jsou 

vlakové jednotky FLIRT, které tvoří podstatu podnikatelské činnosti. Těchto jednotek má 

firma pět. Firma vlastní osm služebních osobních automobilů značky Škoda Octavia, které 

slouží pro vedení společnosti. Do majetku firmy patří počítače, notebooky, služební mobilní 

telefony, tiskárny, kopírky, faxy, nábytek, kancelářské potřeby a ostatní zařízení, které 

zaměstnanci firmy používají při své práci. 

 

4.4.3 Nemateriální zdroje 

 Mezi nemateriální zdroje organizace lze považovat loajalita zákazníků, která neustále 

stoupá, což je vidět z čísel na sociální síti Facebook, počtu stažených mobilních aplikací a 

počtu aktivních účastníků věrnostního programu Smile club. 

 Dalším nehmotným zdrojem je určitě dobrá pověst společnosti. LEO Express je 

nejmladším dopravcem na tuzemském trhu s železniční osobní dopravou, ale své služby 

prodává na vyšší úrovni než její dlouhodobě působící konkurenti. Při vzniku mimořádných 

situací, jakož jsou zpoždění, odřeknuté spoje, živelné katastrofy, apod. společnost nabízí 

svým cestujícím garanci kompenzací, buďto náhradní dopravou nebo vrácením jízdného. 

 Přidanou hodnotu tvoří doplňkové služby při cestování. Cestující není přepravován 

pouze z bodu A do bodu B. Individuální požadavky jsou řešeny prostřednictvím proškoleného 

personálu, který je vždy nápomocen a v rámci zásad etického kodexu firmy a bezpečnostních 

předpisů vždy dodává cestujícím pocit sounáležitosti, bezstarostnosti a bezpečnosti. 

 

4.4.4 Finanční zdroje 

 Společnost vykázala k 31. prosinci 2013 záporný vlastní kapitál ve výši -35 780 tisíc 

Kč. Což bylo dáno kumulovanou ztrátou a hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši  
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-159 045 tisíc Kč. Společnost dále k 31. prosinci 2013 vykazuje krátkodobé závazky 

převyšující oběžná aktiva o 35 157 tisíc Kč. Vedení společnosti věří, že výsledky společnosti 

vyplývají z počáteční fáze podnikání, neboť provoz vlakových souprav byl zahájen teprve 

v listopadu 2012. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost uzavřela novou smlouvu s hlavní financující 

bankou, na základě které byly splátky úvěru splatné v druhé polovině roku 2013 a v roce 2014 

dle úvěrové smlouvy odloženy do roku 2021. Společnost také v roce 2013 přijala 

dlouhodobou podřízenou půjčku od spřízněné osoby. Vedení společnosti vypracovalo pětiletý 

business plán, který byl zahájen v roce 2014. Vedení firmy věří, že tento plán je realistický a 

akcionáři společnosti potvrdili, že v případě potřeby poskytnou zdroje tak, aby společnost 

byla schopna dostát svým závazkům a pokračovala ve své provozní činnosti. 

 Informace za rok 2014 nebyly v době zpracování dostupné. V další kapitole bude 

provedena krátká finanční analýza prostřednictvím poměrových ukazatelů. 

 

4.5 Finanční analýza 

 Aplikace finanční analýza na společnost LEO Express, a.s. bude zaměřena na 

poměrové ukazatele: 

 rentability, 

 likvidity, 

 aktivity 

 zadluženosti. 

  Společnost LEO Express vykazuje finanční výkazy od roku 2012 a to jen za poslední 

kvartál a za rok 2013. Finanční výkazy za rok 2014 při zpracování této diplomové práce 

nebyly dostupné. Výsledky finanční analýzy budou pouze orientační z důvodu krátkodobé 

působnosti firmy. 

 

4.5.1 Ukazatele rentability 

 V následující tabulce 4.6 jsou vyobrazeny hodnoty tří poměrových ukazatelů 

rentability: rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita tržeb 

(ROS) za sledované období 2012 – 2013. 
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Tab. 4.6 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2012 2013 

ROA (EBIT/aktiva) -6,70 % -15,74 % 

ROE (EAT/VK) -651,69 % -444,51 % 

ROS (EBIT/T) -157,17 % -116,56 % 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Tyto ukazatelé nám vyjadřují, jak je firma schopna tvořit zisk z dostupných zdrojů, 

tedy kolik korun zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. V obou sledovaných letech jsou 

ukazatele záporné a tyto výsledky vyjadřují absolutní nevýnosnost. Po rozjezdu provozu 

společnosti se ihned nedočkala zisku. Všechny tři ukazatele vyjadřují špatnou ziskovost 

firmy. Jelikož se sleduje o krátké období při rozjezdu velké společnosti, nelze z těchto čísel 

vycházet a doporučovat ukončení činnosti, což by se u zaběhlé společnosti s takovou to 

rentabilitou určitě doporučilo. V následujícím grafu 4.4 je nastíněn meziroční vývoj ukazatele 

rentability. Lze vidět, že ukazatele se pohybují pod nulovou osou v záporných hodnotách. 

 

Graf 4.4 Vývojový trend ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.5.2 Ukazatele likvidity 

 Ukazatel likvidity nám vyjadřuje, má-li společnost dostatek prostředků v určitém 

okamžiku k úhradě svých závazků. Celková likvidita vyjadřuje, kolikrát jsou oběžná aktiva 
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schopna krýt krátkodobé závazky.  Celková likvidita by měla dosahovat, alespoň hodnoty 1,6, 

aby likvidita byla optimální. Jak lze vyčíst z následující tabulky tak v ani jednom sledovaném 

období to společnost LEO Express, a.s. nesplňuje. Pohotová likvidita by se měla pohybovat 

nad hodnotou 1, což by vyjadřovalo, že společnost je schopna hradit své krátkodobé závazky. 

To, ale sledovaná společnost nesplňuje. Třetím ukazatelem je okamžitá likvidita, která 

vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky finančním majetkem firmy. 

Optimální hodnota toho ukazatele se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,8, což v obou obdobích 

firma splňuje. V následující tabulce 4.7 jsou znázorněny naměřené hodnoty likvidity. 

 

Tab. 4.7 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2012 2013 

Běžná likvidita (OA/Kr.Z.) 0,737 0,574 

Pohotová likvidita  

(OA-Z/kr.CZ) 0,695 0,453 

Okamžitá likvidita 

(FM/kr.Z) 0,611 0,316 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 V grafu 4.5 pod textem je znázorněn trend ukazatelů likvidity. Z klesajících křivek je 

patrné, že je společnost na tom meziročně hůře, nicméně pokles není tak markantní. 

