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1. Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila oblast Strategického managementu se 

zaměřením na analýzu podniku. Dané téma mne oslovilo jiţ při studiu. Zaujala mne moţnost 

kompletní analýzy podniku, které má moţnost porozumět nezasvěcený i člověk z oboru.   

Podniky by měly vědět, co dělat, aby byly jasně zřetelné, jedinečné či odlišné. Samy 

by měly nabízet něco jiného neţ jejich konkurence. V současnosti jiţ nestačí pouhá eliminace 

nevýhod, ale podniky by měly hledat cesty, jak růst a budovat své výhody. Je nutné, aby se 

podnik udrţel alespoň ve hře. Ale udrţet se ve hře není vše, je třeba v ní hrát aktivní roli.  

Strategické řízení zahrnuje formulaci jak strategie, tak cílů. Pochopila jsem tento 

proces jako snahu o sladění aktivit podniku s neustálými probíhajícími změnami. A 

významnou roli zde hraje strategická analýza. Podnik sám hledá a nachází nové příleţitosti. 

Téma strategické analýzy mi připadá stále více atraktivní a aktuální jiţ z důvodů 

komplexnosti a širokého prostoru pro kreativitu. V procesu tvorby strategie se jiţ neuplatňuje 

pohled na minulost, ale ve snaze nalézat nová východiska. Pro dnešní dobu je 

charakteristické, ţe změny jsou těţce předvidatelné. Dnes je tedy nezbytné naučit se ţít 

s nejistotou a chaosem.  

Pro praktickou část jsem si vybrala společnost Elvac Automation, s.r.o. sídlící 

v Ostravě. Snaţila jsem se nastínit, její současný stav i budoucí moţnosti vývoje. Pro 

zpracování analýzy, jsem vyuţila veškeré mi dostupné informace. Cílem této práce je na 

základě získávaných poznatků a informací o dané společnosti a jejím okolí navrhnout 

strategické varianty, které pomohou zlepšit současný stav podnikatelského subjektu. Součástí 

práce je externí a interní analýza prostředí společnosti, Porterova analýza, analýza PEST, 

finanční a SWOT analýza. 

Společnost Elvac Automation, s.r.o. je akciovou společností holdingového typu. Byla 

zaloţena roku 1995. Předmětem podnikání jsou montáţe, opravy, revize a zkoušky 

vyhrazených elektrických zařízení.  Součástí je také inţenýrská činnost v investiční výstavbě. 

Snaţila jsem se nastínit problematiku a popis Moravskoslezského kraje jako externího okolí 

společnosti. V interním okolí jsem se zaměřila na popis konkurence a zákazníků. Pomocí 

jednotlivých analýz jsem zpracovala doporučené strategie zaměřující se na automatizaci a  

proniknutí na nový trţní segment. 
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2. Teoretická východiska problematiky Strategického managementu 

2.1 Strategický management 

 Kaţdá strategie by měla být zformulována na základě fakt, zjištěných v průběhu 

analýz zaměřených na podstatné věci ovlivňující strategické rozhodování. Podle toho, kam a 

jak analýza je zaměřena můţeme rozlišit: 

 Analýzu vnějšího prostředí firmy 

 Analýzu očekávání důleţitých stakeholders 

 Analýzu interního prostředí firmy 

Tyto tři analýzy by měly být uskutečněny před formulací jakékoli strategie. Doplněny by 

měly být i rozborem poţadavků nadřízené úrovně strategického řízení, tzv. ,,analýza 

nadřazeného patra´´.  Při analýzách vnějšího prostředí firmy se mohou objevit omezení, která 

musí firma respektovat, a interní analýza by měla kromě jiného odpovědět na otázku, zda je 

toho firma schopna. V závěrech vnějších analýz, případně i analýzy stakeholders, jsou  

identifikovány příleţitosti a hrozby a interní analýza by měla napovědět, zda je firma schopna 

je vyuţít či eliminovat.[1] 

 Podnikatelské prostředí zahrnuje faktory, jejichţ působení obecně můţe na jedné 

straně vytvářet nové podnikatelské příleţitosti, ale také se můţe jednat o potencionální hrozby 

pro její existenci. Proto je nutno okolí firmy důkladně monitorovat a systematicky analyzovat. 

Především vliv okolí podniku je důsledkem růstu či poklesu a jiných změn v existenci 

podniku. Na druhém místě je pak vnitřní stav podniku.  Podle průzkumů je rovněţ potvrzeno, 

ţe podniky, jejichţ strategie jsou více přizpůsobeny realitě jejich okolí, jsou úspěšnější.  

2.1.1. Analýza obecného okolí podniku 

Analýza vnějšího prostředí, by měla být zaměřena především na odhalení vývojových 

trendů působících ve vnějším prostředí (ve společnosti, v ekonomice), které mohou firmu 

v budoucnu významněji ovlivňovat.  Na jejím začátku je nezbytné určit, jestli se podstatně 

nezměnily předpoklady, za nichţ byla vytyčena dosavadní strategie, a jestliţe stav firemního 

okolí dovoluje pokračovat v současné strategii tak, aby podnik poţadovaných výsledků dosáhl 

beze změny strategie.  Jestliţe se předpoklady, za nichţ byla stávající strategie formulována a 

sestavována, významně nezměnily, či jestliţe změněné okolí skýtá nové příleţitosti, případně 
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se objevily nové hrozby, měla by být strategie změněna. Analýza firemní ho okolí by měla 

být uskutečňována ve třech základních krocích: 

1. Analýza dosavadní strategie a nejdůleţitějších předpokladů o vývoji okolí, za 

nichţ byla zformulována. V této fázi je rovněţ nutno zjistit, jak je současná 

strategie naplňována. 

2. Identifikace současného stavu a předpověď vývoje okolí. Zde je nutno především 

předpokládat vývoj firemního okolí. Zda je moţno v budoucnu očekávat 

významné změny postavení firmy. 

3. Ocenění významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj firmy, 

určení nových příleţitostí a hrozeb. V tomto kroku je nutno si poloţit otázky, zda 

změny ve stávajících cílech jsou nutné a zda tyto změny budou redukovat 

identifikované strategické mezery, případně eliminovat potencionální hrozby. [1] 

Chtěla bych příkladem poukázat na případy kdy politické změny či ekonomické 

značně ovlivnily strategie a myšlení firem. Např. 

 Politické změny: konflikt mezi Izraelem a arabskými státy v šedesátých letech 

vyvolala postupně několik celosvětových ropných krizí, vznik cenového 

kartelu OPEC, celosvětovou restrukturalizaci vyuţívání energetických zdrojů, 

všeobecný tlak na racionalizaci spotřeby energií, vznik nových odvětví atd. 

Rozpad bloků socialistických států totálně změnil bezpečnostní situaci na 

severní polokouli, zásadním způsobem v tomto teritoriu restrukturalizoval 

vlastnické struktury, trhy a celá výrobní odvětví.  

 Ekonomické faktory: oslabení koruny v roce 1997 výrazně zlepšilo podmínky 

pro extenzivní rozvoj našeho exportu, ztíţila pozici importérů a celkově 

zhoršila podmínky pro technický rozvoj cestou dovozu moderních technologií 

ze zahraničí. Rok 2001 znamenal výrazný příliv zahraničních investic do české 

republiky, který zvýšil poptávku po české koruně, a tím zvýšil také její 

hodnotu vůči ostatním měnám. Působení na podnikatelskou sféru je obdobné 

jako při revalvaci koruny. 
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 Obr.č1.: Členění okolí podle Houldena  

Zdroj: Understanding Company Strategy, Basil Blackwell, 1990 

 

Socioekonomický sektor 

 V rámci socioekonomického sektoru je nejdůleţitější působení ekonomických, 

klimatických, ekologických a sociálních faktorů. Situaci podniků především silně ovlivňuje 

současný i budoucí stav ekonomiky. Stratégové v tomto ohledu musí analyzovat zejména 

následující faktory : 

 Stádium hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky, tj. zdali ekonomika je ve 

stavu deprese, recese, oţivení nebo konjunktury 

 Politickou situaci a její vliv na ekonomiku 

 Hospodářskou politiku vlády  (např. regulace, podpora podnikání, ochrana investic) 

 Míru inflace (případně deflace) 

 Situaci na kapitálovém trhu. 

Je zřejmé, ţe kaţdý z výše uvedených faktorů můţe znesnadňovat nebo komplikovat 

dosahování strategických cílů podniku.  Při strategické analýze jde jednak o identifikaci 

takovýchto vlivů, jednak o určení způsobu a síly jejich působení na vývoj dané organizace 

v budoucnu v průběhu naplňování její strategie. Zejména je důleţité uvědomit si fungováním 

tzv. magického čtyřúhelníku, který tvoří: 

1. Ekonomický růst 

2. Nezaměstnanost 

3. Inflace 

Vláda       Vlastníci     Ekonomika   Média                                          

Technika                Trhy 

Přírodní  podmínky                                         Technologie     

Politická situace 

Nátlakové skupiny 

Společenské organizace 

 

 

Nově příchozí  a 

existující konkurenti 

Dodavatelé   

Zákazníci               

Nové Výrobky   
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4. Vnější rovnováha 

Cílem je maximalizovat ekonomický růst a přebytek obchodní bilance a minimalizovat 

nezaměstnanost a inflaci. Problém však spočívá v tom, ţe zlepšení jedné z těchto veličin 

zpravidla negativně ovlivňuje ostatní. Např. ekonomický růst lze oţivit zvýšeným dovozem, 

který však ohroţuje vnější rovnováhu. Restriktivní fiskální nebo měnová politika sniţuje 

inflaci, ale zároveň můţe zvyšovat nezaměstnanost, vyvolat zpomalení růstu a zhoršení vnější 

rovnováhy. Působení těchto faktorů na jednotlivé podniky samozřejmě můţe být různé, proto 

mohou určité faktory představovat hrozbu, pro jiné příleţitosti. Stratégové musí při analýze 

určit, které z identifikovaných faktorů jsou pro daný podnik nejdůleţitější a musí se rovněţ 

zaměřit na předpověď změn jejich působení v budoucnu.  

Ekologické faktory významně ovlivňují výrobní technologie podniků, rozmisťování 

výrobních jednotek, způsobují zákazy určitých výrob. Lze říci, ţe především vlivem 

ekologických faktorů, případně vyčerpáváním dosavadních přírodních zdrojů, byl 

v posledních desetiletích vyvinut efektivní tlak na racionalizaci spotřeby energie a vyuţívání 

přírodních zdrojů. [1] 

O sociálních faktorech lze říci, ţe v této oblasti sehrávají důleţitou roli zejména 

následující faktory:  

 Společensko-politický systém a klima ve společnosti 

 Hodnotové stupnice a postoje lidí (konkurentů, zákazníků, dodavatelů, 

zaměstnanců a jejich partnerů) 

 Ţivotní sty 

 Ţivotní úroveň 

 Kvalifikační struktura populace 

 Zdravotní stav a struktura populace. 

Sociální faktory na jedné straně mohou výrazně ovlivňovat poptávku po zboţí a sluţbách, na 

straně druhé silně ovlivňují i na stranu nabídky. Mezi sociální faktory můţeme povaţovat 

vzdělání zaměstnanců. Vyšší vzdělání utváří nové postoje zaměstnanců k náplni práce, 

k délce pracovní doby, k sebevzdělávání, mění mobilitu pracovní síly, vyvolává tlak na vyšší 

mzdy atd. Nabídka spotřebního zboţí se stále více diferencuje od nabídky pro ostatní 

spotřebitele. V důsledku růstu ţivotní úrovně některých sociálních skupin vznikají nové trhy. 

[2] 
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 Technologický sektor 

 Pro existenci podniků jsou velmi významné vynálezy a zásadní inovace, jako byl 

například vynález tranzistoru, laseru, baterií pro elektromotory, jaderných elektráren, počítačů 

a počítačové komunikace, xerografie, syntetických vláken, biotechnologií, raketové a 

vesmírné techniky, robotů manipulátorů a dalších. Investování do technologického rozvoje se 

na jedné straně stává nezbytností, na straně druhé v sobě zahrnuje mnoho rizik. Strategické 

zaměření na technický rozvoj v oblasti výrobků je velmi významné zejména pro firmy 

sledující diferenciační obchodní strategii. Firmy sledující strategii nízkých nákladů by měly 

sledovat spíše technický rozvoj v oblasti technologií, zvyšujících produktivitu. 

 

 

 Vládní sektor 

 Můţe fungování ekonomiky ovlivňovat aktivity vlády a dalších orgánů a institucí 

podílejících se přímo či nepřímo na řízení a ovlivňování státu a ekonomiky můţeme u nás 

velmi dobře pozorovat právě v současnosti. Stát ovlivňuje fungování ekonomiky především 

zákony a kontrolou jejich dodrţování. I v rozvinutých trţních ekonomikách je stát 

významným zaměstnavatelem a rovněţ významným spotřebitelem, coţ se realizuje jednak ve 

formě poptávky státních orgánů a ze státního rozpočtu financovaných organizací po zboţí a 

sluţbách, jednak distribucí tzv. veřejných statků. Neméně významnou funkcí státu 

představuje definování a realizace tzv. Hospodářské politiky státu, mající například podobu 

podpory malých firem, podpory exportu, výzkumu a technického rozvoje. Stát je rovněţ 

spoluodpovědný za kvalitu pracovní síly ve smyslu jeho zodpovědnosti za školskou, 

zdravotnickou a sociální oblast. Je zcela zřejmé, ţe různé akce vlády mohou pro podniky na 

jedné straně vytvářet příleţitosti, na druhé straně hrozby. 

 

 Sektor zákazníků 

 Oborové okolí podniku je ovlivňováno především konkurenty, dodavateli a zákazníky. 

Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivňovány atraktivností oboru, v němţ podnik působí, a 

jeho strategickou situací jako celku. Z důvodu potřeby strukturovaného přístupu ke 

strategické analýze oboru jsou rozlišovány tři sektory oborového okolí firmy – zákazníci, 

dodavatelé a konkurenti. Tato analýza téţ bývá nazývána analýzou odvětví (industry analyse).  

 Musí nás v první řadě zajímat, kdo jsou zákazníci a jaké potřeby a očekávání jejich 

mají. Stejně tak nás musí zajímat, kdo můţe být zákazníkem a jaké jsou základní trendy, které 
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by je mohly vést ke změnám poţadavků a chování. Analýzu sektoru zákazníků je třeba 

zaměřit především na následující faktory: 

 Identifikaci kupujících a rozličných faktorů, které ovlivňují jejich rozhodování 

nakupovat 

 Demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků 

 Geografické faktory a geografické rozmístění trhů 

Zpravidla se rozlišují tři třídy zákazníků, z nichţ u kaţdé lze identifikovat rozdílné 

faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat. Je samozřejmé, ţe tyto faktory mění sílu 

svého působení v závislosti na druhu výrobku. Např. firma při nákupu výrobků dlouhodobé 

spotřeby se bude méně zajímat o cenu, ale budou ji především zajímat náklady na údrţbu 

tohoto výrobku, protoţe mohou zásadním způsobem ovlivňovat její ziskovost. Tatáţ firma 

však můţe být velmi citlivá na cenu výrobku s krátkodobou spotřebou. 

Tvůrci strategie musí identifikaci svých zákazníků a jejich poţadavků věnovat náleţitou 

pozornost, aby sníţili hrozbu ztráty zákazníků a aby si vytvořili moţnost nalézat nové 

zákazníky, příp. existujícím zákazníkům prodávat více.  Přitom je třeba mít na zřeteli, ţe 

udrţet si dosavadního zákazníka je většinou levnější neţ získat nového zákazníka (např. se 

uvádí, ţe na trhu osobních automobilů třikrát). [7] 

Pokud se jedná o demografické faktory, které ovlivňují trhy a které jsou označovány jako 

primární poptávkové faktory: 

 Změny v populaci. Jestliţe je méně lidí, je menší primární poptávka po zboţí. 

Například pokles populace v průmyslově vyspělých zemích a naopak populační 

exploze v zemích třetího světa silně ovlivňují strategie podniků i z hlediska 

rozmístění jejich výrob a distribuční systém.  

 Posune ve věku populace. Kdy v důsledku zlepšování sociálních podmínek, 

včetně zdravotní péče, populace ve vyspělých zemích obecně stárne. 

 Rozloţení příjmů populace. Pro některé trhy je významné, ţe v podmínkách 

trţních ekonomik je většina příjmů soustředěna pouze v rukou úzké vrstvy 

obyvatel, na jiných trzích tato skutečnost tak významná není. 

Pokud se jedná o geografické faktory, je třeba brát především v úvahu okolnost, kde se 

zákazníci nacházejí. Tato skutečnost můţe mít značný vliv na umístění podniků, příp. jejich 

jednotek a na strukturu distribučních systémů, protoţe umístění zákazníků často silně 

ovlivňuje trţby a náklady podniku. Významná je tato skutečnost zejména v sektoru obchodu. 

Kaţdý, kdo plánuje otevření nové obchodní jednotky, ať uţ velké nebo pouze malého 
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obchodu, musí hned na počátku přemýšlet o tom, zda budou jeho obchod zákazníci 

navštěvovat, zda samotná doprava do místa pro ně nebude příliš komplikovaná a nákladná. 

V současnosti, kdy se většina populace odklání od pouţívání veřejné hromadné dopravy a 

přechází na vlastní dopravu osobními auty, se stále významnějším stává aspekt pohodlného, 

bezpečného a levného zaparkování. Je samozřejmě nutno rovněţ myslet i na dopravu zboţí a 

zaměstnanců.[7] 

 

 

Obr.č.2: Preference zákazníka 

Zdroj: www.mandk.cz – Marketing a obchod 

 Sektor konkurentů 

 Jedny z prvních otázek, na něţ by měla být při analýze konkurentů hledána odpověď, 

by měly být: 

 Jaká je současná pozice firmy vůči konkurentům, měřeno zejména ekonomickými, ale 

i jinými ukazateli. 

 Jak se konkurence mění a vyvíjí. 

 V jaké fázi svých ţivotních cyklů se nacházejí rozhodující výrobky v odvětví. 

 Jaká je rentabilita odvětví vůči jiným srovnatelným odvětvím. 

 Vstupují noví konkurenti do oboru? Opouštějí obor starší rivalové? 

http://www.mandk.cz/
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Obr.č.3: Mapa konkurenčních skupin 

Zdroj: Strategická analýza, Sedláčková, Buchta, 2006 

 

Bariéry vstupu 

 Diferenciace výrobků. Je třeba především brát v úvahu, ţe návyk, loajalita zákazníků 

k zavedené značce bývá vysoká. Často mohou být náklady na získání zákazníků, aby 

změnili svou oblíbenou značku, příliš vysoké.  

 Rozsah produkce. Náklady na výrobu, distribuci, reklamu, vědecko-technický rozvoj 

se mění s objemem produkce, resp. Na trhu realizované produkce. Cílem strategického 

managementu, v případech, kdy firma konkuruje především nízkými cenami, by měla být 

výroba takového objemu produkce, při němţ firma maximálně vyuţívá úspory z rozsahu. 

Jestliţe potom nový podnik chce vstoupit do oboru, musí zpravidla uvaţovat přibliţně se 

stejnými objemy produkce, jakého dosahují stávající výrobci v odvětví, v opačném 

případě musí počítat s nevýhodou ve vyšších jednotkových nákladech. 

 Distribuční kanály. Jestliţe stávající podniky vlastní nebo mají silný vliv na hlavní 

distribuční kanály, potom můţe výt vstup do oboru pro nový podnik velmi nákladný, 

případně velmi riskantní rozhodnutí. Nemusí se totiţ díky obstrukcím konkurentů na 

daném trhu vůbec chytit. 

 Moţná reakce současných podniků na vstup nového konkurenta. Jestliţe současné 

podniky zastávají spíše filozofii ,,ţít a nechat ţít´´, potom pravděpodobně bude vstup do 
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oboru jednodušší a méně nákladný neţ v případě filozofie vůči nově příchozím 

nepřátelské. [1] 

Bariéry výstupu 

 Zvyky a stereotypy řídících pracovníků. Velmi často jsou řídící pracovníci spjati 

s určitým oborem, v němţ osobně dosáhli vysoký stupeň expertizy, a nedovedou si 

představit, ţe by jejich podnik zanikl anebo působil v jiném oboru. 

 Utopení peněz ve výrobních prostředcích. V případě, ţe podnik má příliš mnoho peněz 

investováno do výrobních prostředků, které jsou však pouţitelné pouze pro existující 

výrobu, pak je zpravidla výstup z daného oboru značně ztíţen. 

 Vysoké přímé náklady na výstup. Můţe se například jednat o náklady nutné na 

likvidaci existujících výrobních kapacit a navození ekologicky přijatelného stavu, 

náklady na uvolnění pracovní síly, náklady na vypořádání finančních závazků. 

Uvedené faktory zpravidla působí v kombinacích. Výsledkem jejich působení jsou nové 

příleţitosti, případně hrozby pro budoucí strategii podniku. Často vyuţívaným nástrojem 

analýzy oborového okolí podniku je Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí.[1] 

2.1.2 Porterův pětifaktorový model 

V některých oblastech podnikání můţeme být velmi úspěšní, v jiných nikoliv. Chceme-li 

si odpovědět na otázku, jak nám můţe být při zvyšování konkurenceschopnosti nápomocen 

informační systém, musíme se podívat na jeho fungování prostřednictvím Porterova modelu 

konkurenčních sil, a to pro kaţdou podnikatelskou oblast zvlášť. 

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na 

působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a 

výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. Model rivality na trhu 

popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administratic. Vyvinul síť, která 

pomáhá manaţerům analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit příleţitosti a 

ohroţení podniku. Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti 

základních sil viz. obrázek: 
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Obr.č.4: Porterův model 

Zdroj: Strategická analýza, Sedláčková, Buchta, 2006 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů – Jak snadné nebo obtíţné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávající konkurenty silný konkurenční 

boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 

3. smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a 

objednávat větší objemy? 

4. smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

5. hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a sluţby nahrazeny 

jinými? 

Někdy je pouţívána i 6-tá síla, za kterou je povaţována vláda. Výsledkem jejich 

společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. Porterův model je jeden 
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z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie s ohledem na okolní prostředí 

firmy. 

O konkurenční výhody se firmy střetávají nejen v produktové sféře, ale i ve sféře 

odběratelské. Přímo u zákazníků, přímo u dodavatelů a přicházejí na trh i noví konkurenti. Ti 

dokáţí svým know-how, především v technologiích, lepším technickém zázemím, novými 

poznatky z výzkumu a profesionalitou personálu, rozvinout konkurenční střet. Dluţno říci, ţe 

dnes i menší firmy dokáţí poloţit „na lopatky“ i mohutnější firmy, které se často holedbají 

svým věhlasem. Tyto však jsou často stiţeny syndromem rutinérství, zastaralými názory na 

vývoj a výzkum produktů a častým vnímáním a uspokojováním jen sama sebe. Toho 

vyuţívají potenciální noví konkurenti a svou aktivitou překonávají hranice a profitují tam, kde 

by se to dříve neočekávalo. [6] 

2.1.3 PEST analýza 

Analýza PEST je zaloţena na hodnocení informací politických, legislativních, 

sociálních, kulturních, technických a technologických. Jde tedy o strategický audit 

makrookolí.  

Mezi politicko-legislativní vlivy můţeme zařadit vytvořené antimonopolní zákony, 

ochranu jak spotřebitele, tak i ţivotního prostředí, pracovní právo, daňovou politiku a 

politickou stabilitu. Analyzujeme stabilitu zahraniční a národní politické situace, členství naší 

země v EU. Významně působí také regulace exportu či importu. 

 Mezi ekonomické faktory zařazujeme úrokové míry, hospodářské cykly, inflaci, 

nezaměstnanost, průměrnou mzdu, kupní sílu, devizové kurzy, průměrnou mzdu i vývoj změn 

energií.  

 Mezi socio-kulturní faktory patří změny ţivotního cyklu obyvatel, demografický vývoj 

populace, mobilita, úroveň vzdělání přístup k práci a volnému času. Významně působí 

vzdělání obyvatel, ocenění, postoje, výběr a ţivotní styl obyvatel. 

 Mezi technologické vlivy patří vládní podpora, celková stav technologie, nové objevy 

a rychlost zastarávání výrobních postupů.  

Cílem PEST analýzy není analyzovat jednotlivé sloţky faktorů, ale najít ty sloţky, 

které mají pro podnik význam. Takové, které pro něj mohou znamenat nějakou významnou 

příleţitost nebo naopak hrozbu. Analýza usiluje o stanovení nějaké pravděpodobnosti, se 

kterou k této šanci nebo hrozbě došlo. Konkrétním příkladem šancí a hrozeb můţe být 

například deregulace cen nebo přístupu do daného odvětví. Např. některé produkty nebudou 
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jiţ prodávány pouze specializovanými prodejnami. Snahou analýzy je zaměřit se na důsledky 

fúzí, akvizic, technologických a strukturálních změn, je kladen důraz na všudypřítomnou 

rostoucí globalizaci apod. Pokud se jedná o významnější firmy (velké), měla by se analýza 

zaměřovat na všechny trhy, na kterých firma působí. Jedná se i o mezinárodní trhy. Při 

zkoumání jednotlivých trhů je důleţité se zaměřit na zákazníky, na samotnou zemi kde se trh 

nachází, na náklady, které na daném trhu dosahují a konkurenci. [2] 

 

2.1.4 Analýza vnitřního prostředí firmy 

 Termínem ,,výrobní faktory´´ se v ekonomii označují zdroje pouţívané v procesu 

výroby/poskytování sluţeb. Obvykle se rozlišují tři hlavní skupiny výrobních faktorů: práce, 

půda, kapitál. Bývají k nim přiřazovány informace, kvalita managementu, firemní kultura, 

know-how, goodwill, image firmy, strategičtí partneři a další činitelé. Pojem půda označuje 

v podstatě veškeré přírodní zdroje, ornou půdu, zdroje uplatněné ve výrobním procesu. 

Kapitál označuje výrobní faktory, které vznikají v průběhu výroby a jsou dále jako vstupy 

uplatňovány v další výrobě.  

Kaţdý podnik má své slabé i silné stránky (viz. Swott analýza). Velký podnik je 

obvykle finančně silnější neţ podnik malý, na druhé straně však má tendenci pomaleji 

realizovat potřebné změny a méně efektivně slouţí malým trţním segmentům.  U malých 

firem je tomu většinou naopak. Aby bylo moţno silné a slabé stránky podniku definovat, je 

nezbytné firemní faktory analyzovat.  

Analýzu firemních faktorů zpracováváme jiţ pro existující firmu. V některých 

případech však nastane situace, ţe je o vzniku firmy teprve uvaţováno. Potom je poněkud 

sloţité hovořit o firemních faktorech, protoţe ty v některých oblastech neexistují, uvnitř firmy 

není co analyzovat. Za této situace je vhodnější hovořit o firemních zdrojích.  

Faktory vědecko-technického rozvoje (Research and Developement) pokrývají oblast, 

která má firmě vytvořit předpoklady pro vyuţívání výsledků vědecko-technického pokroku a 

vyuţívají jej v její strategii. Vědecko-technický rozvoj velmi intenzivně přispívá k vytváření 

konkurenčních výhod podniku ze dvou základních důvodů: 

1. Vede k vytvoření nového nebo zlepšení stávajícího výrobku určeného pro trh. 

2. Vede ke zlepšení výroby, tím k moţnostem získání nákladových výhod 

zlepšujících cenovou politiku podniku. 
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Proces vědecko-technického rozvoje zpravidla prochází stádii základního výzkumu, 

aplikovaného výzkumu, vývoje a komercionalizace. [7] 

 

Marketingové faktory 

Důleţitost marketingových faktorů pro jednotlivé podniky můţe být rozdílná. Tak 

např. podniky dodávající své výrobky několika zákazníkům, kteří precizně specifikují své 

poţadavky, nemusí mít marketingové funkce obzvlášť silné. Na druhé straně stojí druhý 

extrém, týkající se například podniků, vyrábějících spotřební zboţí s vysokým podílem na 

trhu, které musí mít marketingové funkce velmi silné, a největší podíl v alokaci jejich 

interních zdrojů často připadá právě podnikovým marketingovým jednotkám. 

Ke konci minulého století za klíč k marketingovému úspěchu byl povaţován 

především  tzv. mass marketing (hromadný marketing). Vycházel z toho, ţe zboţí se 

prodávalo masově. Podniky většinou spoléhaly na loajalitu zákazníků ke značce. Tyto 

podniky však počátkem osmdesátých let, kdy došlo v ekonomickém vývoji k recesi, začaly 

mít problémy. V té době také došlo k posunu ţivotního stylu, k zesílení mezinárodní 

konkurence, k rychlým technologickým změnám, ke změnám vládní regulace a to všechno 

způsobilo, ţe typické marketingové přístupy úspěšné v předminulých letech se postupně staly 

příčinou zaostávání firem, které je vyuţívaly. Tyto firmy byly nuceny své marketingové 

přístupy radikálně změnit a začaly budovat své konkurenční výhody. [8] 

Faktory řízení a výroby 

Při analýze výroby a jejího řízení by měly být zkoumány především následující 

faktory určující vývoj v dané oblasti: 

 Úroveň výrobních nákladů ve srovnání s náklady konkurence 

 Dostatečnost výrobních kapacit z hlediska uspokojování trţní poptávky 

 Pruţnost výroby z hlediska poţadavků zákazníků 

 Spolehlivost a stabilita vyuţití výrobních systému 

 Hospodárnost a účinnost vyuţití výrobního zařízení 

 Hospodárnost vyuţití energií, surovin a polotovarů 

 Hospodárnost a účinnost technické obsluhy výroby 



~ 15 ~ 

 

Vůči postavení v oblasti faktorů výroby a řízení výroby v současnosti zaujímají především 

japonské podniky. Například výzkumy uskutečněné v automobilovém průmyslu plně 

potvrdily převahu japonského přístupu k řízení výroby.  

Velmi důleţitým aspektem se stává flexibilita výrobců, měřená například časem, 

v němţ je výrobce schopen uspokojit poptávku po určitém výrobku. V minulosti jednoznačně 

převládal názor, prosazující efektivnost prostřednictvím ekonomiky velkého rozsahu 

(economies of scale), coţ bylo zdůvodňováno tím, ţe velký rozsah výroby sniţuje jednotkové 

náklady.  Světové hospodářství se však změnilo, zesílila mezinárodní konkurence, 

technologické změny zkracující ţivotní cyklus výrobků, výrobky zastarávají dříve, neţ se 

očekávalo. To vše způsobuje těţkosti zejména velkým, těţkopádným podnikům 

s neefektivním neefektivním vyuţíváním jejich výrobních kapacit. Mnoho těchto podniků se 

stává konkurence neschopnými, začíná se hovořit o neekonomice velkého rozsahu. Velké 

komplexy začínají být nahrazovány novými, menšími, které se snaţí být velice flexibilní a 

eliminují zbytečný administrativní aparát. [2] 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Následující faktory mohou velmi výrazně ovlivnit konkurenční výhody podniku, a 

proto musí rovněţ být předmětem analýzy: 

 Image a prestiţ podniku 

 Účinnost organizační struktury, pracovní klima a kultura podniku, jejich soulad 

s firemní strategií 

 Účinnost struktury štábních útvarů podniku 

 Zkušenosti a motivace řídících pracovníků a jejich schopnost pracovat jako tým 

 Kvalita zaměstnanců 

 Vztahy s odbory 

 Hospodárnost a účinnost personální a sociální politiky 

 Účinnost systému strategického řízení 

 Účinnost informačního systému 
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2.2. Finanční analýza 

Finanční analýza podniku je analýzou financí podniku. Finance podniku mohou být 

definovány jako pohyb peněţních prostředků, vyjádřený peněţními toky (příjmy a výdaji 

peněţních prostředků). 

Mechanismus pohybu peněţních prostředků lze osvětlit paralelou s pohybem těles. 

Pohybem těles a jeho příčinami se zabývá mechanika a její součástí: statika a dynamika. 

Analogické členění lze uplatnit i u finanční analýzy. [3] 

2.2.1 Finanční zdraví 

Finanční analýza by měla vést k syntéze všech aspektů financí podniku, a dospět 

k úsudku o míře finanční důvěryhodnosti a spolehlivosti podniku. Termín finanční zdraví se 

častěji uţívá tam, kde je především o analýzu finančních trhů z hlediska investorů. Označení 

bonita bývá často uplatňováno v souvislosti s ohodnocením klientů bank. V dalším výkladu 

dáváme přednost pojmu finanční zdraví. Úroveň finančního zdraví je dána mírou odolnosti 

financí podniku vůči provozním rizikům za dané finanční situace. Odolnost vůči provozním 

rizikům vyjadřuje, jako provozní (obchodní a výrobní) rizika lze podstoupit nebo jako 

provozní újmu lze trpět, aniţ dojde k ohroţení platební schopnosti nebo k trţnímu 

odhodnocení podniku.  

Podnik, který existuje, pokládáme za více či méně zdravý. I kdyţ uţ podnik jeví 

příznaky finanční tísně, lze se stále domnívat, ţe v dohledné době ještě nemusí dojít 

k platební neschopnosti či úpadku, přijmou-li se nápravná opatření. [4] 

Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru 

odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční 

situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že v dohledné 

budoucnosti nedojde k úpadku pro platební neschopnost. [3] 

Provozní rizika ohroţují zdroje zisku k rozdělení a zdroje pro úhradu dluhů a úroků. 

Různé příčiny provozních rizik jsou nestejně pravděpodobné a různě nebezpečné. Čím vyšší 

je úroveň finančního zdraví firmy, tím vyšší provozní rizika by finance podniku v příštím 

období nepřestály. 

Finanční zdraví se zpravidla mění v čase. Zlepšení finančního zdraví se jeví vţdy jako 

příznivý signál, zvláště při předchozí špatné finanční situaci. Na zhoršení mohou mít vliv 
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neúspěchy v provozní činnosti (niţší zisk, pokles obratu aktiv) nebo problematická finanční 

činnost. 

Finančním chováním rozumíme způsob, jakým finance podniku reagují na relevantní 

externí podněty a na interní problémy.[3] 

Spočívá v řízení dluhů ve vazbě na vývoj zisku, v řízení majetku s ohledem na vývoj 

trţeb, a v řízení kapitálových toků se zřetelem na vývoj rizik ze způsobu financováni. 

Analýza finančního chování se zaměřuje 

- na izolaci provozních a finančních faktorů, které vedly ke změně finančního 

zdraví, 

- na vývoj finančního zdraví vlivem způsobu financování investiční činnosti. 

Pozitivní hodnocení za finanční chování se neodpírá podniku, 

- který nezvyšuje dluhy při poklesu zisku a který při rostoucím zisku jen obezřetně 

zvyšuje dluhy, 

- který při poklesu trţeb omezuje přiměřeně výši oběţného majetku a při růstu trţeb 

oběţný majetek zvyšuje podproporcionálně, 

- který dbá při investiční činnosti zásadu financovat dlouhodobá aktiva 

dlouhodobým kapitálem. 

Finanční důvěryhodnost podniku je zaloţena na úsudku, za jakých podmínek a do jaké 

míry se mohou různí poskytovatelé finančních zdrojů bez větších obav angaţovat ve 

financování činnosti podniku s ohledem na jeho finanční situaci a finanční chování. Vyjadřuje 

pravděpodobnost, ţe poskytovatelé finančních zdrojů nebudou pokládat rizikovost dříve 

vloţeného nebo nově vkládaného kapitálu za nepřiměřeně vysokou.  

Finanční spolehlivost signalizuje únosnou míru provozních rizik, na kterou lze 

přistoupit při provozní a investiční činnosti: co si ,,pacient´´ můţe dovolit a co si nesmí 

dopřát. Charakterizuje se druhem plánované strategie, na který by stačila úroveň finančního 

zdraví. Interními uţivateli finanční analýzy jsou členové představenstva, dozorčí rady a 

vedení podniku, popř. vlastníci. Při své činnosti chtějí znát pravděpodobnost, zda jsou 

provozní rizika jištěna přiměřenou oporou ve financích podniku. [3] 

2.2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je 
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důleţitá pro akcionáře, věřitele a další externí uţivatele, rovněţ tak i pro podnikové manaţery. 

Kaţdá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiţ je spojen určitý typ ekonomických 

rozhodovacích úloh. 

Výčet uţivatelů finanční analýzy a jejich závěrů je nejen velmi rozsáhlý, ale také 

rozmanitý. Všichni uţivatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. [4] 

Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můţeme rozdělit do dvou 

oblastí: interní a externí.  

Manažeři 

Manaţeři vyuţívají informace poskytované finančním účetnictvím, které je základem 

pro finanční analýzu, především pro dlouhodobé a operativní finanční řízení podniku. Tyto 

informace umoţňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým 

důsledkem. Znalost finanční situace podniku jim umo6ňuje rozhodovat se správně při získání 

finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové  struktury včetně výběru vhodných 

způsobů jejího financování, při alokaci volných peněţních prostředků, při rozdělování 

disponibilního zisku apod. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky finančního 

hospodaření podniku, umoţňuje manaţerům přijmout pro příští období správný podnikatelský 

záměr, který se rozpracovává ve finančním plánu. 

Investoři 

Primárními uţivateli finančně-účetních informací obsaţených ve finančních výkazech 

podniku jsou akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vloţili kapitál. Akcionáři a ostatní 

investoři mají prioritní zájem o finančně-účetní informace, ať se jedná o kapitálově silné 

institucionální investory, či fyzické osoby s relativně omezenými kapitálovými moţnostmi. 

Investoři vyuţívají informace o podniku ze dvou hledisek – investičního a kontrolního. 

Investiční hledisko představuje vyuţití informací pro rozhodování o budoucích investicích, 

tzn. Pro výběr portfolia cenných papírů, které odpovídá poţadavkům investora na riziko, 

kapitálové zhodnocení, dividendovou výnosnost, likviditu apod. Kontrolní hledisko uplatňují 

akcionáři vůči manaţerům podniku, jehoţ akcie vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu 

podniku, o disponibilní zisk, na němţ ve většině případů závisí výše jejich dividend a o to, 

zda podnikatelské záměry manaţerů zajišťují trvání a rozvoj podniku. 
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Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé ţádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního dluţníka, aby se 

mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.  Banky při 

poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými je 

vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. Banka si 

například můţe umínit, ţe změní úvěrové podmínky (zvýší úrokovou sazbu), jestliţe podnik 

překročí jistou hranici zadluţenosti (ukazatel poměru dluhů k vlastnímu kapitálu). Banka 

posuzuje před poskytnutím úvěru bonitu dluţníka. Hodnocené bonity podniku je prováděno 

analýzou jeho finančního hospodaření. Banka analyzuje strukturu jeho majetku a finanční 

zdroje, kterými je majetek financován, a zejména stávající a budoucí výsledky hospodaření. 

Zpravidla se nejprve analyzuje ziskovost podniku, neboť poskytuje výchozí zjištění, zda 

podnik potřebuje úvěr následkem špatného hospodaření, anebo potřebou financovat majetek 

nezbytný pro hospodářskou činnost.  

Konkurenti 

Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za účelem 

srovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavně o rentabilitu, ziskovou marţi, cenovou 

politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod. Podniku není 

stanovena povinnost poskytování informací, ale konkurence při získání akciového kapitálu na 

kapitálovém trhu i úvěrů způsobuje, ţe podnik odmítající vydat informace o své finanční 

činnosti (situaci) sám sebe vyřazuje ze hry, nebo do ní vstupuje za podstatně nevýhodnějších 

podmínek. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. 

Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni výsledky hospodaření. Zajímají se o 

jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální. Hospodářské výsledky sledují a vliv na 

řízení podniku uplatňují zaměstnanci většinou prostřednictvím odborových organizací.  

Dodavatelé a odběratelé 

Dodavatelé se zaměřují především na to, zda podnik bude schopen hradit splatné 

závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. Podíl obchodního úvěru na cizích 
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zdrojích dosahuje často značné výše. U dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také 

na dlouhodobou stabilitu, trvalé obchodní kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u 

perspektivního zákazníka. [5] 

Odběratelé mají zájem na finanční situaci dodavatele při dlouhodobém obchodním 

vztahu, aby v případě finančních potíţí, případně bankrotu dodavatele, neměli potíţe 

s vlastním zajištěním výroby. Potřebují mít také jistotu, ţe dodavatelský podnik bude schopen 

dostát svým závazkům.[4] 

 

2.2.3 Postup finanční analýzy 

Postup při finanční analýze: Finanční analýza v obecné podobě zahrnuje tyto kroky: [3] 

- výběr a příprava dat, výběr metod finanční analýzy, 

- výpočty na základě zvolených metod, 

- posouzení výpočtů – nejprve rámcové, posléze podrobnější, 

- hlubší analýza příčin jevů, 

- návrhy na moţná opatření, zhodnocení jejich rizik a předností. 

Volbou vhodné metody finanční analýzy určuji zejména následující hlediska: 

- cíle jednotlivých uţivatelských zájmů, 

- dostupnost dat, jejich struktura a spolehlivost, 

- moţnosti výpočetní techniky, která je k dispozici, 

- časový prostor a finanční zdroje, které lze analýze věnovat. 

V rámci analýzy se pouţívá termín ukazatel, čímţ rozumíme:  

 přímo poloţky účetních výkazů nebo údaje z jiných zdrojů, 

 údaje z těchto výše uvedených poloţek odvozené na základě elementárních 

matematických operací. 

 

         Poměrové ukazatele a jejich pouţití v komparativní analýze dávají okamţitý obraz o 

podniku, resp. o jeho postavení v rámci odvětví nebo vzhledem k některému konkurenčnímu 

podniku, postrádají však časovou dimenzi. [4] 
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         V rámci finanční analýzy lze určit tyto základní oblasti: 

 

Oblast finanční stability  

 Ukazatel celkové zadluţenosti =  
 

 

cizí kapitál

celková aktiva
 x 100                              (1) 

 Ukazatel zadluţenosti vlastních zdrojů = 
 

 

cizí kapitál

vlastní kapitál
 x 100              (2) 

 Ukazatel krytí úroků = 
    zisk před úroky a zdaněním

úroky
                              

(3)   

 

Oblast rentability 

 Rentabilita trţeb (ROS) = 
 čistý zisk

tržby
                                                 (4) 

Ukazuje procentuální podíl zisku před zdaněním na dosaţených trţbách.  

 Výnosnost celkových aktiv (ROA) = 
 čistý zisk

aktiva
                                        (5) 

Ukazuje vyuţití podnikového majetku při tvorbě zisku. 

 Výnosnost vlastního jmění (ROE) = 
 

 

čistý zisk

vlastní jmění
                                      (6) 

Zjišťuje návratnost, kterou společníci (akcionáři) získávají z podnikové činnosti. 

  

Oblast likvidity 

 Ukazatel běţné (celkové) likvidity = 
 

 

oběžná aktiva

krátkodobé závazky
                           (7) 

Je ukazatel hodnotící celkovou likviditu podniku, uvaţovanou z celého objemu 

oběţných aktiv. Podnik vykazuje dobrou běţnou likviditu, jestli se hodnota ukazatele 

pohybuje v rozmezí 1,7 aţ 3. [4] Hodnota je závislá na charakteru podniku, produkci a 
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odvětví. Tento ukazatel zahrnuje do výpočtu i poloţky, jejichţ likvidita, zpeněţení, můţe být 

do jisté míry sporná.   

 Ukazatel rychlé (pohotové) likvidity = 
   

 

oběžná aktiva zásoby

krátkodobé závazky
                    (8) 

Nejdůleţitější ukazatel likvidity – ukazuje schopnost společnosti splatit krátkodobé závazky. 

Ukazatel rychlé likvidity vylučuje sporné poloţky, které jsou představovány zejména 

zásobami.  

 Ukazatel okamţité likvidity = 
  

 

pohotové platební prostředky

krátkodobé závazky
                       (9) 

Je další nejdůleţitější, ukazatel likvidity, který také ukazuje schopnost společnosti okamţitě 

splatit krátkodobé závazky. 

 

Oblast řízení aktiv 

 Obrat zásob = 
tržby

zásoby
 (v počtu obratů za rok)                                  (10) 

Ukazuje, kolikrát se ve firmě vymění zásoby (rychlost prodeje).  

 Průměrná doba inkasa = 
 / 360

pohledávky

roční tržby
 (ve dnech)                              (11)        

Ačkoli pohledávky jsou zařazovány do poloţky oběţných aktiv v rozvaze, jejich likvidita 

záleţí na rychlosti, s jakou je získají od dluţníků.  