 

Graf 4.5 Vývojový trend ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.5.3 Ukazatele aktivity 

 Čím vyšší je hodnota obratu aktiv, tím efektnější je využití majetku firmy, aby bylo 

efektně využíváno majetku, musí být tato hodnota alespoň vyšší než 1. Ani v jednom roce 

nebyla naměřená hodnota větší než jedna, to znamená, že společnost neefektivně využívá 

svého majetku. Pozitivní je, že hodnota obratu aktiv má rostoucí tendenci. U ukazatelů doby 

obratu aktiv, zásob, pohledávek a splatnosti krátkodobých pohledávek je žádoucí, aby tato 

doba byla co nejkratší. Ve čtvrtém kvartálu roku 2012 byly doby obratu propastně dlouhé, což 

bylo způsobeno rozjezdem firmy. V roce 2013 už byly hodnoty podstatně příznivější, 

nicméně doba obratu aktiv a doba obratu krátkodobých závazků je pořád dost dlouhá. 

V tabulce 4.8 jsou znázorněny naměřené hodnoty ukazatele aktivity. 

 

Tab. 4.8 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2012 2013 

Obrat aktiv (T/Aktiva) 0,011 0,203 

Doba obratu aktiv 

((CA·360)/T) 34 623 1 771 

Doba obratu zásob 

((Z·360)/T) 323 19 

Doba splatnosti pohledávek 

(Pohl./(T/360)) 328 20 

Doba splatnosti 

krátkodobých závazků 

(Kr.Z./(T/360)) 5 886 154 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Vybrané ukazatele aktivity v grafickém vyjádření v grafu 4.6. Opět je vidět pozitivní 

trend, kdy doba obratu zásob a pohledávek se meziročně rapidně zkracuje. 
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Graf 4.6 Vývojový trend ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.5.4 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti vyjadřují informace ohledně úvěrového zatížení firmy. 

Ukazatel zadluženosti podílu vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje, jak je podnik schopen 

vlastními prostředky krýt svůj majetek. Což sledovaná společnost není schopna, protože podíl 

vlastního kapitálu na aktivech je na úrovni pouhého 1 % v prvním roce a v druhém roce se 

dostává do záporných hodnot, kdy vlastní kapitál má zápornou hodnotu. Do jaké míry je firma 

financována cizím kapitálem nám vyjadřuje ukazatel celkového zadlužení. Z naměřených 

hodnot vyplývá, že společnost je z více jak dvou třetin financována z cizích zdrojů, navíc se 

celková zadluženost meziročně ještě zvýšila.  S rostoucí zadlužeností roste riziko věřitelů, a to 

není pro společnost příznivé. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu by se měl pohybovat 

v hodnotách mezi 80 – 120 %. Z důvodu že firma využívá z větší části cizí kapitál, byly 

naměřeny hodnoty, znázorněné v následující tabulce. V prvním roce je hodnota přespříliš 

vysoká, tady jde opravdu vidět, že by se firma měla snažit snížit využití cizího kapitálu. 

V následujícím roce byl vlastní kapitál v záporných hodnotách, což není příznivé pro 

společnost. Ukazatele úrokového krytí a zatížení nelze pro danou společnost vypočítat a to 

z důvodu, že firma ve finančních výkazech neuvedla žádné nákladové úroky. Souhrn 

ukazatelů v tab. 4.9. 
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Tab. 4.9 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2012 2013 

Podíl vlastního kapitálu 

na aktivech (VK/CA) 1,1 % -3,5 % 

Ukazatel celkové 

zadluženosti (CZ/CA) 63,5 % 77,7 % 

Zadluženost vlastního 

kapitálu (CZ/VK) 6 179,4 % -2 195,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Společnost LEO Express, a.s. k zahájení svého provozu potřebovala mnoho investic. 

Tyto investice byly příliš vysoké, a tak se společnost musela zadlužit. Z finanční analýzy 

nevyplývá pro společnost nic dobrého. Většina výsledků je alarmující. Je jasné, že začínající 

společnost nebude ihned zisková a neobejde se bez cizí finanční pomoci. Finanční analýza 

nám ukázala, že momentální stav není příznivý, ale nemůžeme se zaleknout, protože 

počáteční investice nesou riziko, se kterým se počítalo a samozřejmě bude ještě nějakou dobu 

trvat, než se společnost postaví na vlastní nohy. 

 

4.6 Model 7S 

 V této kapitole bude aplikován model 7S, který zahrnuje sedm kritických faktorů 

úspěchu, které jsou vzájemně propojeny a v rámci organizace musí být rovnoměrně rozvíjeny.  

 

4.6.1 Strategie 

 Společnost LEO Expres je mladou a dynamickou společností s ambicemi vstoupit 

nejen na domácí trh, ale také na zahraniční trhy prostřednictvím svých vlastních aktivit nebo 

na aktivitách založených na různých formách spolupráce se zahraničními partnery. Výše 

zmiňovaný business plán je založen na třech stabilních pilířích: 

 osobní železniční doprava, 

 autobusová doprava, 

 globální transportní služby. 
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Osobní železniční doprava zahrnuje expanzi na trhu osobní železniční dopravy 

v České republice a na trzích střední a východní Evropy. První expanzí na zahraniční trh byl 

vstup na slovenský trh. Dalším strategickým krokem bude uchytit se v sousedním Polsku. 

Autobusová doprava byla již spuštěna ve dvou spojích do polského Krakova. V rámci 

business modelu je v plánu navýšení a prodloužení těchto spojů. V rámci globální transportní 

služby se společnost nachází v pokročilé fázi jednání s několika strategickými partnery, se 

kterými se chystá spolupracovat na různých úrovních. 

 

4.6.2 Struktura 

 Organizační struktura společnosti se v posledních letech několikrát změnila, ale stále 

zůstává vertikální. Hlavní funkci v organizaci zastává výkonný ředitel a zároveň hlavní 

akcionář Leoš Novotný, ml. Organizace má dále ve svém vedení obchodní a marketingovou 

ředitelku, provozního ředitele, technického ředitele, vedoucího palubního personálu, IT 

ředitele, HR ředitele a finančního ředitele. Organizační struktura je vyobrazena na 

následujícím obrázku. Jednotliví ředitelé a vedoucí mají pod sebou další zaměstnance, které 

jsou povinni kontrolovat a jsou za ně odpovědni. Pracovníci dostávají nařízení od svých 

přímých nadřízených. Jednotlivé úseky společnosti mají své cíle, které ústí do cíle 

společného. Jednotlivé úseky jsou informačně propojeny a neustále spolupracují. Pro lepší 

spolupráci jsou všechny úseky umístěny do jednoho sídla a denně probíhá mezi nimi porada o 

aktuálních záležitostech. 
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Obr. 4.1 Organizační struktura společnosti LEO Express, a.s. 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti LEO Express, a.s. 2013 

 

4.6.3 Systémy řízení 

 Nejvyšším orgánem mateřské společnosti je valná hromada, dalšími orgány 

společnosti jsou představenstvo a dozorčí rada. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za 

představenstvo jedná navenek samostatně předseda a místopředseda představenstva nebo 

společně dva členové představenstva.  