 Obrat stálých aktiv = 
 

tržby

stálá aktiva
 (v počtu obratů za rok)                (12) 

 Obrat oběţných aktiv = 
 

tržby

oběžná aktiva
 (v počtu obratů za rok)             (13) 

   Obrat celkových aktiv = 
 

tržby

celková aktiva
 (v počtu obratů za rok)            (14) 

Vyjadřuje vyuţití aktiv společnosti při tvorbě trţeb. 
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         Finanční ukazatele jsou důleţité pro věřitele a management organizace. Akcionáři se 

zajímají o současné a budoucí úrovně rizika a návratnosti, které přímo mohou ovlivňovat cenu 

akcie. Věřitelé organizace mají hlavně zájem o krátkodobé likvidity organizace. Ukazatelé 

uţívané v našich podnicích jsou dostatečně známy. Finanční poměry nejsou náhradou 

křišťálové koule, ale je to pouze výhodný způsob, jak shrnout velké mnoţství finančních 

údajů porovnáváním výkonnosti firem [7]. 

2.3 SWOT analýza 

Je technikou strategické analýzy, zaloţené na zvaţování vnitřních faktorů společnosti 

(silné a slabé stránky) a faktorů prostředí (příleţitosti a hrozby). SWOT analýza je nástroj 

pouţívaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě podnikové strategie k identifikaci 

silných a slabých stránek podniku, příleţitostem a ohroţením. Tato analýza má anglický 

název SWOT, ale není doslovně přeloţen, protoţe překlad znamená buď ,,šprt, nebo plácnutí 

po mouše´´. A ani jedno nebo druhé nemá nic s finanční analýzou společného. Tento pojem 

vychází ze čtyř anglických slov:  

 S = Strenghts = Silné stránky  

 W = Weaknesses = Slabé stránky  

 O= Opportunities = Příleţitosti  

 T = Threats = Hrozby.  

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak sniţující 

vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). Naproti tomu 

příleţitosti a ohroţení jsou faktory vnějšími, které podnik nemůţe tak dobře kontrolovat. 

Ale můţe je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí analýzy 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a 

kulturních faktorů působících v okolí podniku. 

 

             Mezi základní faktory ovlivňující silné stránky podniku patří patenty, speciální 

marketingové analýzy, exkluzivní přístup k informačním zdrojům, nové inovativní 

produkty a sluţby, umístění podniku, jedinečné know-how či kvalitní pracovní postupy a 

výrobní procesy. 

Na rozdíl od silných stránek podniku (pravidlo MAX) platí pro slabé stránky pravidlo 

MINI nebol-li se sniţuje o minimalizaci jejich vlivu. Mezi ně patří špatná marketingová 
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strategie, nedefinovatelné produkty a sluţby, umístění podnikání, konkurence má výhody, 

slabá reputace a značka či vysoké náklady a nízká produktivita. 

               Stejně jako v případě silných stránek podniku se snaţíme tuto oblast 

maximalizovat tak, aby nám přinášela co nejvíce moţností jak se odlišit od konkurence a 

zároveň se co nejvíce přiblíţit přáním zákazníka. Rozvíjet a vyuţívat nové trhy. 

Vybudovat si strategickou alianci, fúzi, joint venture či strategické partnerství. Podnik má 

moţnost mít zájem na odstranění mezinárodních obchodních bariér.  Poslední sloţkou 

SWOT analýzy jsou hrozby podniku, mezi něţ patří nová konkurence na trhu, cenová 

válka, stávající konkurenti, zvýšení trţních bariér, regulace trhu či inovativní řešení 

konkurence.[8] 

Sestavení diagramu SWOT analýzy je porovnání vnějších rizik a příleţitostí 

s vnitřními silnými a slabými stránkami podniku a umoţňuje systematickou strategickou 

volbu. Kombinace těchto faktorů ovlivňuje vznik různých variant moţných v budoucím 

vývoji, a tudíţ vyţaduje rozdílné strategické volby. Diagram SWOT analýzy můţe 

vzhledem ke své přehlednosti iniciovat úvahy směřující k volbě určité strategie. (viz. 

praktická část) 

 

 

Obr.č.5: Matice SWOT analýzy 

Zdroj: http://halek.info/prezentace/planovani-organizovani-prednasky 
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SWOT analýza představuje kombinaci dvou analýz, S-W a O-T: 

 SO - vyuţít silné stránky na získání výhody 

 WO - překonat slabiny vyuţitím příleţitostí 

 SW - vyuţít silné stránky na obranu proti hrozbám 

 WT - minimalizovat náklady a čelit hrozbám 

2.4 Strategická analýza 

 

 Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky vyuţívané i pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. Je východiskem pro výběr a formulaci 

poslání, cílů a strategie směřující k jejich naplnění. Kvalitní strategické plánování vyţaduje, 

aby byly získány a vyhodnoceny určité soubory informací, které charakterizují jednotlivé 

stránky podniku. V podstatě jde o určitou diagnózu a o hodnocení výchozí situace podniku, 

jeţ umoţňují specifikovat jeho moţnosti a schopnosti. Analýza a hodnocení výchozí situace 

podniku je tvořena souborem dílčích analýz, které se zaměřují na jednotlivé stránky podniku. 

Mezi tyto dílčí analýzy patří především analýza zdrojů podniku, analýza a hodnocení 

výrobního programu, analýza a hodnocení ekonomické a finanční situace podniku a analýza a 

hodnocení silných a slabých stránek společnosti. Kvalifikované strategické řízení je 

podmínkou úspěšného rozvoje podniku.  

K tomu musí mít podnik zpracovanou strategii a důsledně ji vyuţívat při svém řízení. 

Platí to obecně, jak pro malého soukromého podnikatele třeba i s jediným pracovníkem, tak i 

pro velký podnik s několika tisíci zaměstnanci. 

 Vhodně formulované poslání a cíle, kvalitativní i kvantitativní, a na ně navazující 

strategie musí být „šity na míru“ kaţdého podniku. Východiskem pro jejich formulaci je 

strategická analýza, jejímţ cílem je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichţ lze předpokládat, ţe budou v budoucnu ovlivňovat strategii podniku. Velmi 

důleţité je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory existují či mohou 

v budoucnu existovat. Zkvalitnění procesu tvorby strategie předpokládá včas identifikovat 

pozitivní i negativní důsledky dosavadního vývoje, na pozitivní navázat a negativní 

eliminovat, a především vyhledávat, vnímat a vyuţívat nové příleţitosti k vyšší tvorbě 

hodnoty. Současně sledovat i potencionální ohroţení. 
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 S ohledem na cíle strategické analýzy lze vymezit dva základní okruhy její orientace, a 

to analýzu orientovanou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů a schopností 

podniku. Nejedná se však o dvě nezávislé roviny, ale naopak, je třeba zdůraznit vzájemnou 

propojenost a souvislost mezi oběma okruhy. 

 Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem faktorů okolí podniku, které ovlivňují 

jeho strategickou pozici a vytvářejí potencionální příleţitosti a hrozby pro jeho činnost. 

Orientuje se na vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a mikrookolní, zpravidla 

vymezeného odvětvím. 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností směřuje k identifikaci zdrojů a schopností 

podniku, resp. strategické způsobilosti, kterou musí podnik mít, aby byl schopen reagovat na 

hrozby a příleţitosti vznikající nepřetrţitě v jeho okolí. Analýza zdrojů je orientovaná na 

jednotlivé druhy zdrojů a analýza schopností pak na jejich vyuţití. Komplexně pojatá analýza 

vnitřních zdrojů a schopností směřuje k určení specifických předností podniku jako základu 

konkurenční výhody. 

 Výsledky provedené analýzy představují podklady pro syntézu směřující k určení 

zdrojů konkurenční výhody a vymezení konkurenční pozice podniku jako východiska pro 

strategii podniku. 

 

2.4.1 Formulace strategie 

 

  Formulace strategie, která je prováděna na základě výsledků strategické analýzy, 

spočívá ve zpracování strategických variant a následném výběru strategie, a to na úrovni 

celého podniku, na úrovni jednotlivých podnikatelských jednotek a konečně i na úrovni 

funkční. Strategie je zaměřena na dosaţení příznivé synergie mezi podnikatelskými 

jednotkami. Tato fáze strategického řízení současně zahrnuje soubor rozhodnutí o alokaci 

zdrojů a způsob jejich vyuţití. 

 Implementace strategie 

  Cílem implementace strategie je uvedení zvolené strategie do ţivota. Součástmi této 

fáze je volba vhodné organizační struktury a výběr řídícího systému. 
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 Strategická kontrola 

  Strategická kontrola se zabývá hodnocením výsledků realizované strategie; současně 

představuje zpětnou vazbu pro posouzení správnosti průběhu všech předchozích fází.  

  Strategické řízení je mimořádně sloţitý proces, jehoţ cílem je rozvíjení a udrţování 

ţivotaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku a měnícími se podmínkami trţních 

příleţitostí. Tento proces vyţaduje systematický přístup, který zahrnuje vytipování a analýzu 

vnějších faktorů působících na podnik a jejich konfrontaci s podnikovými kapacitami, a to vše 

v podmínkách neurčitosti prostředí a nejistoty. Strategické řízení musí být kontinuálním 

procesem, který na změny vnějšího prostředí reaguje přizpůsobováním se podniku.  
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3. Představení společnosti 

 

Obr.č.6: Logo společnosti 

3.1 Sídlo společnosti: 

Datum zápisu:  19.října 1995 

Obchodní firma:  ELVAC AUTOMATION s.r.o.  

Sídlo:  Ostrava, Hrabůvka, Hasičská 930/53, PSČ 700 30 

Identifikační číslo:  646 11 019 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  

-  montáţ, oprava, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

-  inţenýrská činnost v investiční výstavbě 

-  výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

Statutární orgán:   

jednatel:  Ing. Petr Walder, r.č. 570828/0919 

Ostrava, Plesná, Na Milířích 593, PSČ 725 27 

den vzniku funkce:  23.srpna 2006 

jednatel:  Ing. Zbyšek Ciompa, r.č. 650717/1121 

Ostrava, Plesná, Nad Plesenkou 601/18, PSČ 725 27 

den vzniku funkce:  15.září 2008 

Způsob jednání za společnost: Kaţdý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti 

samostatně. 

Společníci:  

 ELVAC a.s. 

Orlová, Lutyně, Okruţní 988, PSČ 735 14 

Identifikační číslo: 258 33 812  

Vklad: 1 230 000,- Kč 
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Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 41 %  

 Ingeteam a.s. 

Ostrava, Pustkovec, Technologická 371/1, PSČ 708 00 

Identifikační číslo: 476 73 141  

Vklad: 1 770 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 59 %  

Základní kapitál:  3 000 000,- Kč 

 

3.2. Předmět podnikání 

 

ELVAC Automation, s.r.o., je akciovou společností holdingového typu, která sdruţuje 

skupinu dceřiných společností, poskytujících obchodně-technické a inţenýrsko-dodavatelské 

sluţby v oblasti průmyslových a speciálních PC systémů, průmyslové automatizace a 

silnoproudé elektrotechniky. Dále tato skupina společností nabízí sluţby v oblasti ekologie, 

světelné a neonové reklamy a výroby jednoúčelových strojů a zabývá se také obchodními 

činnostmi. ELVAC AUTOMATION s. r. o., je zákaznicky orientovanou inţenýrsko-

dodavatelskou společností střední velikosti s vlastními projekčními a výrobními kapacitami. 

Hlavním předmětem činnosti je široké spektrum sluţeb v oblastech průmyslové automatizace 

a elektrotechniky, které nabízíme na domácím i zahraničním trhu. ELVac Automation,s.r.o., 

je členem dvou holdingových skupin 

 Ingeteam se sídlem ve Španělsku, která sdruţuje více neţ 20 technologických 

společností zabývajících se širokým spektrem činností v oblasti energetiky, 

elektrotechniky a strojírenství. 

 ELVAC GROUP a.s., která sdruţuje další sesterské firmy, podnikající v oblasti 

průmyslové výpočetní techniky, konstrukce a výroby strojů a ekotechniky. 

Aktivity společnosti se pohybují na poli průmyslové automatizace a elektrotechniky a 

datují se od roku 1991, kdy byla zaloţena firma ELCOM spol. s r.o. Odborné znalosti prvních 

zaměstnanců firmy a jejich profesní orientace do značné míry předurčily zaměření společnosti 

do oblasti projekčních a poradenských činností v průmyslové automatizaci.  

Narůstající zájem zákazníků a neustále se zvyšující poţadavky na kvalitu sluţeb vedou 
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společnost k postupnému rozšiřování  nabídky. V současné době nabízí široké spektrum 

komplexních sluţeb v oblasti průmyslové automatizace a elektrotechniky jako: 

 velkoobchod s průmyslovým elektromateriálem 

 výroba rozváděčů 

 inţenýrsko dodavatelská činnost 

 dodávky průmyslových a speciálních systémů [9] 

3.3    Produkty a služby společnosti 

    Inţenýrsko-dodavatelská činnost v oblasti průmyslové automatizace a 

elektrotechniky zahrnuje komplexní sluţby, a to od přípravy projektové dokumentace (E-

Plan, AutoCAD atd.), přes tvorbu aplikačního programového vybavení, dodávku a montáţ na 

zařízení včetně záručního a pozáručního servisu. Díky dlouholetým zkušenostem pracovníků 

a úzké spolupráci s předními světovými výrobci automatizační techniky, nabízí společnost 

řadu typových řešení v oblasti manipulace a dopravy materiálu, váţních systémů, řízení 

obráběcích strojů a výrobních linek a regulace elektrických pohonů. Tato řešení jsou 

charakterizována komplexní sluţbou, odpovídající kvalitou, příznivou cenou a dostatečným 

počtem referencí. 

Společnost Elvac Automation,s.r.o., se zabývá několika oblastmi činností. Všechny jsou 

zaměřeny  na poskytování komplexních sluţeb v oblasti průmyslové automatizace. 

Inženýrsko – dodavatelská činnost pro průmyslovou automatizaci - je orientována na 

přípravu a realizaci projektů v oblasti průmyslové automatizace a elektrotechniky především 

pro strojírenský, hutnický, papírenský, plastikářský a automobilový průmysl. Společnost 

dodává a poskytuje  řídící systémy PLC a CNC, elektronicky řízené pohony a zařízení pro 

měření a regulaci. 

Výroba a kompletace elektro rozváděčů  - pro oblast rozvodů elektrické energie, 

automatických systémů řízení, měření a regulace, zdvihacích zařízení a ovládacích panelů. 

Projekce, konstrukce a dodávky jednoúčelových strojů - jsou směřovány především do 

automobilového a papírenského průmyslu. Dodává jednoúčelové stroje, které se pouţívají pro 

výrobu, manipulaci, zkoušení, testování a kontrolu výrobků hromadné a sériové výroby. 

Dodává také kompletní řešení jednoúčelových strojů a montáţních linek, od analýzy potřeb 

zákazníka, přes projekt, výrobu, montáţ aţ po zprovoznění a servis. 
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Velkoobchod s průmyslovým elektromateriálem - se specializuje na dodávky zboţí pro 

průmyslovou automatizaci, rozvody, nízkého napětí, měření, regulaci a konstrukci rozvaděčů. 

Firma je dlouholetým partnerem celé řady předních světových i českých výrobců. 

Technická podpora a servis - je nedělitelnou součástí všech dodávek a samozřejmostí je 

také záruční i pozáruční servis. [9] 

 

Mezi sluţby patří velkoobchod s průmyslovým materiálem, který rozsahem svého 

sortimentu a úrovní poskytovaných sluţeb řadí mezi nejvýznamnější distributory v regionu. Je 

zaměřen na dodávky přístrojů pro průmyslovou automatizaci, konstrukci rozváděčů a rozvody 

nn napětí. V nabídce jsou také zastoupeny výrobky předních světových i tuzemských 

výrobců, např. Schneider Electric se značkami Telemecanique, Elektropřístroj Písek, Merlin 

Gerin, Sarel, Square D, Lexel, TAC, Thorsman, Wibe, MGE, dále pak Siemens, Weidmüller, 

Finder, Rittal, OEZ Letohrad, Balluff, Harding, Dinel, Eleco, ELTEQ, GHV Trading, Rittal, 

Dehn+Sohne, Hakel, Axima, Eximet, Werma, Mitsubishi, Jenix, aj. 

Nabízí široký sortiment výrobků:  

 programovatelné automaty PLC, řídící systémy CNC, PC a operační panely, 

 automatizace budov, řídící centrály a podstanice, polní instrumentace, strukturovaná 

kabeláţ, 

 elektronické řízení pohonů, frekvenční měniče, softstarty, ss řízené pohony, krokové 

motory, 

 průmyslová senzorika indukční, elektromechanické a fotoelektrické snímače a 

kapacitní snímače,   

 přístroje pro spínání a jištění elektrického výkonu, domovní rozvody, inteligence 

budov,    

 přístroje pro ovládání a signalizaci, panelové měřící přístroje a průmyslové terminály   

 moduly pro zajištění bezpečné funkce pracovních strojů, odměřování, jeřábové 

ovladače, 

 přístroje pro měření a regulaci, snímače hladin, snímače teploty, indikátory a 

regulátory 

 interface technika, svorky, elektronické moduly, relé, průmyslové konektory,   

 napájecí zdroje, transformátory, klimatizace, UPS, záskok napájecích zdrojů, 

 systémy rozvodů elektrické energie v průmyslu a budovách, parapetní rozvody,    
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 rozvaděče a rozvaděčové skříně, konstrukční a montáţní materiál, přepěťové ochrany. 

Dále zákazníkům také nabízí: 

 technickou podporu návrhu řešení a výběru přístrojů, 

 zaškolování pracovníků na nové výrobky,   

 prodejní politiku šitou na míru potřebám zákazníků v oblasti cen, platebních 

podmínek, dopravy zboţí, 

1. záruční a pozáruční servis zařízení. 

 

Změna názvu společnosti v roce 2008  

Změna názvu je výsledkem dlouhodobé spolupráce a přátelství mezi managementy dvou 

společností. Vstup nového strategického partnera do holdingu ELCOM GROUP --- 

společnosti VAE CONTROLS, s. r. o. Tento dlouhodobě připravovaný krok má za cíl posílit  

pozici společnosti na lokálním i zahraničním trhu a umoţnit ji lépe odolávat globálním 

konkurenčním tlakům. Synergické efekty plynoucí z této akvizice (přírůstku) umoţní lépe 

oslovovat větší mnoţství potenciálních zákazníků, efektivněji zvládnout i ty nejnáročnější 

aplikace a v neposlední řadě i zvýšit ekonomickou sílu celého holdingu. 

       Tento krok skokově vylepší i situaci společnosti na zahraničních trzích a umoţní ji vyuţít 

potenciálu poboček, které jsou nyní v provozu po celém světě. V nejbliţší době bude 

rozšiřovat obchodní a servisní zázemí i v takových zemích, jako je Čína, Rusko, Bulharsko, 

Ekvádor, Anglie nebo Polsko, kde jsou jiţ funkční pobočky nového partnera. 

Z ekonomického pohledu tímto spojením vznikl subjekt, jehoţ celkový obrat se bude blíţit 2 

mld. Kč. To jej bude jednoznačně řadit k nejsilnějším společnostem na trhu v oblasti 

elektrotechniky, automatizace, řízení technologických celků a měření. Výrobně-technické 

kapacity se tímto stávají schopné zastřešit i ty nejnáročnější aplikace a projekty. 

V souvislosti s tímto strategickým rozhodnutím Valná hromada společnosti ELCOM 

GROUP a.s. na svém zasedání ze dne 28. srpna 2008 rozhodla o změně názvu celého 

holdingu i jednotlivých dceřiných společností, a to na takový, který toto spojení symbolizuje: 

ELCOM VAE CORPORATION. 

Všechny organizační jednotky holdingu v průběhu roku 2008 a 2009 postupně převzaly 

název ELVAC do názvu svých obchodních jmen místo současného pojmenování ELCOM. 

Tímto krokem vedení společnosti sleduje i definitivní odlišení se od společnosti ELCOM, a. s, 
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se sídlem v Praze 4, Na Větrově 34, vedenou u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou 

značkou B 4293. 

 

 

Obr.č.7: Spojení společností 

Zdroj: www.elvac.cz 

 

3.4        Vize společnosti 

Základní vizí této společnosti je vytváření a neustálé zlepšování zákaznicky orientované 

inţenýrsko-dodavatelské společnosti střední velikosti, která poskytuje komplexní sluţby 

v oblasti průmyslové automatizace a elektrotechniky. Snaţí se nabízet sluţby, které jsou  šité 

na míru aktuálním potřebám svých zákazníků. Kladou důraz na špičkovou technickou úroveň 

a vysoký zákaznický komfort. Základním měřítkem konkurenceschopnosti společnosti Elvac 

je kvalita poskytovaných sluţeb, a jediné, kdo tuto kvalitu potvrzuje, je zákazník. Základním 

nástrojem naplnění vizí společnosti je schopnost naslouchat potřebám zákazníka a spolehlivě 

řešit jeho poţadavky. Významnou jednotkou společnosti Elvac, jsou profesně zdatní, 

spolehliví, aktivní a loajální zaměstnanci. Proto nedílnou součástí je motivační systém 

hodnocení a jejich odborný profesní růst. Vztahy mezi obchodními partnery zde nejsou 

budovány na základě dlouhodobé spolupráce, ale na základě vzájemné výhodnosti. Posláním  

společnosti je nabízet taková řešení a sluţby, které pomohou  zákazníkům realizovat jejich 

podnikatelské cíle s maximální efektivitou. Řešení a sluţby s vysokým podílem přidané 

hodnoty ve formě know-how, které jednoznačně podporují budoucnost a rozvoj podniků, jsou 

připravena uspět na náročných trzích. Dodávky společnosti Elvac mají moţnost posoudit 

zákazníci nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy a světa, např. Španělsku, 

Polsku, Slovensku, Rakousku, Bělorusku, Slovinsku, Rusku, Německu, Norsku, Číně, Jiţní 

Koreji a Mexiku. Jedná se především o reference v oblasti strojírenství, metalurgie a 

elektrotechnického průmyslu. 
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4. Strategická analýza 

 

 Sídlem společnosti Elvac Automation, s.r.o. se stala Ostrava, hlavní město 

Moravskoslezského kraje (od ledna 2000 do května 2001 Ostravský kraj) .  

 

4.1 Analýza makroprostředí 

Moravskoslezský kraj 

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, na 

hranicích s Polskem a Slovenskem, nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů s metropolí státu 

a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. Velkým nedostatkem kraje z hlediska 

dopravní infrastruktury je absence přímého napojení na dálniční síť, která není dosud do kraje 

přivedena. V květnu 2002 byla zahájena stavba dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a 

polskou hranicí u Bohumína o délce 80,2 km. Silniční komunikační systém se v současnosti 

opírá o hlavní mezinárodní silnice I/11 (E 75): Opava - Ostrava - Český Těšín - Mosty u 

Jablunkova a I/48 (E 462): Nový Jičín - Frýdek-Místek - Český Těšín, které procházejí 

východní částí kraje. V současnosti probíhá jejich modernizace, a to především na silnici I/48, 

která je upravována na rychlostní komunikaci R48. 

Moravskoslezský kraj protínají dva ţelezniční tahy evropského významu, elektrizované 

tratě č. 270 a č. 320, které jsou součástí druhého a třetího tranzitního ţelezničního koridoru. 

Modernizace druhého ţelezničního koridoru byla dokončena v roce 2005, modernizace části 

3. koridoru vedené po území Moravskoslezského kraje začala v roce 2007. Silniční i 

ţelezniční veřejná osobní doprava je postupně integrována v rámci Ostravského dopravního 

integrovaného systému. Dosaţitelnost regionu letecky je zabezpečována prostřednictvím 

mezinárodního letiště v Mošnově, druhého největšího letiště v Česku, jehoţ délka přistávací 

dráhy 3600 m umoţňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/�eskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/58
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tra�_270
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tra�_320
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh�_�elezni�n�_koridor
http://cs.wikipedia.org/wiki/T�et�_�elezni�n�_koridor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk�_dopravn�_integrovan�_syst�m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk�_dopravn�_integrovan�_syst�m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk�_dopravn�_integrovan�_syst�m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti�t�_Leo�e_Jan��ka_Ostrava
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Obr.č.8: Mapa Moravskoslezského kraje 

Zdroj: www.csu.cz 

 

   Vývoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji 

 Pokud se zaměříme na obyvatelstvo, pak v Moravskoslezském kraji je hustota 

obyvatelstva na km
2
 výrazně nad úrovní České republiky. Téměř 62% obyvatel ţije v obcích s 

20 000 a více obyvateli. Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji stárne a zároveň ubývá 

migrací. V poměru k celé České republice máme v našem kraji větší podíl obyvatel se 

základním vzděláním a vyučením bez maturity. V posledních letech však výrazně pokračuje 

přeměna vzdělanostní struktury ve prospěch vyššího vzdělání. Naděje doţití je v 

Moravskoslezském kraji ve srovnání s jinými kraji jednou z nejniţších. Mezi příčinami 

úmrtnosti převládají nemoci oběhové soustavy. Mezi přistěhovalými cizinci do 

Moravskoslezského kraje jsou hlavně občané Slovenska, Polska, Ukrajiny a Vietnamu (zdroj: 

český statistický úřad). [10] 

Podle projekce obyvatel je moţné v Moravskoslezském kraji v příštích letech očekávat 

další úbytek počtu obyvatel, sníţení podílu populace v produktivním věku a růst podílu 

obyvatel v poproduktivním věku. Zvyšuje se poptávka po vzdělání ukončeném maturitní 

zkouškou. Zvyšuje se střední délka vzdělávání, její nárůst je od roku 2003 nejvyšší ze všech 

regionů. V Moravskoslezském kraji se na počtu studentů vysokých škol nejvýrazněji podílejí 
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studenti při zaměstnání. Za období od roku 2000 do roku 2008 vzrostl hrubý domácí produkt 

na jednoho obyvatele. Rostoucí příliv investic do kraje však není adekvátní výši počtu 

obyvatel. V Moravskoslezském kraji se do soukromého podnikání pouští menší podíl 

obyvatel neţ je republikový průměr. Pozitivní trend zaznamenala v Moravskoslezském kraji 

věda a výzkum. 

Průměrná hrubá měsíční mzda (podle podnikové metody) dosáhla v posledním 

sledovaném roce 2008  92,7 % průměrné mzdy dosahované v celé České republice. Zvyšuje 

se v posledních letech i počet zaměstnaných cizinců. Převáţná část vyjíţďky za prací (88,6 

%) byla uskutečněna v rámci kraje, zhruba 10 % zaměstnanců vyjíţdělo za prací do jiného 

kraje a jen 1,3 % vyjíţdělo za prací mimo území republiky. Obecná míra nezaměstnanosti v 

Moravskoslezském kraji v roce 2005 po dvou letech poklesla na druhou nejniţší úroveň od 

roku 2000, ale v roce 2008 klesla ještě o 1/3. Míra registrované nezaměstnanosti rostla do 

roku 2004. V roce 2005 došlo k příznivému obratu. Současně se významně zvýšil i počet 

volných pracovních míst. To je však jiţ minulostí a v letech 2008 a 2009 se míra 

nezaměstnanosti opět zvýšila a počet pracovních míst se sníţil. Mezi aktuální: hodnota 

ukazatele nezaměstnanosti činí k 11.1.2010 12,14. [10] 

 

  Organizační struktura podnikatelské sféry v Moravskoslezském kraji 

K datu 30. 9. 2009 bylo v kraji podchyceno ve statistickém Registru ekonomických 

subjektů, kde jsou evidována všechna vydaná Identifikační čísla organizací, přes 243,5 tis. 

subjektů. Za rok se jejich počet zvýšil o 4 051 (tj. o 1,7 %). Z hlediska právní formy připadal 

největší počet na fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku (více neţ 178,6 tis. subjektů, 

tj. 73,4 % z celkového počtu), dále bylo 20 264 společností s ručením omezeným (8,3 %), 10 

837 svobodných povolání (4,5 %), 5 905 sdruţení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) (2,4 %), 

5 436 zahraničních osob (2,2 %) a 5 071 samostatně hospodařících rolníků (2,1 %). Ostatní 

právní formy nepřevýšily svou významností 2 %. Z hlediska třídění podle odvětví převaţující 

činnosti se nejvíce podnikatelských subjektů zabývalo činností „Velkoobchod, maloobchod; 

opravy a údrţba motorových vozidel“ stejně jako v minulém roce. Z hlediska kategorie počtu 

zaměstnanců více neţ polovina subjektů zapsaných v RES tento údaj nespecifikovala. Dalších 

28,3 % subjektů neuvádělo ţádného zaměstnance. Do kategorie 1 – 5 zaměstnanců se zařadilo 

8,6 % subjektů a počet 6 – 9 zaměstnanců uvedlo 1,3 % z celkového počtu subjektů 

zapsaných v RES. Proti stavu před rokem poněkud pokles počet jednotek s neudaným počtem 
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zaměstnanců. V lednu aţ září roku 2009 pracovalo v kraji 243 průmyslových podniků se 100 

a více zaměstnanci. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v těchto subjektech celkem proti 

stejnému období roku 2008 poklesl o 11,5 % (o téměř 13 tis. osob), takţe v nich v daném 

období pracovalo průměrně 111 113 zaměstnanců, coţ je nejvíce ze všech krajů. Podíl kraje 

na ČR celkem činí 14,1 %, přičemţ se meziročně nezměnil, protoţe pokles počtu 

zaměstnanců uvedených podniků je meziročně shodný v kraji i celé ČR. Pokles počtu 

zaměstnanců vykázaly všechny kraje s výjimkou Hl. m. Prahy.  

Průměrná měsíční nominální mzda se ve sledovaných průmyslových podnicích v kraji 

meziročně sníţila o 3,7 % na 23 325 Kč. Zajímavé je, ţe ve všech krajích ČR (kromě 

Moravskoslezského a Zlínského) průměrná mzda vzrostla. Republikový nárůst činí 1,9 % a 

průměr je 23 634 Kč, přičemţ ale nadprůměrné výše měsíční mzdy dosahují pouze 

zaměstnanci podniků v Hl. m. Praze a Středočeském kraji. [10] 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb průmyslové povahy od počátku roku 2009 se proti 

minulému roku sníţily o 24,2 %. Tento meziroční pokles byl největší mezi kraji. I přes tento 

pokles byly podniky se sídlem v Moravskoslezském kraji třetí ve výši trţeb.  

              

ČR, kraje 

 

CR, regions 

Průměrn

ý 

počet 

podnika- 

telských 

subjektů 

 

Average 

number 

of 

enterpri

ses 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb průmyslové povahy 

Sales of own goods and services  

incidental to industry 

Průměrný 

evidenční počet 

zaměstnanců 

(fyzické osoby) 

Average regis- 

tered number 

of employees 

(persons – 

headcount)   

Průměrná hrubá 

měsíční mzda  

1 zaměstnance (Kč) 

 

Average monthly 

gross wage 

per employee (CZK) 

celkem 

(mil. Kč b. 

c.) 

 

Total (CZK 

mil., 

current 

prices) 

z toho podíl 

tržeb za přímý 

vývoz (%) 

Sales of direct 

export (%) 

na 1 

zaměstnan- 

ce (tis. Kč b. 

c.) 

Per employee 

(CZK thous., 

current prices) 

Česká republika 

Czech Republic 

2 585 2 804 780 49,4 3 067 914 564 23 598 

Hl. m. Praha 248 334 170 26,3 4 089 81 727 31 259 

Středočeský 238 469 997 65,7 4 549 103 310 26 322 

Jihočeský 170 128 973 47,8 2 437 52 918 22 058 

Plzeňský 174 182 516 64,6 3 045 59 946 23 287 

Karlovarský 94 39 574 50,5 1 547 25 582 20 707 

Ústecký 184 316 439 34,4 4 714 67 122 23 320 

Liberecký 123 114 600 62,3 2 271 50 453 22 624 

Královéhradecký 164 90 198 67,6 1 867 48 301 20 611 

Pardubický 149 180 835 38,5 3 535 51 160 20 866 
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Vysočina 151 116 740 63,5 2 158 54 085 22 314 

Jihomoravský 286 192 954 45,7 2 347 82 209 21 741 

Olomoucký 167 114 297 61,3 2 100 54 438 20 507 

Zlínský 201 142 913 48,1 2 595 55 078 21 405 

Moravskoslezský 238 380 573 46,6 2 968 128 234 24 610 

       

*)
 podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem 

v kraji 

   
*)
 Enterprises with 100+ 

employees with head 

office in the region 

 

 

Tab.č1.: Moravskoslezský kraj v číslech 

Zdroj: www.czsu.cz 

4.1.2.  Politické a právní prostředí 

Společnost Elvac Automation, s.r.o. vyrábí nejen pro spotřebitele České republiky i 

pro zahraniční spotřebitele, řídí se soustavou zákonů, vyhlášek, předpisů v tuzemsku i 

v daných zemích. Mezi nejdůleţitější právní normy patří Občanský zákoník, Ţivnostenský 

zákon a Zákoník práce. Právní systém spěje postupně k úplné kompatibilitě s právem 

Evropské unie. Po přistoupení České republiky k EU musí i české výrobky splňovat řadu 

nových poţadavků, které vyplývají z evropského práva. Ty se uplatňují nejen v případě, ţe 

předmětné české výrobky jsou vyváţeny do zemí EU, avšak i za předpokladu, ţe k jejich 

prodeji dochází výhradně na území ČR.  Právní prostředí České republiky bývá často 

kritizováno jako velmi problematické za to, ţe je v něm moţnost různých výkladů přijatých 

zákonů. Vše se pak odráţí i na podnikatelském prostředí a jeho efektivitě.  

         Mezi časté překáţky podnikání patří dávno známé faktory. Mezi ně patří zvláště soudy a 

jejich efektivita práce, zákony a jejich srozumitelnost, právní normy a rychlost jejich platnosti 

a mnoho dalších legislativně-právních situací. Nedokonalý daňový systém, malá 

konkurenceschopnost, nepříznivé sociální a politické prostředí (slabá podpora ekonomických 

aktivit na straně politiků), nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů spolu s formalitami 

spojených se zaměstnáváním – to jsou hlavní kameny úrazu českých podnikatelů. Vypnulo to 

z průzkumu mezi podnikateli země. Za největší problém je často označován „nedostatečně 

transparentní a často se měnící“ daňový systém, který má za následek nedostatečnou stimulaci 

rozvoje podnikání. Mzdové náklady jsou v tuzemsku příliš vysoké, coţ se negativně 

podepisuje na dynamice podnikání. Politici nekonzultují svá rozhodnutí s podnikatelskou 

sférou, ačkoli přikládají podnikatelé velký význam sociálnímu a politickému prostředí pro své 

správné fungování.  
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         Je nutné sjednocovat právní prostředí pro české podnikatele a odstranit identifikované 

nedostatky. Konkrétně se jedná především o: 

 vytvoření jednotných pravidel, obecných úprav, předpisů atd..,   

 zefektivnění výkonu veřejné správy, 

 větší transparentnost, 

 odstranění nadbytečných regulaci… 

 

4.1.3 Ekonomický segment 

Hrubý domácí produkt 

 HDP představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností 

povaţovaných v systému národního účetnictví za produktivní (včetně sluţeb trţních i 

netrţních).[ ] Jinými slovy, vyjadřuje celkovou hodnotu toho, co bylo na území ČR za dané 

období vyprodukováno. Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány trţní 

výkony (včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). Hospodářský růst České republiky 

v období let 1996-1999 byl nízký (1%).  Hodnoty hrubého domácího produktu a dalších 

makroekonomických ukazatelů ve stálých cenách vycházejí v souladu s poţadavkem 

Eurostatu z cenové úrovně bazického roku 2000 a byly vypočteny pomocí  řetězových indexů 

údajů vyjádřených v cenách předchozího roku. Hrubý domácí se podle ČSD zvýšil z 1,3 % 

v roce 1999 na 3,6 % v roce 2000. Tímto výsledkem se České republice podařilo přičlenit do 

skupiny pěti zemí s nejvyšší meziroční dynamikou ekonomického růstu v rámci společenství 

zemí OECD. Český HDP v roce 2002 byl 1,9 %, niţší neţ v roce 2001. Tempo růstu hrubého 

domácího produktu České ekonomiky, které od roku 2005 rostlo meziročně o více neţ 6 %, 

začalo ve třetím čtvrtletí minulého roku výrazněji zpomalovat, aţ dosáhlo v prosinci pouhé 

jedno procento. [10] 
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 Hrubý domácí produkt ČR 

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP  

mld. Kč 

% y/y 

 2 352,2 2 464.4 2 577.1 2 814.8 2 983.9 3 222.4 3 535.5 3 696.4 

 +2,5 +1,9 +3,6 +4,5 +6,3 +6,8 +6,1 +3,0 

HDP na obyvatele  

Kč/obyv.  230 064 241.593 252.617 275.770 291.561 313.868 342.494 354.410 

PPS/obyv., 

b.c. 
 13 891 14 419 15 215 16 257 17 058 18 337 19 966 20 130 

 

Tab.č.2: Vývoj HDP v ČR v letech 2001 – 2008 

Zdroj: www.czsu.cz 

Inflace 

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Vývoj inflace 

sleduje statistický úřad v České republice i ve všech členských zemích Evropské unie s 

vyuţitím statistických metod na spotřebních koších sloţených z velkého souboru výrobků a 

sluţeb.[ ] Inflace vyjadřuje pokles kupní síly peněz vlivem růstu cen, souvisí s mnoţstvím 

peněz v ekonomice a rozbíhá se v důsledku ekonomické nerovnováhy na trhu, přičemţ přispět 

k tomu mohou i některé zásahy státu. Svou fiskální politikou jej ovlivňuje vláda a monetární 

politikou Česká národní banka. Vyšší inflace má tendenci více kolísat a hrozí i větší 

nebezpečí jejího prudkého zvýšení. Nepředvídaná vysoká inflace působí pokles efektivity a 

sníţení růstového potenciálu ekonomiky. V případě prudkého zvýšení inflace rychle se měnící 

ceny na trhu ztrácejí svou vypovídací schopnost o hodnotě zboţí, zvyšuje se mnoţství i 

rychlost oběhu peněz, dochází k znehodnocení hotovosti, úspor a pevně úročených investic, 

zvýhodňováni jsou dluţníci na úkor věřitelů. Inflace ovlivňuje rozpočet kaţdého občana. Na 

míře inflace totiţ mimo jiné závisí kupní síla obyvatel. V Česku je inflace zatím poměrně 

nízká, ale zřejmě bude hůř. O nízkou míru inflace se snaţí jednak domácí vlády, jednak 

centrální banky. Inflace je totiţ aktivním faktorem pohybu úrokových sazeb a vysoká míra 

inflace přehřívá domácí ekonomiku. [10] 

         V roce 1999 došlo k prudkému poklesu míry inflace, kdy se míra inflace z roku 1998 ve 

výši 10,7 % sníţila na 2,1 %. Hlavním důvodem bylo přibrzdění deregulace cen 

usměrňovaných státem a pokles cen potravin.  
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Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 

 

Tab. č.3: Míra inflace od roku 2000 do roku 2009 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

         V roce 2000 dezinflační proces pokračoval, na růstu míry inflace z 3,9 % v roce 2000 na 

4,7 % v roce 2001 se podílely především úpravy cen regulovaného trhu a výkyvy cen energií 

a potravin. Ve druhé polovině roku 2001 a v prvních měsících roku 2002 se prosadilo 

zpomalení růstu cen dovozních, produkčních i spotřebitelských, které v kombinaci s 

posilováním směnného kurzu koruny podstatně omezilo inflační tlaky. Průměrná meziroční 

míra inflace v roce 2003 (0,1 %) byla ovlivněna zejména poklesem cen v oddíle potraviny a 

nealkoholické nápoje, které přes jejich zrychlený růst na konci roku zůstaly v průměru za rok 

2003 niţší o 2,2 %. V minulosti patřilo Česko mezi země s nejniţší mírou inflace v Evropské 

unii a mezi východoevropskými zeměmi bylo vţdy premiantem. [10] 

         Výjimkou byl rok 2008. Za posledních 12 měsíců v roce 2008 proti průměru 12-ti 

předchozích měsíců v roce 2007 činila v Česku míra inflace 6,3 %, coţ je nejvíce od roku 

1998 (viz. Tabulka č.4). Průměrná míra inflace v roce 2008 se jedná o nejvyšší průměrnou 

roční míru inflace za posledních deset let. Tento vývoj ovlivnila řada faktorů, mezi které patřil 

zejména citelný vzestup cen potravin, zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % u některého zboţí a 

sluţeb, zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, zvýšení cen energií, regulovaného 

nájemného a zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Tempo růstu spotřebitelských 

cen v ČR v porovnání s EU bylo vyšší o 2 %, takţe sblíţení cenových hladin bylo jen mírné. 

Nejniţší inflace z východoevropských zemí v roce 2008 byla na Slovenku a první měsíc 

letošního roku ukázal, ţe ani zavedení eura na Slovensku od ledna nevedlo ke zdraţování cen 

zboţí a sluţeb.  

         Inflace můţe mít různé příčiny i důsledky. Vysoká a nestabilní inflace má na vývoj 

ekonomiky vliv negativní, takţe je třeba proti ní bojovat. Aby byl boj efektivní, je třeba 

bojovat včas, a tedy inflaci sledovat a snaţit se ji i předvídat.  
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Nezaměstnanost  

         Nezaměstnanost je jedním z problémů, který trápí současnou Českou republiku i 

Evropu. Ani vysoký růst ekonomiky nemůţe zabránit vysokému počtu nezaměstnaných. A 

ţen je přitom nezaměstnaných mnohem více neţ muţů. Nezaměstnanost je porucha na trhu 

práce, stav nezaměstnanosti stát připravuje o příjem, způsobuje mu ztrátu kvalifikace. 

Nezaměstnanost působí problém ostatním daňovým poplatníkům – ti platí vyšší daně jednak 

na pokrytí neodvedených daní, které by platil nezaměstnaný, kdyby byl zaměstnán, a jednak 

platí daně na sociální dávky pro nezaměstnaného a jeho rodinu, na které mu z důvodu 

nezaměstnanosti plyne nárok.       

         Obecná míra nezaměstnanosti je podle Českého statistického úřadu počítána jako podíl 

počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou 

ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení (Eurostatu a Mezinárodní 

organizace práce ILO).  

Rok  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 10,3 14,5 

 

Tab.č.4: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti  

Pramen: Český  statistický úřad 

 

  

         Průměrná míra nezaměstnanosti se sníţila z 8,8 % v roce 2000 na 8,1 % v roce 2001. 

Tendence k mírnému poklesu míry nezaměstnanosti z první poloviny roku byla v průběhu 

roku vystřídána opačnou tendencí z důvodu menší zahraniční poptávky a zpomalením procesu 

modernizace podniků. Česká míra nezaměstnanosti je o 0,3 % vyšší neţ v EU. 

Nezaměstnanost v Česku dosáhla nejniţší hranice za posledních devět let v roce 2007 na 

hodnotě 5,3 %. Příčin můţe být několik a jednou z nich jsou zcela jistě přímé zahraniční 

investice. Od roku 1997 je to poprvé, co nezaměstnanost sestoupila na nejniţší úroveň a 

pokořila 6 %-ní hranici. Počet lidí bez práce se podle způsobu výpočtu ILO sníţil meziročně o 

92200 osob. Sníţil se počet lidí bez práce, jelikoţ rostou počty zaměstnanců i podnikatelů a 

také vzniká více volných pracovních příleţitostí. [10] 

         Míra nezaměstnanosti závisí nejen na počtu nezaměstnaných, ale i na počtu těch, kteří 

jsou práceschopní. Jednou z příčin je hospodářský cyklus, kterým ekonomiky běţně prochází, 
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další příčinou jsou strukturální změny v ekonomice (změny ve struktuře ekonomiky, 

respektive jejích odvětví) a dobrovolné rozhodnutí občanů o tom, ţe nezaměstnanými po 

určitou dobu budou (např. hledání lepšího pracovního místa). Největším problémem však 

zůstává pro všechny ekonomiky nepruţnost trhu práce. Ta je způsobena přílišnou ochranou 

zaměstnanců, vysokým daňovým a odvodovým zatíţením práce, vysokými sociálními 

podporami, nízkou mobilitou práce, nefungujícím trhem bydlení a špatným systémem 

školství. S růstem míry zatíţení práce roste i míra nezaměstnanosti v dané ekonomice. 

Chceme-li tedy objektivně posuzovat míru nezaměstnanosti, je nutné hledět i na míru 

ekonomické aktivity obyvatelstva, která vyjadřuje podíl práceschopných (ekonomicky 

aktivních) obyvatel na jejich celkovém počtu.  

         Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji od roku 2000 není bilancí příznivou, 

neboť většina ukazatelů spojených s nezaměstnaností vykázala zhoršení. Na druhou stranu je 

třeba uvést, ţe ve srovnání s ostatními kraji republiky a průměrem za ČR, je situace 

s nezaměstnaností v kraji spíše příznivá. V kraji bylo k 31. 12. 2005 evidováno 22 tisíc 

uchazečů o zaměstnání.  

         V současné krizi Češi se v roce 2009 nejvíc obávají nárůstu nezaměstnanosti. Celých    

92 % lidí si myslí, ţe se situace na trhu práce ještě zhorší. Zhoršení situace očekává nejvíc lidí 

v oblasti trhu práce. Nezaměstnanost v Hradeckém okrese rostla v únoru 2009. Míra 

nezaměstnanosti činila koncem února 4,76 procenta, coţ je o 0,27% více neţ v lednu. 

Hlavním důvodem byla současná ekonomická krize. Abychom zlepšili situaci, musíme 

očekávat  zlepšení vztahů se zahraničím a kladný vývoj v otázkách členství ČR v EU. [10] 

Obr.č.9: Vývoj míry nezaměstnanosti 

Zdroj: Český statistický úřad 
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  Moravskoslezský kraj a Evropská unie 

Moravskoslezský kraj získal nový zdroj peněz z Evropské unie. Jako první region v 

zemi podepsal smlouvu s Evropskou investiční bankou a můţe začít čerpat finance z fondu 

Jessica. Peníze mohou být vyuţity na rozvoj a obnovu měst, a to nejen veřejnými, ale i 

soukromými investory. Viceprezident Evropské investiční banky (Matthias Kollatz-Ahnen) 

poznamenal, ţe jde o revolvingový fond. Coţ znamená, ţe nepůjde o nevratné granty, ale 

spíše o formu půjček, které po vrácení bude moţné znovu vyuţít. Jedná se o osvědčený 

způsob vyuţívaný jiţ od 2. světové války. Tomuto fondu je nakloněn i ministr pro místní 

rozvoj ČR, který zpřístupní finanční prostředky projektům, které jsou sice kvalitní, ale 

z objektivních důvodů nesplňují kritéria programů. Začátek projektu Jessica umoţní čerpat aţ 

500 milionů korun z Regionálního operačního programu, které mají poslouţit k regeneraci 

brownfields (je termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, 

nevyuţívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny). Sami obyvatelé by vyuţili 

finance na stavbu studentského městečka či nové silnice. Peníze si z Jessicy mohou vypůjčit 

například bytová druţstva, která plánují revitalizaci paneláků a nechtějí platit velké úroky 

komerčním bankám. Finance se dají vyuţít také na obnovu kulturních památek. [21] 

Trend Automatizace  

Automatizace a řízení různých procesů předpokládá mechanizaci mnoha činností, které 

jsou součástí těchto procesů. Mechanizace předpokládá existenci mechanismů a dostatek 

přírodní energie. Automatizace např. soustruţné součástky předpokládá dispozici 

automatizačního zařízení. Všechny výrobní operace ( podávání obrobku, upínání, posuv noţe 

do záběru, kontrola rozměrů, odsunutí noţe, posuv dalšího obráběcího nástroje atd.) umí 

procesy  provést mechanicky, a ţe při tom umí tyto mechanizované procesy ovládat a řídit. 

Samozřejmě musí mít výrobní  procesy dostatek energie. Automatizace se týká také techniky 

tzv. technických a výrobních revolucí. Automatizace výrobních procesů je podmíněna a 

zároveň i vynucena technickým, ale i společenským pokrokem. V současnosti přispívá k 

rozvoji automatizace i rozvoj technologie a výroby různých přístrojů. Automatizace 

napomůţe společnosti v urychlování vědeckého pokroku a jeho vyuţívání pro potřeby 

produktivnějších výrobních postupů. K lepšímu vyuţívání pracovní doby a výrobních 

prostředků, dále k lepšímu a efektivnějšímu vyuţití materiálu a energie.  
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Automatizační technika zároveň zlepšuje bezpečnost práce a zároveň pracovní 

podmínky. Mění se také úloha člověka při práci, přesouvá se z oblasti přímého řízení výroby 

na ovládání automatizačního zařízení. Současně se tím vytvářejí modernější struktury řízení 

technologie výroby a také řízení výroby. Zvyšuje se kvalita výroby a její kapacita, prodluţuje 

se ţivotnost výrobních zařízení. Automatizace výrobních procesů z jedné strany přináší 

zjednodušení a zpříjemnění práce, zefektivnění výroby a značných ekonomicko-provozních 

úspor, ale z druhé strany nemůţeme opomenout adaptaci a devastaci přírody, nárůst hluku, 

prašnost a celkové zhoršení ţivotního prostředí, nehledě na nově vzniklé civilizační choroby a 

celkové globální oteplení. S touto otázkou samozřejmě souvisí i vyšší nezaměstnanost, 

protoţe čím více práce zastávají za lidi stroje, tím více lidí přichází o pracovní místo. Dále z 

technického hlediska automatizace vyţaduje zvládnutí nového druhu údrţby ( měřících 

přístrojů a ostatních automatizačních zařízení) přizpůsobení technologie pro přechod na 

plynulou výrobu, přizpůsobení technologického zařízení, řešení problému rentability ( 

automatizovaná výroba se vyplatí při velkých mnoţstvích). Zároveň automatizace vyţaduje 

zvýšení úrovně a vzdělanosti pracujících, coţ má společnost Elvac Automation, s.r.o. ve 

svých rukou. Vzdělanost a odbornost zaměstnanců je na přijatelné úrovni. 

 

4.1.4 Analýza PEST 

Při analýze PEST jsem vycházela z výše dostupných informací. 

 Socio-kulturní faktory: Moravskoslezský kraj je znám vysokou koncentrací 

obyvatelstva. Průměrný věk je 55 let, jedná se tedy o starší část obyvatelstva, která je 

početnější. Příčinu bych viděla v migraci mladé části populace do větších měst a jiné 

části České republiky či zahraničí. Zejména za novými pracovními příleţitostmi. 

Převaţuje zde podíl vyučených občanů bez ukončené maturitní zkoušky. Tento trend 

se však postupem času mění, a jiţ v dnešní době stále přibývá počet jako absolventů 

středních škol s maturitou tak vysokoškoláků. Ţivotní styl obyvatelstva se nejen 

v tomto kraji výrazně zrychluje. Stále vyšší nároky na čas a schopnosti lidí. 

 Politicko-legislativní faktory: Za nejdůleţitější právní normy je povaţován Občanský 

zákoník, Zákoník práce, Ţivnostenský zákoník a Zákoník práce. Současně silně působí 

také legislativní systém EU. Jedná se zejména o jistá omezení a poţadavky na 

produkty vyrobené v ČR, i kdyţ se tyto produkty ani nedostanou na zahraniční trhy. 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Výbor regionů vyslovují svá 

javascript:void(0)
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stanoviska týkající se technické stránky věci v otázkách spadajících do oblasti regionů 

nebo oblasti hospodářské a sociální. Stanoviska jsou vyjádřena buď z jejich vlastní 

iniciativy anebo na ţádost Parlamentu, Rady nebo Komise a slouţí k nasměrování 

těchto institucí v jejich legislativních aktivitách. V některých případech je konzultace s 

EHSV a/nebo s Výborem regionů povinná, ale jejich stanoviska nejsou závazná. 

Právní systém ČR je značně kritizován, z důvodu špatné srozumitelnosti a 

různorodosti výkladu předpisů.  

 Technologické faktory: Technologie se neustále vyvíjí a posunuje kupředu. Zejména 

začíná být populární specializace na automatizaci. Technologické postupy a inovace 

úzce souvisí se zvyšujícími se nároky nejen zákazníků, ale i předpisů. Zvyšující se 

konkurence pudí podniky k investicím do technologických změn a vylepšení výroby. 

 Ekonomické faktory: Myslím si, ţe většina lidí si uvědomila to, ţe na českou 

ekonomiku dolehla krize. V březnu 2008 hodnotilo ekonomický vývoj v ČR 

nepříznivě 36 % lidí, v březnu letošního roku činí podíl negativních hodnocení jiţ 81 

%. Nepříznivě se na vývoj ekonomiky za uplynulý rok dívají zejména starší skupiny 

obyvatel, důchodci, lidé, jejichţ materiální situace není dobrá, a také občané 

zastávající levicové názory. (zdroj: výzkum STEM) Hodnocení finanční situace 

jednotlivých domácností není tak dramatické. Výrazné zhoršení pociťuje jen malá část 

obyvatel. Více jak polovina domácností nepociťuje výraznější změnu. Myslím si, ţe 

česká veřejnost přijala ekonomickou krizi jako nezvratný fakt. Rostou také investice 

do Moravskoslezského kraje. Významný je především podpis smlouvy s Evropskou 

investiční bankou. Jedná se o fond Jessica, slouţící k obnově brownfields. Vidím 

v tom určité pracovní i obchodní příleţitosti, nejen pro mou analyzovanou společnost, 

ale také pro ostatní podniky. 

4.2 Analýza mezoprostředí 

 

Konkurence  

Konkurence je stejně důleţitá jako zákazníci, nejen ta současná, ale i potenciální, nejen 

ta česká, ale i zahraniční. Firma musí znát schopnost a výkony konkurence, být vţdy 

srovnatelnými s nejlepšími v oboru. Konkurenčním nástrojem společnosti je především 

kvalita a komplexnost poskytování sluţeb a cenová konkurence a dále dodrţování 
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expedičních termínů poţadovaných odběrateli. Vybrala jsem konkurenty, kteří působí ve 

stejném kraji jako společnost Elvac Automation, s.r.o. 

 

 

 AUTEL, a.s. 

Sídlo: 

 AUTEL, a.s. Třinec-Oldřichovice 790, 739 61   

Telefon WORK: +420 558 303 111  

Mobil CELL: +420 737 273 333  

E-mail: EMAIL info@autel.cz  

 

 Pobočky: 

 AUTEL, a.s.  Třinec-Oldřichovice (centrála)  

o AUTEL, a.s.  Ostrava-Mariánské Hory - Slévárenská  

o AUTEL - montáţe, s.r.o.  Třinec-Oldřichovice  

AUTEL je inţenýrsko-dodavatelská společnost zajišťující spolehlivé a pruţné sluţby 

a dodávky nejmodernějších technologií na klíč pro průmyslové celky v těchto oblastech: 

 VN, NN technologický silnoproud a regulované pohony 

 prostředky MaR, tzv. „polní instrumentace“ 

 řídicí a vizualizační systémy základní úrovně 

 rozvrhování a řízení výroby (MES) 

AUTEL nabízí široký rozsah inţenýringových produktů s referencemi na různých 

technologických aplikacích: 

 od konzultací, vedení projektu, zpracování projektové dokumentace, analýzy a 

programování, nákupu poddodávek 

 přes test zařízení u zhotovitele, instalaci, studené a teplé zkoušky, školení operátorů 

 po zkušební provoz, závěrečný test a garanční a pogaranční servis. 

mailto:info@autel.cz
http://www.firmy.cz/detail/206314-autel-trinec-oldrichovice.html
http://www.firmy.cz/detail/206313-autel-ostrava-marianske-hory.html
http://www.firmy.cz/detail/313868-autel-montaze-trinec-oldrichovice.html
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            AUTEL působí ve světě průmyslu. Společnost má rozsáhlé praktické zkušenosti 

s průmyslovou automatizací ve vybraných trţních segmentech: Hutní průmysl: aglomerace, 

koksové baterie, vysoké pece, konvertory, sekundární metalurgie, kontilití, ohřívací pece, 

teplé válcovny drátů, profilů a plechů, dělicí linky plechů, mořicí linky. Dále v oblasti 

energetiky: klasické a fluidní kotle, kotle na biomasu, kogenerační jednotky, CHÚV, 

turbíny, turbogenerátory, kompresory, předávací stanice, VN, NN rozvodny. A také 

v oblasti Petrochemie a chemického průmyslu: LPG terminál, bilanční měření ropných 

produktů (SKID), koksochemická výroba, pyrolýza, regenerace HCl, kyslíkové dělicí 

přístroje. V posledních letech se zaměřila také na oblast ekologických staveb, 

zpracovatelského průmyslu potravin, celulózy a papíru. Mezi konkurenční výhody dané 

společnosti patří její český původ společně s patnáctiletou historií. Má více neţ 100 vysoce 

kvalitních pracovníků. Preferuje spolehlivost a flexibilitu. Splňuje ISO 9001 certifikovaný 

systém jakosti. Za svou působnost realizovala více neţ 500 úspěšných projektů nejen 

v České republice, ale i v zahraničí. Má špičkové technologické zázemí. [11]  

 AUTEL-montáže je výrobně-montáţní organizací se sídlem v České republice. 

Společnost byla zaloţena v roce 1994 a své působení  zahrnuje  do následujících oblastí: hutní 

průmysl, energetický průmysl, energetika, ekologické stavby, chemický a zpracovatelský 

průmysl. Společnost AUTEL-montáţe se zabývá výrobou rozvaděčů, montáţemi měřící a 

regulační techniky, automatizovaných systémů řízení technologických procesů, regulovaných 

pohonů a technologického silnoproudu. Ve spolupráci s mateřskou společností AUTEL, a.s. 

poskytuje sluţby rozšířené o projektování, programování a další související činnosti. Na 

produkty a sluţby poskytuje nadstandardní záruky, záruční i pozáruční servis. Společnost si 

klade důraz na pruţné a rychlé reakce na specifické poţadavky zákazníků. Od roku 2004 je 

společnost Autel - montáţe drţitelem certifikátu ISO 9001:2000 vydaného společností TŰV 

Management Service, GmbH. Dále společnost Autel – montáţe vlastní Oprávnění Báňského 

úřadu k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních a Certifikát na retrofity jističů OEZ. 

Zabývá se výrobou rozvaděčů pro řízení technologie a pouţití v průmyslu. Vyrábí ovládací 

pulty pro řízení technologie, ovládací a sdruţovací skříňky a zámořská balení rozvaděčů. 

Nabízí také celou škálu sluţeb např. montáţe zapojovacích strojů, montáţe silno-proudových 

rozvojů a zabezpečovací techniky.  

http://www.autel.cz/
http://www.autel.cz/montaze/tuv.htm
http://www.autel.cz/montaze/ban.htm
http://www.autel.cz/montaze/ban.htm
http://www.autel.cz/montaze/ban.htm
http://www.autel.cz/montaze/oez.htm
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    Společnost se také specializuje na tzv. retrofity silových jističů a to zejména ze sortimentu 

Parker. Nabízí prodej přístrojové techniky, této značky, šroubení, ventily. Uvádí také 

speciální výrobu podavačů drátů, strunových pil, kompletace a montáţe analyzátorů plynů a 

regulační řady kyslíku. [11] 

 

 

 Elektromotory-převodovky, s.r.o. 

Sídlo: 

Vrchní 1556/43 

747 05 Opava - Kateřinky 

Moravskoslezský kraj 

Mobil:608 970 904, 608 813 857 

 

Tato firma je jednou z největších firem v oboru na českém trhu. Je společností 

s dlouholetou tradicí a provozuje jedny z největších a současně však nejlevnějších 

velkoskladů s elektromotory, převodovkami, frekvenčními měniči, pohony a jejich 

příslušenstvím na našem území. Mezi své přednosti společnost pokládá krátké dodací lhůty 

stejně jako záruční a pozáruční servis, a velké mnoţství kvalifikovaných pracovníků, kteří 

tvoří odborný tým s dlouholetou praxí. Tento tým zajišťuje odborný servis 24 hodin denně.  

Na svých skladech má přes 10000 elektromotorů všech moţných typů od  0,06kW do 500kW, 

aţ 4000 kusů převodovek a aţ 200 frekvenčních měničů. Ke kaţdému výrobku navíc 

poskytuje veškeré informace od výrobních specifikací, přes technické parametry aţ po termín 

dodání. Upřednostňuje individuální přístup k zákazníkům, nabízí i velké mnoţství slev např. 

na mnoţstevní odebírání zboţí, na druhu zboţí atd. Mezi zákazníky této společnosti patří 

nejen klienti české republiky ale i slovenské a subjekty z ostatních zemí EU. 

Mezi produkty firmy Elektromotory-převodovky, s.r.o. patří elektromotory 

jednofázové, třífázové, brzdové, s frekvenčním měničem, nevýbušné a repasované. 

Převodovky šnekové, čelní, variátory a pravoúhlé. Dále frekvenční měniče, řemenice, spojky, 

softstartery i čerpadla. 

Výroba je prováděna sériově i na zakázku. Provádí navíjení statorových a rotorových 

svazků, tlumivek, transformátorů 1-fázových i 3-fázových. [12] 
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 VAE ProSys s.r.o. 

 

Sídlo: 

Varšavská 90 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Telefon:  +420 596 616 555 

Fax:  +420 596 616 777 

 

Tato firma byla zaloţena v roce 1995 a postupně se vypracovala na uznávaného 

dodavatele elektropřístrojů (zejména značek jako ABB a Baumuller).  Za významnou 

přednost své firmy předpokládají poskytování kvalifikované technické podpory zákazníkům. 

Tato podpora můţe v případě programovatelných logických automatů vyústit aţ v zjištění 

dodávky řídícího systému jako celku, tzn. Včetně aplikačního softwaru. Společnost také 

disponuje s školícím centrem, které je jako jediné v zemích střední a východní Evropy 

certifikováno výrobcem firmy ABB. Mezi zákazníky patří jak velké firmy v oboru hutnictví, 

energetiky a strojírenství ale také i malé a střední firmy, které se zabývají projekcí a realizací 

v oblasti nízkého napětí, pohonů a automatizace. Mezi nabízené produkty patří 

programovatelné logické automaty, elektropřístroje nn a frekvenční měniče. [13] 

 

  

 EX - TECHNIK s.r.o. 

Sídlo: 

Na Pečonce 1903/21 

CZ 710 00 Slezská Ostrava 

IČO: 46578731 

DIČ: CZ46578731  

tel.: +420 596 242 548-50 

fax: +420 596 242 551  

        Ex-TECHNIK s.r.o. je vyhledávanou tuzemskou společností. Mezi zákazníky řadí 

velkoodběratele, projekční a dodavatelské organizace a to zejména v oblasti elektrických 
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zařízení, osvětlovací techniky a svítidel, zařízení automatizace pro průmyslová odvětví, 

včetně nebezpečných a náročných prostředí. Postupně narůstá rovněţ exportní činnost firmy a 

to přímá i nepřímá přes generální dodavatele a přes projekční organizace. Kvalita dodávek i 

potřebných sluţeb je zajišťována stálým doškolováním pracovníků firmy u zahraničních 

výrobců a také jejich stálým interním vzděláváním s pravidelným ověřováním znalostí 

zejména v oblasti nových předpisů a norem a v oblasti výrobkových novinek. Pro celý 

sortiment dodávaných výrobků a zařízení má společnost  k dispozici odpovídající 

dokumentaci, tzn. také katalogové listy. V současné době nabízí český překlad souhrnného 

katalogu R.STAHL.  

        Mezi nabízený sortiment společnosti patří elektroinstalační materiál, přístroje, ovládací a 

odbočné krabice, svorkové skříně, rozvaděče, spínače, panelová a signalizační zařízení, 

svítidla ţárovková, zářivková, výbojková k montáţi na stěnu, na stoţáry, závěsná; svítidla 

nouzová, technologická a ruční svítidla, zařízení v přetlakových závěrech, oddělovací bariéry, 

převodníky galvanického oddělení, napájecí převodníky,  koncentrátory dat, terminály, 

přenosové systémy, počítače pro výbušná prostředí, vestavná ohřívací tělesa pro přímý ohřev 

plynů a kapalin v přírubovém nebo závitovém provedení do výkonu 21kW, přímotopné 

radiátory různých provedení do výkonu 4,1kW s odstupňovanými povrchovými teplotami, 

ventilační ohřívače vzduchu pro větší prostory a haly s moţností napojení různých druhů 

potrubí a s výkonem do 80kW, průtokové ohřívače vzduchu s vyuţitím přírubových 

ohřívacích těles a s výkony aţ 3120kW a průtokem 15000m2/hod (zejména v oblasti 

procesních ohřívačů jsou široké moţnosti dodávek), topné vloţky, topné patrony, plošná 

topná tělesa, topné pásy a segmenty včetně opláštění a izolace, kotoučová a válcová topná 

tělesa, vodiče s vysokou tepelnou odolností do 600°C, odporníky a topná tělesa pro tramvaje, 

trolejbusy, ţelezniční dopravu a kolejová vozidla obecně. [14] 

 
Společnost AUTEL, s.r.o. je hlavním konkurentem v oblasti automatizace. Je 

realizátorem velkého množství projektů. Pyšní se špičkovými technologiemi, a je oproti Elvac 

Automation,s.r.o. velkou společností.  I když je firma Elektromotory-převodovky, s.r.o. 

největší ve svém oboru, nezasahuje významně do působení analyzované společnosti. Její 

specializace je odlišná z hlediska projektů. Firma VAE ProSys, s.r.o., s vlastním školícím 

centrem je hlavním konkurentem v oblasti elektropřístrojů. Firma EX-Technik, s.r.o., je nejen 

konkurentem ale současně i dodavatelem součástek společnosti Elvac Automation, s.r.o. 
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Zákazníci 

 Q-Elektrik a.s. 

Sídlo: 

Podzámčí 1926/20 

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

IČ: 26789655 

Firma Q-Elektrik a.s. je jedním ze zákazníků společnosti Elvac Automation s.r.o. Pod 

touto obchodní značkou působí dva subjekty, které působí jako jeden celek. Realizuje 

obchodní činnost a v roce 2009 se specializovala také na oblast elektromontáţí. Podnik 

disponuje  veškerou potřebnou mechanizací a vybavením. Firma se zaměřuje na 

velkoobchodní činnost specializovaného prodeje, servisu a poradenství v sortimentu, na 

velkoobchodní prodej neţelezných kovů pro elektrotechniku (měď, hliník, slitiny), na 

velkoobchodní prodej klimatizačních zařízení značky LG, na velkoobchodní prodej měděného 

potrubí pro klimatizaci a chlazení, na elektromontáţe do 35 kV včetně energetických, 

průmyslových, komunálních a občanských rozvodů také posuzování a návrhy řešení 

silnoproudých rozvodů se zaměřením na ekonomické zhodnocení vynaloţených nákladů na 

investici aj. 