 Ve společnosti existuje osobní, emailová a telefonní komunikace. Vedoucí pracovníci 

a jejich jednotlivé úseky sdílí informace na společném elektronickém disku. Prostřednictvím 

emailu a telefonu řídí své podřízené. Všichni zaměstnanci jsou povinni používat služební 

telefon a reagovat na emailové informace.  

 S informacemi ohledně provozních věcí jsou zaměstnanci seznamováni 

prostřednictvím vyhlášek, které jsou povinni ztvrzovat svým podpisem, že o dané 

problematice vědí. 

 

4.6.4 Styl manažerské práce 

Styl manažerské práce představuje činnosti, charakterizující manažera při plnění 

daných úkolů v určitých podmínkách. Vztah manažerů k podřízeným je ovlivněn jejich 

zkušenostmi a schopnostmi. Ve společnosti se uplatňuje konzultativní styl vedení. Manažer 
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čerpá z poznatků a zkušeností svých podřízených. Manažer svou práci odvádí v kanceláři a při 

výskytu problému ve vlacích je třeba vyslechnout pracovníky, kteří vykonávají svou práci 

právě tam. Při řešení problému je pravidlem, že mezi sebou komunikují všechny zúčastněné 

strany. A na základě všech informací se postupuje k vyřešení nastalé situace. 

 

4.6.5 Spolupracovníci 

 Všichni zaměstnanci v rámci plynulosti pracovních činností jsou povinni mít kontakt 

na ostatní spolupracovníky a při jakémkoliv problému s daným spolupracovníkem situace 

řešit. Spolupráce začíná u vlakových čet, kde během jízdy palubní personál řeší vzniklé 

situace. Na pomoc má k dispozici vedoucího palubního personálu, dispečera, jednotlivé 

pokladny, provozního ředitele, IT technika, apod. Vedoucí vlakové čety po každé jízdě píše 

hlášení z jízdy, kde uvede, zda se vyskytl problém či nikoliv. Toto hlášení dostanou všichni 

členové vedení a každé ráno řeší nastalé problémy. Je zvykem, že zúčastnění zaměstnanci 

mohou být požádáni o popis situace. Díky této dobré komunikaci se předchází opakování 

těchto mimořádností a dochází k odstranění problémů. Vztahy mezi všemi zaměstnanci 

probíhají v přátelské rovině a podřízeni mají zastání a pochopení u svých nadřízených. To je 

tajemstvím úspěchu příjemné a nestresující atmosféry, která zvyšuje produktivitu práce. 

 

4.6.6 Schopnosti 

 Společnost klade důraz především na kvalifikaci svých zaměstnanců, která je 

podporována opakovaným proškolováním. Zaměstnanci jsou motivováni ke kariérnímu růstu, 

který je ve společnosti umožněn. Výše v textu bylo zmíněno, že při uvolnění některé 

z pracovních pozic je tato pozice nejprve nabídnuta stávajícím zaměstnancům, až po té 

veřejnosti. Schopnosti zaměstnanců jsou rozšiřovány prostřednictvím odborných a 

jazykových kurzů, které mohou v rámci benefitů využít. 

 

4.6.7 Sdílené hodnoty 

 Mezi hlavní sdílené hodnoty patří zajištění kvalitní a bezpečné služby pro zákazníky. 

Společnost využívá pouze kvalifikovaný personál, který je opakovaně proškolován. Při všech 

činnostech je dbáno na zdraví a bezpečí všech zaměstnanců, ale také i zákazníků. Vedení 

společnosti klade důraz na sounáležitost. Zaměstnanci se mohou zúčastnit porad vedení, aby 
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byli v obraze, co je aktuálního v řešení organizace. Při sestavení firemní vize byli požádáni 

všichni zaměstnanci ke spolupráci na jejím vypracování.  

 

4.7 Analýza VRIO 

 Metoda VRIO analyzuje zdroje organizace. V následující tabulce 4.10 jsou uvedeny 

zdroje organizace a jejich hodnocení z hlediska hodnoty (V), vzácnosti (R), napodobitelnosti 

(I) a organizace (O). Mezi hodnocené zdroje organizace jsou zvoleny lidské, hmotné, 

nehmotné a finanční zdroje, které jsou identifikované z charakteristiky společnosti. 

Výsledkem analýzy VRIO bude zjištění silných a slabých stránek organizace, které budou 

sloužit k vypracování SWOT analýzy. 

 

Tab. 4.10 Analýza VRIO 

Zdroje V R I O Hodnocení 

Vedení 

společnosti 

Ano Ano Nesnadné Ano Silná stránka 

Zaměstnanci Ano Ano Nesnadné Ano Silná stránka 

Výuka a vzdělání Ano Ne Snadné Ano Neutrální 

Budovy Ne Ne Snadné Ano Neutrální 

Stroje Ano Ano Nesnadné Ano Silná stránka 

Image Ano Ano Nesnadné Ano Silná stránka 

Loajalita 

cestujících 

Ano Ne Nesnadné - Silná stránka 

Software Ano Ano Snadné Ne Neutrální 

Vysoká kvalita Ano Ano Nesnadné - Silná stránka 

Známost značky Ano Ne Nesnadné - Neutrální 

Rentabilita Ne Ne Nesnadné - Slabá stránka 

Likvidita Ne Ne Nesnadné - Slabá stránka 

Aktivita Ne Ne Nesnadné - Slabá stránka 

Zadluženost NE Ne Nesnadné - Slabá stránka 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.8 SWOT analýza 

 Základem SWOT analýzy budou informace získané z přechozích analýz, z informací 

od vedení společnosti a z veřejně dostupných informací. Tato analýza zahrnuje nejdůležitější 

silné a slabé stránky organizace, které vycházejí z vnitřního prostředí podniku a nejdůležitější 

příležitosti a hrozby, které podnik přijímá z vnějšího prostředí. SWOT analýza je nástrojem ke 

komplexnímu hodnocení fungování podniku, k odhalení problémů a případnému objevení 

možností zlepšení.  