Veškeré dodávané zboţí odpovídá zákonu 22/1997 Sb. i ostatním příslušným  

předpisům. Činnost je oprávněna provádět i na zařízeních podléhajících dozoru státní báňské 

správy a na plavidlech. Obě společnosti jsou pojištěny u Generali Pojišťovny na částku 50 

mil. Kč proti riziku způsobení škody.  Firma má cca 60 zaměstnanců.  

V dlouhodobém programu dodává firma sluţby v provozování elektrických zařízení 

do 35kV včetně elektroměrové sluţby. Pro tuto činnost mají zkušené pracovníky daného 

oboru dle vyhlášky 50/78 Sb. Pro specializované práce má firma dlouhodobé smluvní vztahy 

s úředními zkušebnami se špičkovou diagnostickou technikou. Uvedené činnosti zajišťuje 

v nepřetrţitém provozu včetně sluţeb techniků. Sluţby zákazníci vyuţívají jiţ 15 let. 

Mezi nejznámější  zakázky můţeme zařadit např. : 

 Rekonstrukce měnírny, výměna rozvaděčů VN a NN, výměna transformátoru a 

technologie pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 Dodávka a montáţ elektroinstalace osvětlení haly, rozvody NN a přívody pro 

jeřábové dráhy a zásuvkové rozvody pro společnost Karla a spol. s.r.o. Bruntál 

 Propojení důlních provozů, výstavba rozvodny  6/0,5 kV na 11. patře pro 

OKD, Bastro a.s.  v lokalitě Doubravy. [15] 
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 Siemens, s.r.o. (pobočka Brno-Královo Pole)  

Technologie, servis a komplexní řešení přenosu a distribuce energie z elektrárny aţ ke 

spotřebiteli. 

Sídlo:  

Technická 2851/15 

616 00 Brno-Královo pole 

Sektor Energy společnosti Siemens nabízí kompletní portfolio výrobků a sluţeb pro 

výrobou, přenos a rozvod energie. Dodává nejmodernější komponenty pro elektrárny např. 

turbíny, Palivové články, řídící systémy a I&C řešení. Společnost má rozsáhlé zkušenosti 

v oblasti plánování a výstavby elektráren. Nabízí přestavbu a modernizaci technologických 

bloků, řídících systémů nebo celých elektrárenských celků. Je také jedním z hlavních 

dodavatelů systémů pro vyuţívání větrné energie. Dodává  kompletní technologické vybavení 

pro spolehlivé a efektivní dodávky energie a výroby aţ ke koncovému spotřebiteli. K tomu 

slouţí systémy řízení energie, produkty a sluţby v oblastech vysokého a velmi vysokého 

napětí, transformátory, a to včetně řízení projektů a kompletního servisu energetických 

zařízení.            

Brněnská pobočka Siemens spolupracuje s Elvac Automation, s.r.o. v oblasti 

automatizačních systémů, techniky pohonů, spínací a instalační techniky. Automatizační 

technika vyuţívá mikrosystémů, průmyslových automatizačních systémů SIMATIC, 

SIMATION, SINUMERIK, systémů pro ovládáni a vizualizaci a průmyslová PC. Největší 

důraz klade společnost na Mikrosystémy  tj. cenově výhodné řídicí prvky pro širokou třídu 

aplikací spodní části výkonnostního spektra se základní společnou myšlenkou jednoduchosti 

řešení, ovládání i programování. [19] 

 Schneider Electric CZ, s. r. o. 

Obchodní kancelář – Ostrava : 

Schneider Electric CZ, s. r. o. 

Havlíčkovo nábř. 38 

702 00 Ostrava 1 

Hlavní sídlo: 

Schneider Electric CZ, s. r. o. 

Thámova 13 

186 00 Praha 8 
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Společnost poskytuje v České republice expertní řešení pro rozvody elektrické energie, 

průmyslovou automatizaci, automatizaci a zabezpečení budov i domácností, energetický 

monitoring a úspory energie, napájení a chlazení kritických aplikací. Součástí sluţeb 

zákazníkům je Školicí středisko, servisní sluţby NONSTOP, aplikační podpora a dodávky na 

klíč. Ve společnosti se sídlem v Praze a obchodními kancelářemi v Brně, Písku a Ostravě 

pracuje 228 zaměstnanců. Schneider Electric CZ, s.r.o. je přímo partnerem společnosti Elvac 

Automation, s.r.o., spolupracují v oblasti zabývající se komponenty pro průmyslovou 

automatizaci, konstrukci NN a VN rozvaděčů, měření a regulaci, domovní a kancelářské 

instalace, IT, inventory pro fotovoltaické elektrárny a rozvody elektrické energie v průmyslu. 

[17] 

 

 Weidmüller, s.r.o.  

Sídlo: 

Lomnického 5/1705 

140 00 Praha 4 

Czech Republic 

Weidmüller, s.r.o. je dlouhodobě světový technologický leader v oblastech 

propojení, přenosu a zpracování energie, signálů a dat v průmyslovém prostředí. Tato 

obchodní společnost vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky v oblasti elektrického 

propojování a elektroniky.  Weidmüller, s.r.o. se zvláště věnuje přidané hodnotě svých 

produktů a sluţeb, a tím ji také předává svým zákazníkům. Společnost Weidmüller Group 

má široké zaměření, s vlastními výrobními závody, prodejními společnostmi a zastoupením 

ve více neţ 70 zemích. Ve fiskálním roce 2008 dosáhla společnost Weidmüller, s.r.o. poprvé 

obratu v hodnotě 533 milionů Euro. Tato obchodní společnost zaměstnává 3 900 lidí po 

celém světě. Aktivní navrhování vývojových kroků v průmyslové automatizaci z vrchu jako 

hnací prvek technologie v daném sektoru.  

Společnost si klade za cíl pohotovou reakci na výzvy trhu v rané fázi s novými 

nápady a inovacemi, uspokojování potřeb zákazníků poskytováním technologických řešení, 

která poskytují zákazníkům další výhody. Je poskytovatelem  řešení pro elektrické 

propojování, přenos, upravování a zpracovávání energie, signálů a dat v průmyslových 

prostředích. Proto společnost realizuje strukturu obchodních jednotek, která je zaloţená na 



~ 55 ~ 

 

blízkosti zákazníků, která odvozuje její inovace z trhu a která reflektuje vzájemné 

ovlivňování mezi energií, signály a daty v průmyslových prostředích. Obchodní segment 

,,elektrické propojení´´ se zaměřuje na spínací skříně a budicí kabeláţ, jinými slovy na 

pasivní infrastrukturu sítě pro energii, signály a data. Obchodní segment ,,elektronika´´ 

realizuje inteligentní upravování nebo zpracovávání signálů a dat v infrastruktuře sítě; a 

poskytuje aktivní komponenty pro datové sítě. [18] 

 

Vybrané společnosti jsou hlavními zákazníky společnosti Elvac Automation, s.r.o. na 

nichž je společnost závislá. 

 

4.3 Interní analýza 

Společnost ukončila rok 2009 s cca 5O zaměstnanci. V průběhu roku bylo přijato 15 

nových zaměstnanců a 17 zaměstnanců odešlo. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

činí 50. Vysokoškolské vzdělání má ve firmě 20 zaměstnanců a 23 zaměstnanců má 

vzdělání středoškolské. Věkový průměr činí 36 let.  

         Obchodní činnost v roce 2009 byla úspěšná, jelikoţ bylo dosaţeno vytyčených cílů 

obratu a zisku. Noví klienti rozšířili portfolio projektů obecné automatizace a dodávky 

jednoúčelových strojů.  

 

Filosofie společnosti 

  Základním měřítkem konkurenceschopnosti je kvalita poskytovaných sluţeb. 

Zákazník je ten, kdo můţe jejich kvalitu potvrdit. Společnost se snaţí o předvídání a 

pochopení potřeb zákazníků a základní filosofii vidí v kaţdodenním naplnění dne 

praktickou a cílevědomou činností.  

 

Statutární orgán 

Tento orgán společnosti ELVAC AUTOMATION s.r.o. odpovídá za sestavování 

a věrné zobrazení účetních uzávěrek v souladu s českými účetními předpisy. Součástí této 

odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavením a věrným 

zobrazením účetní uzávěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci 

přiměřené účetní odhady. 

 

http://www.weidmueller.com/docs/cw_index.aspx?id=63756&domid=1031&sp=C&m1=63478&m2=63679&m3=63733&m4=63756
http://www.weidmueller.com/docs/cw_index.aspx?id=68361&domid=1031&sp=C&m1=63478&m2=63679&m3=63733&m4=68361
http://www.weidmueller.com/docs/cw_index.aspx?id=68361&domid=1031&sp=C&m1=63478&m2=63679&m3=63733&m4=68361
http://www.weidmueller.com/docs/cw_index.aspx?id=68361&domid=1031&sp=C&m1=63478&m2=63679&m3=63733&m4=68361
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Odpovědnost auditora 

Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k účetním 

uzávěrkám. Audit je prováděn v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními 

auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doloţkami Komory auditorů České 

republiky. V souladu s těmito předpisy musí auditor splňovat také etické normy a 

naplňovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, ţe účetní uzávěrka neobsahuje 

významné nesprávnosti. Samotný audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichţ 

cílem je získat důkazné informace o částkách a skutečnostech uvedených právě v dané 

účetní uzávěrce. Výběr auditorských postupů závisí na samotném úsudku auditora. Musí 

posoudit i rizika, ţe účetní uzávěrka obsahuje významné nesrovnalosti v číslech způsobené 

chybou či podvodem. Vede vnitřní kontroly, díky nimţ se vyjadřuje k pouţívaným účetním 

metodám i k prezentaci účetní uzávěrky. 

 

  Analýza jednotlivých úseků 

Úsek nákupu a prodeje (9 pracovníků) 

Nákup a prodej si udrţuje ve společnosti stabilní marţi, která je v souladu se 

situací na trhu. Nejčastěji obchodovatelnými komponenty od roku 2008 i 2009 jsou 

produkty firem Siemens a Schneider Electric a.s. Náročné konkurenční prostředí bylo 

příčinou stagnace výše obratu. Společnost získala nové zákazníky a platební morálka 

zákazníků byla vyváţená odpovídající úrovní minulého roku. 

Tento úsek je personálně stabilizován, zajišťuje veškeré nákupy pro výrobu a 

vlastní projekty. V roce 2009 byly splněny cíle jako vyjednání lepší cenové relace u našich 

subdodavatelů. Byly vyhledány nové komodity a klienti, a také zabezpečeny platby 

nástroji např. jako pojištění plateb pro rizikové klienty. 

 

Úsek výroby rozvaděčů ( 25 pracovníků)  

Výroba rozvaděčů pro externí klienty stoupla oproti plánu o 18%. Největšími 

klienty byli Ingeteam, Siemens, Arcelor Mittal, Prospect, Vae Controls. Společnost v roce 

2008-2010 úzce spolupracuje s INGETEAMem, který obohacuje pracovníky výroby o 

zkušenosti se spoluprací se zahraničními koncovými klienty, coţ vede k zlepšení kvality. 

V roce 2008 se začala společnost zaměřovat na významnější obchodní činnost pro zajištění 

zakázek a byli získání významnější klienti jako IT.COAL MILL, Q-ELEKTRIK, 
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SIEMENS Brno, aj. V úseku výroby rozvaděčů  pracuje nepřetrţitě cca 10-15 externích 

pracovníků. V roce 2009 tento úsek hledal nové klienty a prováděl aktivní činnost na 

výrobě rozvaděčů, připravil metodu převodu výroby na úkolovou mzdu a našel nové 

aktivity ve výrobě jako např. montáţ tzv. šuplíkových rozvaděčů. 

 

 

Úsek inženýringu (10 pracovníků) 

Hlavními cíli tohoto úseku je realizovat zajímavé a důleţité kontrakty v oblasti 

obráběcích strojů (Vítkovice-Mechanika, MSA) a jednoúčelových strojů (Schneider, 

Kendrion). Pozitivní je rovněţ spolupráce s firmou Elvac machinery a Elcom Ekotechnika. 

V obou oblastech se rýsuje velmi dobrá perspektiva na 5-10 let a snahou společnosti je tuto 

spolupráci dynamicky rozvíjet. Podařilo se také rozvíjet projekty obecné automatizace pro 

klienty jako ArcelorMittal, BKB, Bonantrans, Ochi Inţenýring. V tomto úseku jsou 

stabilizováni pracovníci zejména pro SW práce a projekci EPLAN. Nedaří se však zajistit 

odborníky pro obor obráběcích strojů, i kdyţ snahy zde stále jsou. Úsek inţenýringu rozvíjí 

nadále spolupráci v INGETEAM a.s., byly započaty koordinační schůzky obchodníků, 

projektantů a SW pracovníků. Tímto se zajistila vzájemná koordinace obchodních aktivit a 

kapacit ve prospěch obou firem. Hlavními cíli tohoto úseku je hledat nové klienty a směry 

činností a rozvíjet spolupráci s tradičními zákazníky a partnery. 

 

Finanční úsek 

         Odpovídá za ekonomické řízení, strategické plánování, finanční strategii a úvěrovou 

politiku společnosti. Sestavuje finanční plán, rozpočet hospodářských středisek, 

zpracovává koncepci mzdového vývoje ve vztahu k potřebám zabezpečujícím růst 

produktivity práce a provádí rozbory a analýzy směřující k odstranění nedostatků v oblasti 

zvyšování efektivnosti ekonomiky společnosti. Odpovídá za zajištění vedení a organizace 

informační soustavy. 
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Výroba 

Výroba je prostředkem uspokojení potřeb vytvořením věcných statků a sluţeb. 

Výroba musí být organizována tak, aby bylo moţno zajistit poţadovanou kvalitativní 

úroveň a kvalitu i při stále rychleji se měnících poţadavcích spotřebitelů.  

 

Výroba a kompletace elektro rozvaděčů 

 

Programem společnosti je nabídka výroby rozvaděčů nízkého napětí se zaměřením 

na dodávky rozvaděčů pro průmysl a komunální sféru. Rozsáhlé zkušenosti společnosti 

s výrobou širokého sortimentu rozvaděčů se odráţí v rozsahu pouţití našich výrobků. 

Rozvaděče najdete v hutním průmyslu, strojírenství, petrochemickém průmyslu, farmacii, 

čističkách odpadních vod, na jeřábech a v distribuci elektrické energie výrobních podniků. 

Výrobky slouţí dále ve sportovních halách, divadlech, společenských sálech a obytných 

budovách. Ke komplexní činnosti patří také elektromontáţní práce, usazení a připojení 

rozvaděčů v provozech určení, revizní činnost a záruční i pozáruční servis. Rozvaděče 

společnost vyrábí na základě dokumentace zákazníka, kterou zpracovává v programu 

AutoCAD. Součástí dodávky je kompletní průvodní dokumentace vyţadovaná normami 

platnými nejen v Evropě, ale i v Asii a Americe. Vyrobené rozvaděče tak dnes najdeme 

nejenom v České republice, ale i Jiţní Koreji, Číně, Rusku, Mexiku, Kanadě, Brazílii, 

Kongu, Dánsku, Slovensku atd. 

 

Výrobní programy: 

 rozvodny NN do 4000 A pro průmysl 

 distribuční a silové rozvaděče 

 rozvaděče pro automatické systémy řízení 

 technologické rozvaděče 

 rozvaděče pro měření a regulaci 

 rozvaděče pro jeřáby a zvedací techniku 

 kompenzační rozvaděče 

 rozvaděče pro SCADA systémy energetiky 

 datové rozvaděče 

 ovládací pulty a dispečerské panely 
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 rozvaděče v provedení Exx 

 rozvaděče budov a komunální sféry 

 rozvaděče a montáţ jednoúčelových strojů 

 rozvaděče pro obráběcí stroje 

 

Kapacitní vytíţení jednotlivých profesí i kapacitní vytíţení jednotlivých strojů je 

zpracováno pro kaţdý konkrétní měsíc, aktualizováno co 2 týdny a to z celkového počtu 

odpracovaných Nh (normohodin) v daném měsíci. Podmínkou pro jeho správné zpracování 

je odepsání všech odpracovaných Nh (normohodin) do druhého dne po provedení výrobní 

operace. 

       Počet Nh potřebných k realizaci konkrétní zakázky počítá úsek výroby na základě 

technické náročnosti a pracnosti kaţdé zakázky. 

         Termín expedice poţadovaný zákazníkem zakázky vychází z podepsané kupní 

smlouvy a je limitujícím časovým údajem pro časové plánování zakázky. Dodací termín 

pouţívaného materiálu poskytuje zásobování na základě prověrky materiálu buď dle 

specifikace nabídkové kalkulace nebo po obdrţení konkrétního materiálového poţadavku. 

        Vedoucí výrobního úseku společně s vedoucím obchodního úseku prověří kapacity 

strojů a pracovních týmů, v případě jejich nedostatečnosti, situaci řeší monitoringem, zda 

jsou profese a zaměstnanci dosti pracovně vytíţeni, nebo se jedná o nevyuţitá pracovní 

místa či kapacity.  Vedoucí výroby poskytne detailní harmonogram výroby pro sledování 

zakázky po operacích. Kapacitu jednotlivých profesí a strojů rozplánuje příslušný vedoucí 

střediska na jednotlivé pracovníky  a stroje pro kaţdou směnu, aby následujícího dne byl 

kontrolou zjištěn stav progresu operace na zakázce. Skluzy v operacích řeší neprodleně 

přijímáním takových opatření,  aby byly v průběhu zakázky vyrovnány.  

         Vedoucí obchodního úseku zodpovídá za rozdělení zakázek do jednotlivých 

výrobních týmů na základě převzaté výrobní dokumentace. Pracovníci výrobního úseku 

v rámci své činnosti sledují dále náběhy odváděných Nh k celkovému plánovanému 

objemu a ukončení výroby zakázky vystavením dokladu o dohotovení výrobků. Odepisují 

Nh u jednotlivých zakázek a předávají dokončení zakázky na sklad hotových výrobků.  
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Konstrukce a výroba jednoúčelových strojů 

Předmětem nabídky jednoúčelových strojů je konstrukce, výroba a instalace 

jednoúčelových strojů. Stroje jsou „šité na míru“ potřebám zákazníka. Jsou řešeny jako 

samostatná pracoviště, nebo jsou součástí rozsáhlejších výrobních komplexů. Konstrukce 

strojů je prováděna s vyuţitím 3D modelování. Zákazník tak má od samého začátku 

moţnost přímo ovlivňovat výslednou funkci stroje a jeho ergonomické řešení. Velká 

pozornost je věnována přesnosti a kvalitě výroby. Cílem je nabízet taková řešení, která se 

vyznačují vysokou produktivitou práce, dlouhodobou provozní spolehlivostí a bezpečným 

a ekologickým provozem. 

Mezi typické aplikace: 

 testery hotových výrobků 

 manipulační a dopravní zařízení 

 montáţní přípravky, stroje a linky 

 speciální jednoúčelová výrobní zařízení 

Konstrukce a výroba děrovacích strojů 

Společnost je schopna řešit poţadavky zákazníků v oblasti děrování a obrábění 

profilů a trubek. Nabízí vyuţití inţenýrských zkušeností a know-how pracovníků 

specializovaných konstrukčních oddělení. Na základě technické dokumentace nebo náčrtu 

s uvedenými rozměry navrhne vedoucí týmu optimální technické řešení. Vzhledem k tomu 

dodává zákazníkovi stroj nebo zařízení přesně dle jeho potřeb. Společnost také nabízí 

kompletní řadu strojů značky SUNRISE – lisy a děrovací stroje vysoké kvality. Navrhuje, 

vyrábí a dodává děrované profily přesně dle specifikace a potřeb zákazníka.  

 

             Typicky poţadovaným produktem zákazníků jsou regálové a policové systémy, 

koupelnová topná ţebříková tělesa, nábytek, ţebříky, různé nosné rámy pro automobilový 

průmysl, vybavení prodejen atd. Kromě technologie děrování a řezání se společnost také 

zabývá linkami pro ohýbání, značkováním, manipulačními linkami, balicími linkami 

včetně svázání atd. [10] 
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Samotná  produkce zahrnuje následující kategorie: 

 stroje a zařízení pro bezdeformační prostřihávání profilů a trubek 

 univerzální vyměnitelné střiţné jednotky pod lis s vlastním pohonem 

 děrovací jednotky pro děrování plechů a konců trubek 

 jednotky a stroje na řezání profilů a trubek 

 automatické výrobní linky (high-tech řešení) pro profily a trubky 

 řešení pro automatickou manipulaci, transport a balení profilů 

Marketing společnosti ELVAC AUTOMATION, s.r.o. 

          Společnost Elvac Automation, s.r.o. má jiţ významné jméno na obchodních trzích se 

zaměřením zejména na automatizaci. Sama se snaţí zaměřit i na zahraniční trhy, kde jiţ 

sama zasahuje a působí. Např. Rakousko, Německo, Velká Británie, Norsko, Dánsko, 

Belgie, Slovensko, Rusko, Čína, Korea, Kanada, Mexiko a JAR. Musí však provádět celou 

řadu činností v oblasti marketingu, aby si udrţela svou pozici i na domácím trhu. 

Marketingová činnost je zaměřena na upevňování firemní image, na komunikaci se 

stávajícími či potencionálními obchodními partnery, na zajišťování jejich potřeb a moţností. 

Společnost provádí marketingový průzkum jak tuzemského, tak i zahraničního trhu se 

zaměřením na zjišťování zájmu o produktu.  Nejvyšší hodnotou společnosti je dlouhodobá 

sluţba zákazníkovi a jeho spokojenost. Její dosaţení vychází ze stanovených cílů politiky 

jakosti a determinuje základní zásady firemního chování v tomto vztahu. 

           Díky detailní znalosti nabízených produktů a dlouhodobým vlastním zkušenostem 

získaným při jejich nasazování, provozování a servisu je společnost přesvědčena o 

schopnosti nacházet optimální řešení nejen z hlediska technických parametrů, ale i ceny. Jiţ 

ve fázi nabídky je připravena se podílet na výběru vhodných komponentů a hledat co 

nejefektivnější způsob jejich nasazení. Má v praxi odzkoušenu řadu typových řešení. Jejich 

vyuţitím se snaţí přispět ke zkrácení doby realizace, sníţení celkových nákladů a 

minimalizaci rizik. Za samozřejmost povaţuje zajištění záručního a pozáručního servisu 

dodaného zařízení. Servisní sluţby společnost zajišťuje v několika úrovních. A to vlastním 

servisem, prostřednictvím servisních organizací svých dodavatelů a partnerů i případným 

zaškolením odborných pracovníků. 

              Základem pro společnost je dodávat produkty a sluţby v takové kvalitě a termínech, 

které uspokojí plně poţadavky a potřeby zákazníků.  Na základě marketingového průzkumu 
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trhu se snaţí specifikovat současné i budoucí poţadavky zákazníků s cílem zajistit 

kaţdoročně odbyt. Snahou je zajistit vysokou a stabilní úroveň jakosti produktů a sluţeb a 

zvýšit tím konkurenceschopnost společnosti. Dále rozvíjet a zlepšovat systém managementu 

jakosti včetně systému ekonomického řízení společnosti a zajišťovat konkurenceschopnou 

úroveň cen. 

 

Systém řízení jakosti 

           Od listopadu 2007 jsou činnosti společnosti ELVAC AUTOMATION, s.r.o. 

certifikovány v rámci systému manaţerské jakosti ISO 9001:2001. Certifikace proběhla 

v oblastech činností jako projekce a výroba rozvaděčů, velkoobchod s průmyslovým 

elektromateriálem, projektech obecné automatizace a konstrukcích a dodávkách 

jednoúčelových strojů a zařízení. 

V rámci systému managementu jakosti je zejména zohledněn procesní přístup zaloţený na 

neustálém zlepšování procesů vedoucí především ke spokojenosti zákazníků, a tím 

k minimalizaci reklamací na kvalitu prodávaných výrobků i poskytovaných sluţeb. 

Vrcholový management firmy spolu s útvarem procesního řízení garantují, ţe systém je 

řádně udrţován a neustále zlepšován.   

4.4 Finance 

        V roce 2009, potencionální klienti investovali do nových technologií a rekonstrukcí, 

coţ přineslo společnosti nové obchodní příleţitosti. Samotný konkurenční boj se odehrával 

v přijatelných limitech. Společnost se snaţila vyuţít skutečnosti pro navýšení obratu a 

zisku. Obrat společnosti v roce 2009 byl 178 319 000,- Kč. Zisk společnosti v roce 2009 

byl 11 359 000,- Kč před zdaněním.  Pozitivních výsledků bylo dosaţeno pokračujícím 

růstem poptávky. Společnost vyuţívala synergie s partnerskými formami jako ONGETEA 

a.s., Elcom Group a.s. a VAE Controls, s.r.o. Společnost Elvac Automation, s.r.o. zavedla 

nové technologie výroby rozvaděčů a snaţila se o systémovější vedení firmy. 

Firma v roce 2009 obhájila, stejně jako v minulém roce, kontrolním auditem 

certifikaci systému ISO 9001:2001, čímţ pokračovala v pozvednutí vnitrofiremní kultury. 

Rovněţ se podařilo částečně stabilizovat úhradu závazku vůči subdodavatelům. 

Dlouhodobý majetek měl ke konci roku 2009 v rozvaze zůstatkovou cenu 1 479 000,- 

Kč. Z toho hmotný majetek činil 1 336 000,- Kč a nehmotný majetek, jehoţ podstatnou 
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část tvoří software jako EPLAN a AutoCAD, byl ve výši 143 000,- Kč. Ostatní movitý 

majetek, jako stroje a zařízení a drobný hmotný majetek, byl ve výši 1 225 000,- Kč.  

V průběhu roku byly zakoupeny nové automobily Škoda Fabia combi za 250 000 ,- Kč 

(cena ke konci období činila 244 000,- Kč), Kombi Bearbeitugswagen 4 Station za 384 000 

,- Kč (cena ke konci období činila 358 000 ,- Kč) a Alfa PRESS 600-2 za 253 000,- Kč 

(cena ke konci období činila 237 000,- Kč).  

Společnost současně vyuţívá také moţnosti leasingu pro pořízení majetku. V majetku 

společnosti ke konci roku bylo 7 automobilů, z toho 4 jsou po leasingu s nulovou účetní 

hodnotou. 

 

Rozvaha k 31.12. 2009 

Označení Aktiva Číslo 

řádku 

Brutto Korekce Netto Netto 

min.uč.obd. 

 Aktiva celkem 001 52 302 2 407 49 975 50 824 

B. Dlouhodobý 

majetek 

003 3 374 2 895 1 479 321 

C. Oběţná aktiva 031 48 314 512 48 203 49 941 

CIII. Krátkodobé 

pohledávky 

048 31 903 0 31 903 33 259 

C.IV. Krátkodobý 

finanční majetek 

050 423 0 423 306 

C.IV.1 Peníze 059 322 0 322 99 

C.IV.7 Účty v bankách 060 101 0 101 241 

D.1.  Časové rozlišení 063 293 0 293 324 

 

Tab.č.5: výběr poloţek z rozvahy k 31.12.2009 

Zdroj: Zpráva nezávislého auditora o ověřené výroční zprávy 
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Označení Pasiva Číslo 

řádku 

Stav v běžném 

účetním období 

Stav v minulém 

účetním období 

 Pasiva celkem 067 49 975 50 823 

A. Vlastní kapitál 068 13 677 9 530 

A.1 Základní kapitál 069 1000 1000 

A.IV. Výsledek hospodaření 

minulých let 

081 4 430 1 431 

A.V.  Výsledek hospodaření 

běţného úč.obd. 

084 8 092 5 994 

B.  Cizí zdroje 085 36 348 42 293 

B.III. Krátkodobé závazky 102 26 129 37 260 

B.IV.  Bankovní úvěry a 

výpomoc 

114 10 006 5 033 

 

Tab.č.6: výběr poloţek z rozvahy k 31.12.2009 

Zdroj: Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy 

 

 

V účetním obcoví r. 2009 byla vytvořena opravná poloţka k pomaluobrátkovým 

zásobám ve výši 235 000,- Kč. Základnou pro výpočet této opravné poloţky byl souhrn 

zásob, které nevykazovaly za účetní období 2009 ţádný pohyb. Při přepočtu účetních údajů 

v cizí měně na českou měnu pouţívá účetní jednotka v průběhu účetního období aktuální 

kurzy ČNB, platné v okamţiku uskutečnění účetního případu. Při převodu deviz mezi účty 

nebo z banky do pokladny a naopak jsou pouţívány kurzy příslušné obchodní banky. 

V daném účetním období vznikl titul pro účtování o oddluţené dani z rozdílu daňových 

zůstatkových cen a účetních zůstatkových cen hmotného majetku.  Byla dále vytvořena 

rezerva k rozpracované výrobě ve výši 3 623 000,- Kč formou dohadné poloţky pasivní. 

Rezerva vyjadřuje odhad očekávaných nákladů u zakázek rozpracované výroby, u kterých 

proběhla v účetním období dílčí fakturace ve vztahu ke skutečným výnosům v daném 

účetním období. 
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Finanční analýza 

Metody pouţívané ve finanční analýze můţeme rozdělit na metody elementární 

technické analýzy a metody vyšší finanční analýzy. 

 

 Ukazatel stability 

 

         Ukazatele  stability, někdy také nazýván ukazatelem zadluţenosti, jsou v podstatě 

ukazatele vztahu mezi cizími a vlastními zdroji ve společnosti. Zadluţenost nemusí být 

negativní charakteristikou podniku, protoţe její růst ve finančně stabilním podniku přispívá 

ke zvyšování její rentability, resp. trţní hodnoty. Budeme se tedy zajímat o  zadluţenost 

společnosti ELVAC AUTOMATION s.r.o. pro rok 2008 a 2009. 

Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 

Celková 

zadluţenost 

83,21% 72,73% 

Zadluţenost 

vlastních zdrojů 

505,29 % 265,76% 

Krytí úroků 1,64 2,87 

 

Tab.č.7: Ukazatele stability 

         Ukazatele zadluţenosti (stability) podniku nám vyjadřuje, ţe společnost pouţívá k 

financování své činnosti i cizí zdroje. Analýzou zjišťujeme míru rizika věřitelů, ţe jejich 

pohledávky nemusí být uhrazeny. Optimální mírou zadluţenosti je do 50 % ale vidíme, ţe 

míra celkové zadluţenosti v roce 2008 a 2009 byla poměrně vysoká. V roce 2008 došlo ke 

zhoršení celkové zadluţenosti na hodnotu 83 %, ta se však jiţ v roce 2009 sníţila na 

hodnotu 72%. Zadluţenost tedy není stále v pořádku na potřebné hodnotě, ale došlo 

k pozitivnímu sníţení.         V trţní ekonomice by se hodnota ukazatele zadluţenost 

vlastních zdrojů měla pohybovat do 100 %. Vyšší hodnota je moţná jen dočasně, ale 

hodnota tohoto ukazatele ukazuje rostoucí tendenci přes 100 %. Můţeme vidět, ţe i tento 
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ukazatel zadluţenosti výrazně klesl oproti roku 2008, kdy jeho hodnota byla velice vysoká. 

Došlo ke sníţení cca o polovinu.  Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší 

neţ úroky. Úrokové krytí  společnosti Elvac Automation, s.r.o. v roce 2008 bylo 1,64 a 

v roce 2009 dosáhlo hodnoty 2.87. Z toho vyplývá, ţe došlo k pozitivnímu zlepšení 

situace.       

 Ukazatel rentability 

 

         Tyto ukazatele patří mezi nejsledovanější indikátory hodnocení podnikatelské 

činnosti, resp. úspěšnosti podniku, protoţe poměřují celkový zisk s výší podnikových 

zdrojů. Tyto ukazatele se obvykle označují jako ukazatele míry zisku. 

Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 

Výnosnost vlastního jmění (ROE) 8,67% 5,33 % 

Výnosnost celkových aktiv (ROA) 1,42% 2,46% 

Rentabilita trţeb ROS 2,41 % 4,06 % 

 

Tab.č.8: Hodnota ukazatelů rentability  

         Z výsledků plyne, ţe rentabilita společnosti ve sledovaném období z hlediska 

vlastního jmění má klesající tendenci. Postupně vzrostla výnosnost celkových aktiv stejně 

jako rentabilita trţeb. Můţeme tedy usoudit, ţe trend rentability je nastaven dobře. 

Ukazatel rentability trţeb ROS představuje rostoucí tendenci, coţ je pozitivní a značí pro 

společnost přírůstek. ROA nebo rentabilita majetku má tedy rostoucí tendenci, coţ 

vyjadřuje pozitivní vývoj. Jedním z nejdůleţitějších ukazatelů rentability je ukazatel ROE. 

Tento ukazatel vyjadřuje, do jaké míry firma reprodukuje vlastní zdroje. Rentabilita 

vlastního kapitálu je klíčovým kritériem hodnocení úspěšnosti podniku zejména pro její 

vlastníky, protoţe vytvořený zisk posuzují jako výdělek z kapitálu, který do podniku 

vloţili. Tady došlo o mírný nárůst v roce 2009 oproti roku 2008.   
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 Ukazatel likvidity 

         Jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku je trvalá platební 

schopnost. Analýza platební schopnosti nebo likvidity zkoumá schopnost podniku hradit 

krátkodobé závazky a v podstatě poměřuje to, čím je moţno platit to a to co je nutno platit.  

 

Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 

Běţné (celkové) 

likvidity 

1,34 1,84 

Rychlé 

(POHOTOVÉ) 

likvidity 

0,9 1,23 

Okamţité 

likvidity 

0,45 0,43 

 

Tab.č.9: Hodnota ukazatelů likvidity 

         Ukazatel běţné (celkové) likvidity nebo likvidity prvního stupně (cash ratio) ukazuje, 

kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky společnosti. To znamená, kolikrát je 

společnost  schopna uspokojit poţadavky svých věřitelů, kdyby proměnila veškerá svá 

oběţná aktiva na hotovost. Můţeme vidět, ţe hodnota ukazatele v roce 2009 vzrostla oproti 

roku 2008. Ukazatel rychlé likvidity nebo likvidity druhého stupně (quick ratio) je 

výhodné sledovat pro jeho vývoj v čase a porovnávat s hodnotou dlouhodobé likvidity. Za 

přijatelný výsledek se pokládá ukazatel kolem hodnoty 1. Zda platí pravidlo „čím vyšší, 

tím lepší“ pro věřitele, manaţeři a vlastníci přicházejí o výnos z rentabilnějších investic. 

V roce 2008 bylo dosaţeno hodnoty 0,9. V roce 2009 však ukazatel stoupl na hodnotu na 1 

a to na 1,23. Situace je tedy lepší pro věřitele (banka).  Okamţité likvidity nebo likvidity 

třetího stupně (current ratio) je nejpřísnější ukazatel likvidity. Hotovostní se rozumí 

peněţní hotovost, ceniny, vklady u peněţních ústavů bez výpovědní lhůty, cenné papíry 

(obchodovatelné). Tento ukazatel se během sledovaného období nijak výrazně nezměnil.  



~ 68 ~ 

 

 Ukazatel aktivity 

         Toto je skupina ukazatelů, která zkoumá rychlost obratu, dobu obratu a podobně. 

Tyto ukazatele měří schopnost společnosti  vyuţívat vloţených prostředků. Hodnota těchto 

ukazatelů se vyjadřuje v jednotkách času, přičemţ se zpravidla jedná o roky či dny.  

       Ukazatel  obratu zásob nám ukazuje, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy 

oběţného majetku aţ po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob. Rychlost 

obratu zásob se nám zvýšila z hodnoty 1,754 v roce 2008 na 4,59 v roce 2009. 

  

Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 

Obratu zásob 1,754 4,59 

Průměrná doba inkasa 56 dnů 50 dnů 

 

Tab.č.10: Hodnota ukazatelů aktivity  

 

         Průměrná doba inkasa nám ukazuje, za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru 

splaceny a zda je podnik schopen dodrţovat lhůtu splatnosti pohledávek. V zahraničí se 

hodnota tohoto ukazatele běţně pohybuje okolo 40 dní, ale v České republice optimum se 

povaţuje 30 dní. Neţádoucí stav je nad 90 dnů. V případě Elvac Automation, s.r.o. se 

ukazatel pohybuje v průměru kolem 50 dnů. A sledujeme také postupný pokles během 

roku. 
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Ukazatele Rok 2008 Rok 2009 

Obrat stálých 

aktiv 

226 dnů 50 dnů 

Obrat oběţných 

aktiv 

3 dny 6 dnů 

Obrat celkových 

aktiv 

2 dny 4 dny 

Tab.č.11: Obrat aktiv 

Optimalizace zásob představuje samostatnou součást finančního řízení podniku.  A v ní 

vidíme kladný vývoj. 

Vyhodnocení strategické analýzy 

SWOT analýza 

SWOT analýzu jsem sestavila na základě vlastních úsudků po konzultaci 

s nejmenovaným jednatelem společnosti Elvac Automation, s.r.o. Čerpala jsem 

z veškerých mi dostupných informací. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
V

n
it

řn
í 

S=Strenghts- Silné stránky W=Weaknes- Slabé stránky 

 Vysoký konstrukční a vývojový 

potenciál 

 Know – how 

 Systém řízení jakosti dle 

standardu ISO 9001:2001 

 Vysoká kvalita produktů a 

sluţeb 

 Neutrální image k veřejnosti 

 Přesčasy personálu 

 Část výroby u kooperace 

 Holding 

 Závislost na partnerech 
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Kombinací těchto silných a slabých stránek vznikají různé varianty strategického chování, 

vţdy  je nutné vzít v úvahu, ţe jde o budoucí vývoj společnosti. 

 

 

 

 Získaná pozice na 

specializovaném trhu domácím  

i zahraničním 

 Rozvinutá distribuční síť 

 Investice do výroby, rozvoje 

 

 

 

 O=Opportunitives- Příležitosti  T=Threats-Rizika / Hrozby 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
V

n
ěj

ší
 

  Ţít v souladu s vlastními 

hodnotami 

 Posílení pozice na stávajících 

trzích 

 Expanze na nové zahraniční 

trhy a do zámoří 

 Zaměstnávání nových 

odborníků, např. z řad 

absolventů 

 Vyuţití nových 

technologických postupů, 

automatizace 

 Zlepšování výsledků a zpětná 

vazba 

 Automatizace jako budoucí 

výhoda 

 Levnější konkurence z asijských trhů 

 Velký počet konkurujících firem 

 Lepší konkurenceschopnost velkých 

firem 

 Růst mezd a cen energií a surovin 

 Rostoucí nároky na vývoj technologií 

 Závislost na několika málo 

zákaznících v oboru, ale však velkých 
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Porterova analýza
 

 Smluvní moc zákazníků 

 vliv vyjednávání 

 hlasitost zákazníka 

 přepínání zákazníka stojí vztaţně  k pevnému přepínání ceny 

 Zákaznická dostupnost informací 

 schopnost se zpět začlenit 

 dostupnost existujících náhradových produktů 

 zákaznická cenová citlivost 

 cena  úhrnu 

     Smluvní moc dodavatelů 

 přepínání dodavatele stojí vztaţně  k pevnému přepínání ceny 

 míra rozdílnosti vstupů 

 přítomnost vstupů substitutů 

 koncentrace dodavatele k pevnému koncentračnímu poměru 

 hrozba  integrace mezi příbuznými dodavateli s hrozbou zaostalé integrace firem 

 cena vstupů vztaţených k prodejní ceně produktu 

 důleţitost hlasitosti k dodavateli 

 

 Hrozba nových účastníků - existuje potenciální hrozba vstupu nových konkurentů 

na český trh (energie, průmysl) a to zejména prostřednictvím investic zahraničních 

subjektů z Evropské unie. Bohuţel tato hrozba je pouze jednostranná, kdy zahraniční 

subjekty mohou téměř neomezeně pronikat na český trh, avšak české  firmy, 

specializující se na daný segment nemají rovnocennou pozici, poněvadţ otevření českého  

trhu vstupem České republiky do Evropské unie nebylo následováno totoţným otevřením 

trhu Evropské unie. Z toho důvodu je strategická obchodní jednotka společnosti 

vystavena zvýšenému konkurenčnímu tlaku.  

 existence bariér pro vstup 

 výhody velkovýroby 

 produktové rozdíly 

http://wikipedia.infostar.cz/v/ve/vertical_integration.html
http://wikipedia.infostar.cz/e/ec/economies_of_scale.html
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 hodnota majetku značky 

 ceny přepínání 

 poţadavky kapitálu 

 přístup k distribuci 

 absolutní cenové výhody 

 výhody průběhu učení 

 očekávaná odplata 

 vládní politiky 

 Hrozba substitutů - vzhledem ke specifickému charakteru  výroby společnosti 

Elvac Automation, s.r.o.  a postavení strategické obchodní jednotky není  hrozba 

substitutů  zcela bezpředmětná. Ze strany potenciálních zákazníků se sice můţe 

projevit snaha záměny plánovaného výrobku za jiný substitut , avšak vzhledem 

k univerzálnosti a rozsahu produkce je společnost schopna realizovat i tento 

substitut. 

 sklon zákazníka k substitutu 

 poměrný cenový rozdíl substitutů 

 přepínání zákazníkova postoje k produktu či sluţbě 

 vnímaná úroveň rozdílnosti produktu 

 

 Intenzita konkurenčního rivalství- konkurenční rivalita v odvětví se rozdílně 

projevuje v rámci následujících způsobů získání zakázek. V způsobu hraje klíčovou roli 

zákon o zadávání veřejných zakázek. Tímto zákonem se musí řídit všechny zakázky, 

které jsou alespoň částečně financovány z veřejných prostředků. Jedná se o zákon, který 

je všeobecně koncipován pro veřejné zakázky jakéhokoliv charakteru, tedy i stavební. 

Při konkrétním pouţití ve stavebnictví však vznikají situace, kdy striktní dodrţování 

tohoto zákona nevede právě k optimálnímu postupu a výsledku. 

 síla zákazníků 

 síla dodavatelů 

 hrozba nových účastníků 

 hrozba produkce blízkých substitutů 

 průmyslový růst 

http://wikipedia.infostar.cz/b/br/brand_equity.html
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 rozmanitost konkurentů 

 informační sloţitost a asymetrie 

 hodnota majetku společnosti (značky) 

 

5. Prognóza vývoje podnikatelského prostředí  

V budoucnu se ještě zvýší vyuţití automatizačních technologií a NC strojů ve 

výrobních systémech. Vývoj struktur automatických výrobních systémů se projevuje 

zmenšováním počtu prvků struktury a zjednodušováním vazeb mezi prvky zásluhou 

zvyšování funkční a konstrukční integrace. Významným projevem vývoje automatických 

technologických pracovišť i systémů je trend minimalizace rozsahu manipulačních a 

transportních operací.   

V budoucím vývoji se počítá se  zdraţením oceli, které se jasně projeví i v cenách 

jak nákupu materiálu, tak v cenách produktů. Nemůţe však počítat s okamţitým 

promítnutím zdraţení suroviny do cen konečné produkce. Současně klesající a stagnující 

tempo ekonomického růstu s pokračujícím očekávaným sniţováním daní povede k niţším 

rozpočtovým příjmům a následně i k omezení výdajů rozpočtu na investice. Oficiální data 

o vývoji průmyslové výroby jiţ naznačují tendenci  mírného růstu, nasvědčují, ţe český 

průmysl se začíná probouzet z prahu bezprecedentního poklesu výroby. V rámci 

zpracovatelského průmyslu mají největší podíl tří odvětví – výroba a zpracování kovů, 

výroba automobilů a autopříslušenství, a dvě další odvětví – výroba strojů a výroby 

elektrických zařízení. Český průmysl a s ním Česká republika se nachází podle odborníků 

v krizi. Zlepšení situace českého průmyslu bude moţné jen tehdy, pokud se zahraniční trhy 

zotaví a objeví se opět poptávka po produktech českého průmyslu.    

Kaţdá z úspěšných asijských zemí je současně velkým exportérem, a její export 

roste podstatně rychleji neţ HDP. Vysoké tempo vývozu v oblasti textilů, obuví, nábytkem 

a jednoduchou elektronikou, umoţňuje zvyšovat dovoz. V těchto zemích jde o dovoz 

materiálů, surovin a také o produkci strojírenskou.  