 SWOT analýza byla zahájena určením silných a slabých stránek, na základě 

předchozích analýz. Jednotlivé silné a slabé stránky budou párově srovnány. Na základě 

párového srovnání k jednotlivým položkám byly přiděleny priority. V dalším kroku bude 

následovat určení hrozeb a příležitostí, ke kterým bude přiřazena atraktivita dopadu a 

pravděpodobnost vzniku. Z těchto dvou údajů bude odvozena úroveň přínosu a rizika. Po 

dokončení předchozích kroků bude možné z výsledné matice stanovit čtyři typy alternativních 

strategií: WO, SO, WT a ST strategie. 

Silné stránky 

 Každý podnikatelský subjekt disponuje silnými stránkami a je dobré, aby o nich věděl 

a efektivně je zužitkoval k získání konkurenční výhody. V následující tabulce 4.11 je výčet 

silných stránek, které byly stanoveny na základě dostupných informací, a při určování každé z 

nich došlo k odůvodnění, proč se jedná o silnou stránku. Následně párovým srovnáním byly 

vypočteny priority jednotlivých silných stránek.  

Tab. 4.11 Seznam silných stránek 

 Seznam silných stránek Počet priorit 

A Nízké provozní náklady 6 

B Kvalita služeb 5 

C Kvalitní, proškolení zaměstnanci 4 

D Doprovodné služby 3 

E Dobrá pověst 2 

F Loajalita cestujících 1 

G Nabídka tří cestovních tříd 0 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Mezi nejvýznamnější silné stránky patří, že vlakové soupravy využívané společnosti 

LEO Express, a.s. mají nízkou hmotnost. Provozní poplatek za využívání českých 

železničních dopravních cest se stanovuje na základě hmotnosti vlaků. Jelikož vlakové 

jednotky FLIRT mají nízkou hmotnost oproti vlakovým soupravám konkurentů, jejich provoz 

je levnější a tak mohou zlevnit na ceně jízdného. Kvalita nabízených služeb je ve srovnání 

s konkurencí na vyšší úrovni. Společnost přepravuje cestující kvalitními švýcarskými 

vlakovými soupravami, takže se nestává, že by nefungovala v létě klimatizace nebo naopak 

v zimním období topení, jak je zvykem u konkurenčních dopravců. Kvalita služeb je zaručena 

čistým interiérem, pohodlnými sedačkami, internetovým připojením, palubním informačně – 

zábavným portálem a dalšími aspekty, na které cestující nedají dopustit a u konkurence se jim 

nedostanou. Silnou stránkou firmy je kvalitně proškolený personál, nejen ve vedení 

společnosti jsou odborníci s několikaletou zkušeností v železniční dopravě, ale i na vlacích se 

cestující setkávají s proškoleným personálem, kterým jim je po celou dobu jízdy k dispozici a 

nápomocen. Doprovodné služby dovršují komplexnost kvalitního cestování. Cestující mají 

možnost využít prodeje MHD jízdenek přímo na palubách vlaků, dále jim palubní personál je 

ochoten zprostředkovat taxi službu do jejich cílové stanice, jsou pro ně k dispozici parkovací 

místa, návazné autobusy apod. V rámci zachování dobré image společnosti má cestující při 

jakékoliv mimořádné situaci při odřeknutí spojů, případného zpoždění vlaku nárok na 

kompenzaci jízdného nebo je zajištěna náhradní doprava. Věrnostní program Smile club 

eviduje čím dál více členů. Cestující s věrnostní kartou Smile mají o 20 % levnější jízdné, 

dostávají na vlacích zdarma Kofolu a načítají se jim body, které pak mohou převést na 

kredity, za které si nakoupí jízdenky. Tento věrnostní program je unikátní v tom, že 

registrace do programu je zcela zdarma a navíc cestující mohou využít slevy u partnerských 

společností. Věrnostní program společnosti udržuje stálou klientelu spokojených zákazníků. 

Poslední zmíněnou silnou stránkou je, že cestující si mohou zvolit ze tří cestovních tříd. 

Záleží na jejich preferencích, zda je pro ně důležitější cena jízdenky nebo komfort a pohodlí. 

Společnost nabízí tři cestovní třídy: Prémium, Busisness a Economy. Prémium třída je určena 

pro náročnější cestující. Jedná se o tichý oddíl s 6 koženými polohovatelnými křesly. V ceně 

jízdenky je zahrnuto tříchodové teplé menu, dva alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje 

neomezeně, včetně teplých nápojů. Tato místa jsou nejdražší. Další třídou je Business třída, 

která je určena pro cestující, kteří chtějí mít dostatek místa a při cestě pracovat. Business třída 

má 19 kožených sedaček se stolečky vhodných pro práci. V ceně jízdného zde cestující mají 

bagetu nebo dezert a dva nealkoholické nápoje včetně teplých nápojů. Nejpočetnější třídou je 

třída Economy, ta disponuje 212 čalouněnými sedadly. V ceně jízdenky je k dispozici pouze 
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denní tisk a časopisy, veškeré občerstvení si cestující hradí sami. V této třídě mohou cestující 

uplatňovat slevové průkazy.  

 

Slabé stránky 

 Je samozřejmostí, že každý subjekt má vedle svých silných stránek, také stránky slabé. 

Slabé stránky znevýhodňují a ohrožují podnik a přináší určité nevýhody či samotné ztráty na 

zisku. V následující tabulce 4.12 je výčet slabých stránek, které se určovaly stejným 

způsobem jako přecházející silné stránky. 

 

 Tab. 4.12 Seznam slabých stránek 

 Seznam slabých stránek Počet priorit 

D Opotřebení a poruchy vlakových souprav 5 

C Vysoké počáteční investice 5 

A Hospodářské výsledky 4 

G Cena jízdenek 4 

E Finanční náročnost provozu 2 

F Malý počet vlakových souprav 1 

B Malá společnost 0 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Mezi nejzávažnější slabé stránky společnosti jsou vysoké počáteční investice a 

legislativní omezení. Počáteční investice společnost zatížily tak, že je stále ve ztrátě. Dalším 

kamenem úrazu, který může nastat, je opotřebení a porucha vlakových souprav. Jelikož 

jsou neustále v provozu a není dostatek, aby si tyto jednotky odpočinuly, dochází k velké 

zátěži, která se může projevit poruchovostí. Nastane-li problém s vlakovou jednotkou a bude 

muset být odstavena, hrozí odřeknutí několika spojů a tím firma přichází o zisk. Další slabá 

stránka je hospodářský výsledek. Ukazatele finanční analýzy zobrazují, že rentabilita není 

žádná, likvidita minimální, zadluženost obrovská a aktivita taky negativní. Velkou slabinou je 

cena jízdenek. Ceny jízdenek konkurenčního RegioJetu jsou nižší a k tomu káva a čaj 

zdarma, což v LEO Express, a.s. je pouze ve vyšší třídě. Finanční náročnost provozu je taky 
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slabinou, která nedovolí firmě zvyšovat zisky. Společnost provozuje pouze pět vlakových 

jednotek, které jsou neustále v provozu. Nastane-li situace, kdy některá z jednotek má 

poruchu nebo uvízne na trati, společnost nemá náhradní soupravu, kterou by vyslala na místo 

té problémové. V této situaci se musí řešit náhradní doprava autobusová nebo vlaková od 

konkurence nebo se vyplácí kompenzace, což ve všech třech případech připravuje firmu o 

peníze. Společnost LEO Express, a.s. je ve srovnání s jejími konkurenty malá firma, to 

přináší nevýhodu v tom, že není dotována mateřskou společností, státem, apod. 

Příležitosti 

 Proces určení příležitostí je na základě předchozích analýz vnějšího prostředí. Nejprve 

je nutné si tyto příležitosti vypsat a odůvodnit proč právě daný aspekt je příležitostí k získání 

konkurenční výhody. K jednotlivým příležitostem byla přiřazena atraktivita dopadu a 

pravděpodobnost vzniku. Následně se z těchto dvou kritérií vypočetla úroveň přínosu. 

V následující tabulce 4.13 jsou zobrazeny jednotlivé příležitosti a jejich úrovně přínosu. 

 

Tab. 4.13 Seznam příležitostí 

 Seznam příležitostí Úroveň přínosu 

C Rozšíření doprovodných služeb 460 

A Návazné autobusy 320 

D Reklama prostřednictví slevomatů 270 

B Rozšíření tras 250 

G Rozšíření věrnostního programu 240 

F Zavedení nových zastávek na trase 150 

E Zvýšení počtů spojů 100 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší úroveň přínosu má rozšíření doprovodných služeb. 

Společnost, jelikož má pouze pět vlakových jednotek, nemá jak rozšířit svou základní činnost 

a tak se nabízí rozšířit doplňkové služby. Těmi mohou například být zprostředkování letenek, 

zprostředkování ubytování u obchodních partnerů, apod. Návazné autobusy jsou momentálně 

vypravovány dvakrát denně z Bohumína do Krakova. Obsazenost těchto autobusů se čím dál 

víc zvyšuje a tak se nabízí skvělá příležitost navýšit vypravované spoje nebo také rozšířit 
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trasu do jiných lokalit. Reklama je finančně náročná a společnost se snaží ušetřit každou 

korunu. Nabízí se tedy příležitost propagovat společnost prostřednictvím slevových portálů, 

kde firma může získat nové klienty a za propagaci se postará provozovatel serveru. Rozšíření 

tras může být další příležitostí, jak zvýšit společnosti zisk.  Navázáním spolupráce s dalšími 

obchodními partnery je možné rozšířit i věrnostní program Smile club a tak přilákat nové 

klienty. Nabízí se také příležitost zvýšení počtů spojů, což už je hůře realizovatelné, pokud 

by společnost nepřikoupila nové vlakové jednotky, aby se mohla obslužnost zvýšit. 

Hrozby 

 Tak jako příležitosti, tak i hrozby byly určeny na základě analýzy vnějšího prostředí. 

Opět bylo nutné nejprve stanovit ohrožující aspekty a odůvodnit proč byly považovány za 

hrozby. K jednotlivým hrozbám byla přiřazena závažnost dopadu a pravděpodobnost vzniku, 

z toho se pak vypočetla úroveň rizika. V následující tabulce 4.14 je seznam hrozeb a jejich 

příslušné úrovně rizika. 

 

Tab. 4.14 Seznam hrozeb 

 Seznam hrozeb Úroveň rizika 

A Ceny služeb konkurence 400 

C Legislativní opatření 300 

F Služby konkurence 225 

B Doprava autem 100 

E Nehodovost 80 

D Vstup nové konkurence na trh 50 

G Doprava autobusem  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Nejvyšší hrozbou jsou ceny služeb konkurence. Konkurenční ČD jsou dotovány 

státem, soukromé vlaky RegioJet jsou dotované mateřskou společností Student Agency a Leo 

Express nemá kam sáhnout. Pokud konkurenti sníží své ceny jízdenek, je LEO Express nucen 

také ceny stáhnout, protože pro zákazníka je rozhodující cena a co je v ceně zahrnuto zdarma. 

Služby konkurence se snaží dohánět a předhánět služby sledované společnosti. Pokud budou 

konkurenti vylepšovat své služby ve smyslu, že nabídnou cestujícím občerstvení či jiné 
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produkty zdarma, získají si více cestujících. Lidé bohužel upřednostňují kvantitu nad kvalitou 

a nejvíce slyší na slovo zadarmo. Legislativní opatření jdou proti rozvoji podnikatelské 

činnosti. Náročnost splňování těchto kritérií je vysoká. Může nastat zpřísnění pravidel 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, což by společnost nutilo zvýšit náklady na 

tato opatření. Další hrozbou společnosti může být návrat k využívání automobilu na trase 

Ostrava – Praha. Pokud by se v budoucnu dala do pořádku dálnice mezi Ostravou a Prahou, je 

možné že lidé budou opět dávat přednost automobilové dopravě. Sem tam se stává, že na 

trati vlak čelí nějaké překážce. V některých situacích nelze zabránit střetu s touto překážkou. 

Srážky s civilní osobou jsou nejčastější nehody, která vlak může potkat a ohrozit. Nicméně 

vlaky jsou konstruovány tak, aby takový to náraz přežily s co nejmenší újmou. V každém 

případě může nastat i srážka s větším objektem, např. automobilem, vlakem apod. což může 

způsobit větší škody. V tom případě by došlo, jak už je výše zmíněno, k odstavení vlakové 

soupravy a následná řešení by připravila firmu o zisk. Vstup nové konkurence na trh není 

tak velká hrozba, ale je potřeba ji brát v úvahu. Vstup na trh s železniční osobní dopravou má 

mnoho bariér, a proto se nepředpokládá, že by tohle nastalo, nicméně může přijít další 

odvážlivec a pokusit se o to, tak jako sám majitel LEO Express, a.s. Leoš Novotný, ml. 

Poslední řešenou hrozbou je využívání autobusové dopravy. Před rozjezdem vlaků 

Pendolino, RegioJet a LEO Express na trase Ostrava – Praha, cestující využívali dopravních 

služeb autobusových přepravců. Pokud by se zmodernizovala dálnice mezi Ostravou a 

Prahou, je možné, že by se cestující vrátili zpět k tomuto druhu přepravy. 

 

Matice SWOT 

Ve SWOT matice jsou zaznamenané silné a slabé stránky s vysokou důležitostí a 

příležitosti a hrozby s vysokou hodnotou, které mají strategický význam. SWOT matice slouží 

ke generování alternativních strategií, kdy budou kombinovány silné a slabé stránky 

s hrozbami a příležitostmi. Je to základ pro vznik čtyř alternativních strategií WO, SO, WT a 

ST. Matice SWOT je zpracována do tabulky 4.15. 
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Tab. 4.15 SWOT matice 

   
Silné stránky Slabé stránky 

   
1 Nízké provozní náklady 1 Vysoké počáteční investice 

   
2 Kvalita služeb 2 Opotřebení a poruchy vlaků 

   
3 Kvalitní, proškolený personál 3 Hospodářské výsledky 

   
4 Doprovodné služby 4 Cena jízdenek 

   
5 Dobrá pověst 5 Finanční náročnost provozu 

   
6 Loajalita cestujících 6 Malý počet vlakových souprav 

   
7 Nabídka tří cestovních tříd 7 Malá společnost 

P
ří

le
ži

to
st

i 

1 Rozšíření doprovodných služeb 

SO WO 
2 Návazné autobusy 

3 Reklama prostřednictvím slevomatů 

4 Rozšíření tras 

5 Rozšíření věrnostního programu 

6 Zavedení nových zastávek na trase 

7 Zvýšení počtu spojů 

H
ro

zb
y
 

1 Cena služeb konkurence 

ST WT 
2 Legislativní omezení 

3 Služby konkurence 

4 Doprava autem 

5 Nehodovost 

6 Vstup nové konkurence na trh 

7 Autobusová doprava 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Čtyři alternativní strategie 

WO – strategie je strategií hledání, využitím příležitostí se překonávají slabé stránky. 

Nejvýznamnějšími slabými stránkami společnosti jsou vysoké počáteční investice, legislativní 

omezení, hospodářský výsledek, ceny jízdenek, finanční náročnost provozu, nízký počet 

vlakových souprav a to, že společnost je malá. Základem všech těchto slabých stránek je 

finanční nedostatek, problém s nízkým ziskem. Strategie WO nabídne řešení, jak by mohla 

společnost svůj zisk zvýšit prostřednictvím příležitostí a tím eliminovat slabé stránky.  

 Rozšíření doprovodných služeb společnosti přiláká nové klienty, kteří budou mít 

zájem o cestování s LEO Expressem. Klienti se budou vracet a stanou se pravidelnými 

uživateli dopravce, což zvýší obsazenost vlaků a přinese do firemní kasy více peněz. Návrhy 

o rozšíření doprovodných služeb budou uvedeny v závěru této práce v kapitole Návrhy a 

doporučení. Další příležitost, která může navýšit příjem firmy a odstranit tak nedostatek 

financí, je rozšíření autobusových spojů. Jelikož společnost momentálně nemá dostatek 
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financí na nákup nových vlakových jednotek, muže se zaměřit na autobusovou dopravu, která 

nepotřebuje až tak velkou investici, jako vlaková doprava. V konkurenčním boji je důležitá 

reklama a reklama oslovit cestující z celé republiky je velice nákladná záležitost. Snížení 

nákladů za reklamu, lze provést využitím slevových portálů, kde společnost nabídne 

výhodnější jízdenku, ale o propagaci se postará provozovatel slevového serveru. Tyto slevové 

servery mají potenciál oslovit nové zájemce o cestování vlakem. Podaří-li se společnosti 

využít svých příležitostí, je pravděpodobné, že se firmě zvýší zisk a bude schopna splácet své 

závazky věřitelům, zlepší se její hospodářský výsledek a časem bude schopna nových 

investicí. 

 

SO – strategie, je strategie využití silných stránek ke zhodnocení příležitostí. Mezi silné 

stránky, které by mohly zhodnotit některé příležitosti, jsou nízké provozní náklady, 

doprovodné služby a dobrá pověst společnosti.  

 Vlakové jednotky FLIRT mají nízkou hmotnost, oproti vlakům konkurence. Nejenže 

tím snižují provozní náklady, ale také jsou rychlejší. Díky rychlejší jízdě by mohly vlaky 

zastavovat ve více stanicích a celkový čas jízdy by nebyl prodloužen, to by přilákala další 

cestující z jiné části republiky. Doprovodné služby společnosti by mohly probíhat i 

v návazných autobusech. Prodej jízdenek na městskou hromadnou dopravu, zajištění 

ubytování, slevy k obchodním partnerům apod. To by přidalo na kvalitě služeb dopravce. 

Cestující mnohdy přesedají do vlaku z jiných dopravních prostředků a po využití vlaků dále 

pokračují například letadlem nebo se chtějí někde ubytovat. Tito cestující by určitě ocenili 

komplexnější služby, kdy by se vlakový dopravce postaral a vše potřebné zajistil a to za 

výhodnější cenu. Touto službou by dále rostla dobrá pověst společnosti. 

 

WT – strategie je strategii vyhýbání se hrozbám a vzniku slabých stránek. Tento typ strategie 

bude složitější určit, protože veškeré slabé stránky jsou spjaty s finanční nestabilitou firmy a 

potencionální hrozby by byly odstraněny, kdyby společnost měla dostatek financí. Proto tato 

strategie nelze zpracovat a zamítá se její možnost. 

 

ST – strategie je strategii konfrontace. Strategie je realizovatelná, pokud je společnost 

dostatečně silná na přímou konfrontaci s ohrožením. Mezi potencionálními hrozbami jsou 

uvedeny převážně hrozby, které by mohly omezit provoz vlakových souprav a hrozby spojené 
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s konkurencí. Jestliže společnost bude dbát na využití silných stránek, které mohou zvýšit 

kvalitu služeb a zisk společnosti, mohou se s těmito hrozbami lépe vypořádat při jejich 

vzniku.  

SWOT analýza na základě předchozích analýz odkryla silné a slabé stránky 

společnosti a potencionální hrozby a příležitosti. Díky tomu bylo možné sestavit dílčí 

alternativní strategie, které budou základem pro návrh a doporučení pro společnost LEO 

Express, a.s., ty budou rozebrány v následující kapitole. 
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5. Návrhy a doporučení 

 Na základě provedení několika analýz vnitřního a vnějšího prostředí společnosti a 

jejich výsledků, budou navrhnuta doporučení, která by společnost LEO Express, a.s. mohla 

využít pro svou budoucí podnikatelskou činnost, ke zkvalitnění služeb a lepší 

konkurenceschopnost. Společnost si momentálně zadala k externí firmě požadavek na 

formulaci vize a poslání společnosti. Na této formulaci se podílelo 90 % zaměstnanců 

společnosti. Doposud není výsledná formulace známá a tak se pokusím, před návrhy a 

doporučením, vizi a poslání formulovat sám. 

 

Poslání 

 Posláním společnosti LEO Express, a.s. je zajistit komplexní a kvalitní služby osobní 

vlakové přepravy a udělat z cestování černými vlaky životní styl našich cestujících. 

 

Vize 

  V průběhu následujících několika let společnost upevní své postavení na trhu 

vlakových dopravců, rozšíří svou působnost na tuzemských i mezinárodních tratích a dosáhne 

konkurenční výhody v podobě loajálních zákazníků a kvality a komplexnosti svých služeb. 

 

Na základě vypracování strategické analýzy bych společnosti doporučil následující: 

Z finanční analýzy vyplynulo, že z důvodu záporného výsledku hospodaření ve 

sledovaných letech, by společnost měla zvýšit své tržby. A dalo by se říct, že by tržby 

nejrychleji mohla zvýšit, pokud by se zdražily jízdenky. Ale to by mohlo odradit cestující a ti 

by využili konkurenční společnosti. Společnost má pět vlakových souprav a provozuje 16 

vlakových spojů denně. Navýšení spojů by sice přineslo větší zisky společnosti, ale vlakové 

jednotky jsou již využity na maximum. A proto by se společnost měla v rámci zvyšování 

tržeb zaměřit na doprovodné služby pro své cestující. Společnost již má ve své nabídce služby 

pro své cestující během přepravy, příkladem je prodej občerstvení ve vlacích, prodej jízdenek 

na hromadnou dopravu, zprostředkování taxi služby nebo parkovacího místa. Doporučil bych 

společnosti tuto nabídku služeb ještě více rozšířit a specifikovat cestujícímu na míru. A to 

následovně: 
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 Jelikož se stává, že na palubách vlaků se vyprodá veškeré občerstvení, navrhuji zřídit 

možnost, aby si cestující při objednání své jízdenky mohl navolit, o co bude mít zájem 

z cateringové nabídky, s možností zaplatit objednávku spolu s jízdenkou a tak i čerpat 

více Smile bodů. Nestávalo by se, že by někdo nedostal to, co si chtěl objednat. Přece 

jen nasycený člověk je vždy spokojenější.  

 Věrnost cestujících se zvyšuje a tito cestující jezdí vlakem pravidelně. Nabídka 

cateringu se jim může v jisté míře zprotivit. Doporučuji častější změnu cateringového 

sortimentu. Jak se říká, s jídlem roste chuť a tak i s větším výběrem by docházelo 

k vyšším prodejům, což by mělo za následek zvyšování tržeb. 

Ze strategické analýzy vyplynuly další příležitosti, které by mohly zpříjemnit a zkvalitnit 

dosavadně nabízené služby: 

 Jak už bylo zmíněno společnost LEO Express, a.s. provozuje pět vlakových jednotek, 

pro zvýšení tržeb by se určitě hodilo mít těchto jednotek více. Investice do nových 

vlakových jednotek je příliš vysoká a tedy v brzké době nebude možnost investovat do 

dalších vlakových souprav. Nabízí se levnější alternativa rozšíření dopravy a tou je 

autobusová doprava. Společnost provozuje autobusovou dopravu do sousedního 

Polska. Tyto autobusy jsou vypravovány dvakrát denně z Bohumína do Krakova a 

zpět. Zájem o tato spojení roste. Ale spojů a místa kam jezdit nepřibývá. Společnost 

by se měla zaměřit na expanzi na další trhy, do dalších měst a ve více časech. 

 Lidé jsou obecně pohodlní a rádi cestují svým autem, protože mohou cestovat od 

“dveří ke dveřím“. Z Porterovy analýzy bylo zjištěno, že nejobávanějším substitutem 

vlakové přepravy je právě přeprava automobilová. A tak je třeba se zaměřit právě na 

lidi, kteří stále jezdí na trase Ostrava – Praha a zpět svými vlastními vozidly. Těmto 

lidem je známo, že cestování vlakem je v dnešní době komfortní a mají možnost ve 

vlaku relaxovat nebo pracovat na místo soustředění se na jízdu autem. Ale ani to je 

stále nepřesvědčilo k volbě vlaku a to z důvodu, že k vlaku musí nějakým způsobem 

dojet a nějakým způsobem od něj odjet tam, kam potřebují. Pro tyto potencionální 

cestující by bylo vhodným řešením, zajistit jim dopravu přímo od domu k vlaku 

prostřednictvím partnerské taxi služby, která by pro tyto cestující jezdila za 

zvýhodněnou taxu.  

 Vlaky LEO Express jezdí nejvíce na trase Praha, hl.n. – Bohumín. A z Bohumína jezdí 

dvakrát denně autobus LEO Express do Krakova s jednou zastávkou v Katovicích. 

Obě města mají velké a dosti využívané letiště. Takže to jsou už čtyři velká letiště na 
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trase (Praha, Ostrava, Katovice a Krakov).  Pro zvyšování kvality a budování značky 

by mohla společnost v rámci komplexních služeb nabízet i zprostředkování letenek, 

případně i ubytování v blízkosti velkých měst, kterými vlak či autobus projíždí. 

Vlaky společnosti LEO Express, a.s. jezdí na území České a Slovenské republiky a 

autobus na území Polska. K oslovení co nejvíce lidí ve všech třech státech je potřeba velká 

reklama, která je příliš nákladná. Marketingové oddělení, které má na starost věrnostní 

program, by mělo zapracovat na oslovení více partnerských společností ve všech třech 

státech. Tyto partnerské společnosti by v rámci své vlastní propagace mohli dělat reklamu i 

LEO Express, a.s. Dále by se společnost mohla propagovat prostřednictvím slevových 

serverů, které jsou čím dál více oblíbenější. Nabídka výhodné jízdenky v omezeném počtu na 

osobu, by mohla přilákat nové cestující a firmu by to tolik nestálo. Navíc o propagaci této 

výhodné nabídky by se postaral provozovatel slevových serverů a firma by tak ušetřila vysoké 

náklady na svou propagaci. 

Konkurenční soukromý dopravce RegioJet je zaměřený na nízkou cenu jízdenek a 

„uplácení“ cestujících produkty „zdarma“. Tato společnost je držena nad vodou svou 

mateřskou společností Student Agency, a.s., která prosperuje. Snižovat ceny jízdného a 

nabízet produkty zdarma cestujícím si společnost LEO Express nemůže dovolit, protože 

jednak neprosperuje a nemá po ruce mateřskou firmu, která by pomohla. Je potřeba na 

cestující zapůsobit jinak. Doporučuji cestujícím nabízet akční jízdné déle dopředu, ale bez 

možnosti storna jízdenky. Cestující by si zarezervovali své jízdenky dlouho dopředu, zaplatili 

by sice o něco méně než obvykle, ale byla by jistota, že pojedou s námi. A ve chvíli, kdy 

konkurence sníží cenu jízdenky ve snaze přetáhnout klienty, by se jim to nepovedlo. 

V další fázi pokud by se společnost dostala do zisku a mohla by dále investovat do 

rozšiřování svých služeb, určitě bych doporučil zamyslet se nad nákupem dalších vagónů, 

které by se nainstalovaly na stávající vlakové soupravy. Kapacita vlaků by vzrostla o pětinu a 

společnost by mohla přepravovat o to víc cestujících a získat více peněz z jízdného. Tato 

varianta by provozní náklady výrazně nezvýšila. Pokud by se firmě dařilo ještě více, určitě by 

bylo vhodné pořídit další nové vlakové jednotky. V této situaci by se dalo uvažovat o expanzi 

na další trasy případně na další zahraniční trhy a tím se přiblížit k cílům organizace o globální 

transportní službě. 
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6. Závěr 

Strategické řízení se týká všech ekonomických subjektů a ty by měly využívat 

techniky strategického řízení, které napomáhají podnikům efektivně odhalit a využít jejich 

příležitosti a odhalit a omezit případné hrozby. V dnešních nejistých ekonomických 

podmínkách, mnoho podnikatelských subjektů neví, jak se zachovat, aby oslovili svými 

službami a produkty co nejvíce zákazníků. Strategická analýza přináší firmám odhalení 

faktorů z vnějšího prostředí a napomáhá analyzovat prostředí vnitřní. 

V diplomové práci jsem provedl strategickou analýzu společnosti LEO Express, a.s., 

která se zabývá především osobní železniční dopravou. Strategická analýza byla provedena na 

základě teoretických poznatků, účetních výkazů, informací od vedení společnosti, výroční 

zprávy podniku a veřejně dostupných informací. Cílem této práce bylo zpracovat strategickou 

analýzu a na jejím základě navrhnout doporučení, které by společnost LEO Express, a.s. 

mohla využít.  

V první části této diplomové práce bylo na základě odborné literatury zpracováno 

teoretické pojetí strategického řízení. V rámci strategické analýzy bylo detailně pracováno s 

jednotlivými metodami vnitřního a vnějšího prostředí podniku. V další části byla představena 

společnost LEO Express, a.s., na které je tato práce postavena.  Ve třetí části byly aplikovány 

metoda PEST, 4C, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, které analyzovaly vnější 

prostředí podniku. Dále pak analýza vnitřních zdrojů, finanční analýza, model 7S, analýza 

VRIO, které se zabývaly šetřením vnitřního prostředí a nakonec praktická část byla završena 

SWOT analýzou, která vytyčila nejvýznamnější silné a slabé stránky a potencionální hrozby a 

příležitosti podniku. 

Po dokončení všech analýz bylo navrhnuto několik doporučení, které by společnosti 

LEO Express, a.s. pomohly ke zkvalitnění jejich služeb a k lepší konkurenceschopnosti. 
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Příloha 1 Rozvaha společnosti LEO Express, a.s. za roky 2012 a 2013 

 

(v tis. Kč) 2012 2013 

Aktiva     

Pozemky, budovy a zařízení 1 015 114 950 492 

Nehmotná aktiva 21 270 12 511 

Dlouhodobá aktiva celkem 1 036 384 963 003 

Zásoby 9 465 10 017 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 9 602 10 507 

Reálná hodnota finančních derivátů 0 0 

Daňové pohledávky 4 823 786 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 105 470 26 039 

Krátkodobá aktiva celkem 129 360 47 349 

      

AKTIVA CELKEM 1 165 744 1 010 352 

      

Vlastní kapitál     

Základní kapitál 122 227 122 227 

Ostatní fondy -16 643 94 635 

Neuhrazená ztráta -93 597 -252 642 

Vlastní kapitál celkem 11 987 -35 780 

      

Závazky     

Úvěry a půjčky 740 725 785 448 

Půjčka od spřízněné osoby 66 451 131 353 

Dluhopisy 102 704 0 

Reálná hodnota finančních derivátů 65 272 45 857 

Odložený daňový závazek 0 0 

Ostatní závazky 6 041 968 

Dlohodobé závazky celkem 981 193 963 626 

Závazky z obchodních vztahů 20 797 20 850 

Úvěry a půjčky 111 102 10 587 

Dluhopisy 437 18 633 

Reálná hodnota finančních derivátů 22 171 17 675 

Daňové závazky 608 1 897 

Rezervy 1 147 978 

Ostatní závazky 16 302 11 886 

Krátkodobé závazky celkem 172 564 82 506 

Závazky celkem 1 153 757 1 046 132 

      

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 1 165 744 1 010 352 
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Příloha 2 Výkaz zisků a ztrát společnosti LEO Express, a.s. za roky 2012 a 2013 

 

(v tis. Kč) 2012 2013 

Tržby z hlavní činnosti 10 555 193 313 

Výkonová spotřeba -49 704 -136 444 

Náklady na zaměstnanecké požitky -30 249 -68 270 

Odpisy a amortizace -4 907 -67 348 

Ostatní provozní náklady -3 542 -7 019 

Ztráta z provozní činnosti -77 847 -85 768 

Finanční výnosy 292 1 198 

Finanční náklady -563 -74 475 

Ztráta před zddaněním -78 118 -159 045 

Daň z příjmu 0 0 

ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ -78 118 -159 045 

 