V posledních průzkumech české ekonomické situace se nejeví jako hlavní problém 

dopady hospodářské krize, ale upadající morální stav společnosti. Je poukazováno na 

politickou elitu a její morální vlastnosti.  Je potřeba politické stability. Zájem investorů o 

Česko se meziročně zvýšil a mezi okolními zeměmi vítězí. Ovšem nehledě na klady, jako 
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je vysoký počet středoškoláků i vysokoškolských absolventů, jazyková vybavenost 

pracovníků či relativní vyspělá infrastruktura, poukazují investoři opět na jiţ zmíněnou 

potřebu zlepšení politické stability. Můţeme ale jiţ v této chvíli říci, ţe je nyní velice 

vysoká dostupnost absolventů a odborníků v jednotlivých odvětvích a to zejména díky 

klesajícím mzdovým úrovním.  

6. Návrh strategie  

Pro určení budoucího vývoje, musí společnost stanovit dlouhodobé strategické cíle. 

Podle obchodního zákoníku musí společnost vytvářet zisk, kdy zisk je hlavním cílem 

strategie.  Dále se musí společnost neustále rozvíjet, aby udrţela, nebo posílila svou 

konkurenční pozici na trhu. K tomu je zapotřebí rozvoj v oblasti technologií, ekologie, 

v oblasti ceny, sluţby, spolehlivosti. Společnost má stanovenou vizi do budoucna, která 

není v rozporu s posláním podniku. Snaţila jsem se vytvořit podle mého názoru hlavní 

alternativy strategie, na které by se společnost měla zaměřit a dodrţovat je současně i 

zvlášť, či návazně po sobě. Současná ekonomická krize trvá jiţ nejméně dva roky. 

Stanovila bych dlouhodobou strategii roku 2010 - 2013, aby firma přešla krizové období a 

expandovala do nového trhu v budoucnosti.  

Návrh strategie se odvíjí od budoucích cílů společnosti. Obecným cílem společnosti 

Elvac Automation, s.r.o. je: 

 prezentace různých produktů firmy na zahraničních i tuzemských trzích,  

 docílit trvalé přítomnosti na trhu, coţ je hlavním cílem všech strategií, 

 docílit dlouhodobého povědomí o kvalitách produktů.  

Produktová strategie 

Produktová strategie společnosti by měla být zaměřena na budování povědomí o 

produktu a na vyvolání zájmu o produkt. Inovační podněty, zaměřené na odlišné řešení 

nového produktu, který v sobě bude obsahovat nové funkce oproti produktům dosud 

nabízeným, budou zabezpečovány na jiných principech. Nejen spolu s novým produktem, 

by společnost měla i nadále u všech svých produktů, uţívat své jméno jako dominantní 

identitu, neboť značka bude u cílového segmentu vyvolávat konkrétní spojení.  
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Navrhuji, aby společnost vyuţila partnerství s firmou Ingeteam a zaměřila se na 

projekty obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o tzv. fotovoltanické elektrárny, které by 

budily zájem vysoké kvality a péče za příznivou cenu. Téma obnovitelných zdrojů energie 

je velmi aktuální nejen u nás, ale v celé Evropě. Společnost má dlouholeté zkušenosti 

z vývoje a splňuje poţadavky a normy platné na mezinárodních trzích. Elektrárny by byly 

vhodné pro různé typy instalací od drobných aplikací v obytných sektorech aţ po rozsáhlé 

solární elektrárny.  

Analýzy stávající produktové strategie společnost - cílem všech těchto analytických 

aktivit je především stanovení optimální strategie pro další období. Tato strategie můţe být 

zpracovávána na různých úrovních: úrovni podniku, značky, SBU (Strategic Business 

Unit) či dokonce na úrovni produktu. Celou problematiku budu ilustrovat na úrovni 

„Strategické obchodní jednotky“ – SBU. Za SBU zde pokládám fotovoltanické články a 

zaměření na projekty obnovitelných zdrojů energie. Z hlediska atraktivnosti segmentu pro 

celou EU vidím značnou budoucnost produktu. Pro analýzu budoucí trţní pozice jsem 

pouţila schéma matice BCG (schéma portfolio analýzy pochází od konzultační firmy 

Boston Consulting Group). Toto schéma pracuje s dvěma determinanty úspěchu SBU: 

podíl na trhu a růst trhu. Podíl na trhu je určován jako podíl obratu SBU a obratu 

největšího konkurenta. Míra růstu trhu odpovídá procentnímu vyjádření růstu poptávky, 

zjištěné ze statistických údajů. Podle těchto determinantů je následně rozděleno celé pole, 

symbolizující prostor pro podnikání (trh) do čtyř kvadrantů, které představují všechny 

kombinace hodnot. Do tohoto prostoru se pak umísťují jednotlivé SBU v podobě kruhů, 

jejichţ průměr je úměrný podílu dané SBU na prodejním obratu. Výsledné schéma má pak 

např. takovouto podobu: 
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Obr.č.10: BCG matice 

Zdroj: www.synext.cz 

 

Podle umístění jednotlivých SBU v příslušných kvadrantech bych fotovoltanické 

články zařadila jako ,,otazník či hvězdu´´ : 

1. Otazníky 

(Questions) 

takovéto SBU mají velký růstový potenciál, ale mají malý podíl na 

trhu. Jejich další vývoj je spojen s určitým rizikem – proto 

„otazníky“  

2. Hvězdy (Stars) 

SBU v tomto kvadrantu jsou charakteristické kombinací vysokého 

trţního podílu a vysokého růstu. Tyto SBU umoţňují růst podniku a 

po vyčerpání potenciálu růstu mají tendenci přejít do stádia „dojná 

kráva“. 

 

BCG matice je vhodná pro prvotní demonstraci či jako podklad pro diskusi, z 

hlediska analytického je však příliš zjednodušená. Jako reakce na toto přílišné. Společnost 

by se měla zaměřit na zdokonalení své pozice u stávajících produktů a sluţeb u svých 
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stávajících zákazníků. Pokud jiţ zavedené produkty překonaly otazníky a hvězdy pak by 

měli vytvořit plán zahrnující cenové slevy, výraznější propagaci, různorodé velikosti balení 

či lepší dostupnost produktů pro zákazníky. 

Marketingová strategie 

Klíčovým prvkem podnikových strategií se stává zákazník. Jak si manaţeři 

postupně tuto skutečnost uvědomují, jakým způsobem se má s marketingovými 

informacemi pracovat. Především jak je co nejefektivněji získat a jakým způsobem nastavit 

motivaci obchodníků, aby nedocházelo k jejich zkreslování (neměli bychom si nalhávat, ţe 

nejcennější marketingové informace můţeme získat odjinud, neţ od vlastních 

obchodníků). Marketingová strategie musí být zaměřena na vyhledávání nových zákazníků 

pro stávající produkty organizace. Můţe představovat více neţ jen pouhý přesun 

stávajícího produktu na nový trh, je nutné věnovat pozornost prodejním technikám, balení, 

propagaci a často je nutné vytvořit pro prodej zboţí na nových trzích vhodný styl. 

 Aby firma získala více zákazníků na trhu, měla by se neustále snaţit o zkvalitnění 

marketingové komunikace, udrţování známosti značky  Elvac. Vlastní katalogy a 

prospekty firmy jsou důleţitým bodem, proto aby společnost Elvac Automation, s.r.o. měla 

disponovat větším mnoţství katalogů se stručným znázorněním nabízených výrobků a 

sluţeb. Tento katalog bude mít pro zákazníka pozitivní efekt, bude si moci vše pozorně 

promyslet a nebude nucen se rozhodovat se spěchu a bez rozváţení. Díky účast na 

veletrzích by se firma vryla do podvědomí zákazníků, a získala si lepší jméno. Na 

marketingovou strategii by měla firma brát pohled i skrz komunikaci se zákazníky. Je tedy 

důleţité, aby firma i nadále udrţovala dobré vztahy se svými dodavateli, zákazníky a včas 

plnila své zakázky. Současné proměny ve světovém okolí přinášejí výrazné změny 

v příleţitostech i hrozbách pro formování trţní konkurenceschopnosti jednotlivých států při 

získávání podílu na domácím i zahraničním trhu. S expanzí na nové trhy musí vrcholový 

management v rámci řízení, řešit problematiku volby forem zajištění prodeje v nových 

teritoriích.       

 

 

http://www.contros.cz/info/discussion/DSK10001_Motivace_obchodniku.htm


~ 78 ~ 

 

Personální strategie 

Zaměstnanci (lidské zdroje) jsou nepostradatelnou součástí úspěchu společnosti. 

Lidské zdroje jsou tvořivým prvkem v kaţdé organizaci. Lidé navrhují a vyrábějí výrobky, 

poskytují sluţby, kontrolují kvalitu, starají se o uplatnění výrobků na trhu atd. Hlavní 

náplní personálního managementu musí být zajišťování odpovídající personální struktury. 

Musí odpovídat potřebám společnosti, jejím výzkumným, výrobním a obchodním 

záměrům. Řízení lidských zdrojů je proces přijímání rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých 

vztahů, který ovlivňuje výkonnost zaměstnanců i organizace. Řízení lidských zdrojů je 

věcí personálního manaţera a řídících pracovníků. Cílem personálního manaţera by mělo 

být vytvoření a udrţení potřebné personální struktury.  

Společnost by měla vycházet z implicitního a explicitního přístupu. Implicitním 

přístupem je úspěch, který podněcuje podnikatelské jednání. Společnost musí zajistit 

personální stabilizaci. Musí mít podíl na utváření dlouhodobé shody mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnanci. Základem personální strategie by měla být optimalizace sociálního klimatu, 

sociální politika a péče, řešení systému odměňování za přínos pracovníka a optimalizace 

profesní a kvalifikační skladby pracovníků. V případě zaměření na nový produkt, by 

společnost měla zabezpečit kvalifikovanou průpravu a znalosti postupů při výrobě. 

 

Finanční strategie 

Společnost by se měla zaměřit na roli a funkci finančního ředitele. Finanční 

oddělení se stává mnohem důleţitější součástí obchodních operací. Finanční ředitel by měl 

trávit více času činnostmi s dopadem na vytváření hodnoty. Zaměřit se zejména na strategii 

a výkonnost společnosti. Musí se stanovit současná pozice společnosti a vytvořit jasná vize 

a strategie.  

Zaměření na zvýšení kvality finančního výkaznictví přinese rychlé uzavření 

účetních transakcí, jasnou identifikaci úspor nákladů, vytvoření plánu, který pomůţe 

zlepšit výkonnost. 

Zadluţenost společnosti stále není v normě. Její hodnota se však podstatně sníţila 

oproti roku 2008. Po konzultaci s zaměstnanci společnosti, však zadluţenost není budoucí 
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překáţkou. Pokud společnost plánuje výrobu nového produktu (tzn.) bude investovat do 

nového strojového vybavení. Při spolupráci s Ingeteam by nemusela být investice velikou 

zátěţí.  

Náklady nevznikají bezdůvodně tak je nezbytné posílit řízení a kontrolu veškerých 

nákladů firmy, lepé vyuţívat materiální a surovinové zdroje, aby nedocházelo ke 

zbytečnému a znehodnocování a plýtvání surovinami, šetřit elektrickou energií. Uspořit 

fixní náklady prodejem nepotřebných zásob a základních prostředků.  Vloţením vlastního 

kapitálu, přilákáním dalšího investora, nebo prodáváním firemní zásoby pomůţe 

společnosti sníţit míru zadluţenosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 80 ~ 

 

7. Doporučení pro implementaci  

Ale pro lepší a účinnější fungování firmy bych doporučila realizaci následujících 

strategií. Tyto strategie byly vytvořeny na základě informací a analýz. Zejména zaměření 

na inovaci, nový produkt a automatizaci 

 Produktová strategie  

Nový produkt by měla firma zaměřit na oblast obnovitelné energie. Nad tímto 

segmentem jiţ firma uvaţuje.  Měla by vyuţít spolupráce s formou Ingeteam Corporation, 

se kterou jiţ dříve projektovala. Firma představuje významného světového dodavatele 

komplexních řešení a sluţeb v oblasti průmyslové automatizace a fotovoltaiky.  Pobočka 

firmy Ingeteam ČR sídlí rovněţ v Ostravě.  

Elvac Automation, s.r.o. by se měla zaměřit na tzv. střídače a příslušenství pro řízení 

fotovoltaických elektráren. Pokud bude výkon zařízení splňovat výkon 500 MW, pak se 

zařadí do pětice největších výrobců těchto zařízení na světě. Řadu těchto produktů bych 

nazvala Elving Sun, která by zahrnovala řady typových provedení.  

Produkty budou jednofázové a třífázové. Jednofázové jsou vhodné pro obytné 

prostory a větší decentralizované projekty.  Musí splňovat i moderní úhledný design  např. 

netradiční tvar, pastelová barva, hladký jednoduchý povrch. Výkon stačí od 2,5 – 6 kW. 

Společnosti jistě pomůţe politika státních dotací. 

Řada třífázových střídačů je vhodná pro středně velké plochy nebo elektrárny. Musí 

se jednat o plochy sledující slunce. Produkty musí mít snadnou montáţ a údrţbu a to např. 

přístupem z vnějšku. Výkonová zatíţitelnost musí mít vyšší výkonnost a to v rozmezí od 

10 – 30 kW.  

Pokud firmy chtějí proniknout na světové trhy s tímto zaměřením na obnovitelné 

energie, musí splňovat především poţadavky na výkon.  Nejvyšší řada musí mít výkon od 

100 – 500 kW. Pouţívala by se pro rozsáhlé průmyslové střechy a pozemní fotovoltanické 

farmy. V segmentu obnovitelné energie by firma mohla uspět do dvou let. 

Firma by měla investovat do nového informačního systému a technologie. 

Doporučila bych PC zaloţené na HMI. Jedná se o průmyslový počítač DyaloX, který je 

vytvořen speciálně pro nepřetrţitý provoz a definuje nové standardy spolehlivosti i v těch 
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nejnáročnějších průmyslových prostředích. Výjimečné spolehlivosti je dosaţeno tím, ţe 

produktu byla věnována maximální pozornost – od návrhu přes výrobu a sestavení aţ po 

finální kontrolu. Potenciální zdroje selhání, jako například ventilátory, byly eliminovány. 

K výrobě se pouţívají špičkové průmyslové komponenty, které odolávají extrémním 

podmínkám různých průmyslových prostředí. Spolehlivost produktu bývá podpořena plnou 

3 letou zárukou a garancí servisu průmyslového počítače DyaloX aţ po dobu 7 let ode dne 

nákupu. Dále by společnost mohla vyuţívat programovatelný panel a řídící jednotku. 

 

 

Obr.č.11:Programovatelný panel, řada Sysmac One 

Zdroj: www.ingstuks.com 

Řada Sysmac One je kombinací řady programovatrelných panelů NS (v 

provedeních od 5,7 do 12,1 palců), jednoho ze dvou volitelných výkonných PLC automatů 

řady CJ1, volitelného síťového rozhraní Ethernet a standardního druhého síťového rozhraní 

(např. DeviceNet nebo Profibus). Na zadní stranu zařízení řady SYSMAC ONE lze umístit 

volitelnou rozšiřovací desku. Tímto způsobem lze získat další funkce jako druhé síťové 

rozhraní Ethernet nebo rozšíření I/O.  

           Díky efektům nových strojů se sníţí zmetky výrobků a firemní výrobní náklady, 

minimalizuje prostoj stroje a náklady na pracovní sílu. Produkty se běţně časem 

zdokonalují. V příhodném čase můţe být dosaţeno zlepšení výrobku díky zdokonalení 

existující technologie, zavedením nových technologií. Jde tady o inovace s vysokými 

náklady ale taková změna má za přínos dosaţení značných dlouhodobých výhod 

v ziskovosti a sníţení výrobních rizik. Vykládá očekávání, ţe v budoucnu návratnost těchto 

výdajů přesáhne současnou výši investice. Úspěch inovace se nedostaví automaticky, pro 

jeho dosaţení musí společnost udělat a účelně uplatnit řadu nezbytných opatření. Tyto 

inovační technologie bych doporučovala zakoupit alespoň částečně na leasing, coţ pro 
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firmu znamená lepší stav cash-flow.  Má výhodu, ţe firma nemusí postupně spořit a čekat 

dlouhou dobu. Leasing nezatěţuje aktiva a pasiva, nezvyšuje míru zadluţení firmy, které 

tak vykazuje lepší rentabilitu. Pořízení na leasing bývá draţší neţ pořízení na hotové, ale 

kapitál pak můţe firma pouţít na jiné účely.     

 

Marketingová strategie 

Hlavní v oblasti reklamy, bych viděla v internetové propagaci. V ČR je společnost 

Elvac Automation, s.r.o. zaregistrována pod koncovkou ,,cz´´. Pokud se firma snaţí 

proniknout na nové zejména zahraniční trhy, musí své webové stránky přizpůsobit jazyku i 

kultuře dané země, aby důvěryhodně oslovila zákazníky. Společnost se zaměřuje 

v současnosti na německé trhy, proto bych doporučila nejen změnit jazyk textu na němčinu 

a angličtinu, ale i design. Zavést do barevného rozlišení ţlutou či červenou barvu, podle 

národní vlajky. Toto je ale spíše věcí desingera. Na úvodní stranu uvést i motto 

charakterizující záměr společnosti na německém trhu. Společnost neexpanduje pouze 

sama, ale spolupracuje s mnoha firmami. Pokud jsem se odkázala na stránky např. 

Ingeteam či Siemens, nenašla jsem ani jeden odkaz na analyzovanou společnost. Podle 

mého názoru je to chybou. Elvac Automation, s.r.o. by měla vyţadovat alespoň malý 

odkaz na své internetové stránky vytvořeny pro danou zemi.  

Ostatní formy reklamy bych omezila na umísťování bannerů na odborné portály, 

např. www.elektro.cz, www.automatizace.cz či www.einnews.com/germany/ ,atp. 

Účinnost bannerů je snadno měřitelná a můţe slouţit jako základní orientace pro firmu, do 

jaké míry je pro trh zajímavá. 

V oblasti podpory bych zvolila aktivní účast na tuzemských výstavách a veletrzích. 

Zejména na těch, kde se vyskytují konkurenti i potencionální konkurenti. Např. se jedná o  

 SHK BRNO (13.4.-17.4.2010, 11.ročník mezinárodní veletrh technického vybavení 

budov),  

 AMPER ( mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky),  

 MSV 2010 (mezinárodní strojírenský veletrh).  

http://www.elektro.cz/
http://www.automatizace.cz/
http://www.einnews.com/germany/
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Dalším vhodným prostředkem přímé komunikace je pravidelná prezentace firmy, 

předvádění produktů, semináře a workshopy. Firma můţe publikovat podnikový časopis, a 

mohla by mít také připraveny i jazykové mutace. Doporučila bych také informační broţuru 

o firmě. Firma by měla mít jiţ při první kontaktu s novým trhem připraveny vlastní 

hlavičkové papíry či vizitky, upomínkové předměty atd. Významný je taktéţ tzv. direkt 

marketing, který zahrnuje osobní prodej, katalogový marketing a on-line marketing. Jeho 

nástroje umoţňují cílovou skupinu oslovit rychleji a osobněji, lze upozornit výhody, které 

jsou pro společnost charakteristické a umoţňuje zpětnou vazbu zvlášť, kdyţ zákazníky 

jsou firmy, tak se bez osobního prodeje a osobního jednání vůbec neobejdete. 

Osobní prodej je náročnou formou pro oslovování nových zákazníků. V oboru 

podnikání Elvac Automation, s.r.o., bych osobní prodej nedoporučovala. Informace lze 

získat z odborně propracovaných internetových stránek. Webové stránky však nemohou 

nahradit prodej.  

Po navázání kontaktu prostřednictvím např. e-mailu či kontrolního telefonátu 

následuje příprava obchodního jednání. Po uzavření obchodu je důleţité plnit sjednané 

náleţitosti a věnovat zákazníkovi další péči, která je předpokladem věrnosti. 

Společnost můţe vyuţít také reklamu na internetu. Ta má na rozdíl od jiných forem 

reklamy tři velké přednosti: cílenost, rychlost a přesnou měřitelnost. Díky tomu můţe být 

reklama na internetu nejefektivnější ze všech forem reklamy. Klasická reklama je z 

hlediska konkrétní cílové skupiny velmi neefektivní.  Reklama na internetu (především 

PPC reklama) má naproti tomu velké výhody. Je přesně cílená, změnitelná či zastavitelná. 

Lze její působení přesně měřit. Lze zjistit kolik uţivatelů reklamu shlédlo, z jakých měst, 

zda klikli na web společnosti Elvac Automation, s.r.o. nebo se vrátili zpět. 

Reklama na internetu umoţňuje oslovit konkrétního spotřebitele. Pokud by měla 

společnost zájem o zobrazování reklamy určitému segmentu uţivatelů, stačí dodat pouze 

IP adresu. Reklama na internetu můţe být velice rychle vytvořena. Výroba textové nebo 

jednoduché grafické reklamy se můţe počítat i na minuty.  

 

 

 

 

 

http://www.robertnemec.com/placene-kampane-ppc/
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Tab.č.12: Ceny reklamy na internetu 

Zdroj: http://www.celysvet.cz/reklama-na-internetu.php 

 

Společnost můţe zaloţit bannery, squares, skyscapers, reklamní e-maily, textové reklamy, 

search engine marketing, rich-media atd. Svou reklamu si otestuje a vyhodnotí reklamní 

kampaň. Velikým trendem je také reklama na Facebooku. 

 

Personální strategie 

         Ekonomická krize se uţ dotkla kaţdého státu i České republiky, důkazem je, ţe firmy 

od konce roku 2008 propouští zaměstnance, zmenšuje výrobní i organizační strukturu. 

Společnost Elvac Automation, s.r.o. má 50 zaměstnanců. Na krizi nijak výrazně 

nereagovala. Společnost musí klást důraz na výběrové řízení a lepší popis pracovních 

pozic. Personální práce v podniku realizovat prostřednictvím různých činností, které 

zabezpečuje personální útvar a týká se těchto oblastí: 

1. specifikace poţadavků na pracovní místo – charakteristiky pracovních míst, 

vymezení náplně činnosti, pravomocí a odpovědnosti. Jedná se i klíčovou 

personální činnost.  

2. plánování lidských zdrojů – plánování potřeb pracovníků, jejich počtu, profesní a 

kvalifikační struktury 

1.) Leaderboard (728 x 90 px) 

2.500.000 zobrazení za cenu 12.000, Kč měsíc. 

2.) Full banner (480 x 60 px) 2.500.000 zobrazení za cenu 10.000, Kč měsíc. 

3.) Velký obdélník (336 x 280 

px) 

2.500.000 zobrazení za cenu 6.000, Kč měsíc. 

4.) Široký skyscraper (160 x 

600 px) 

2.500.000 zobrazení za cenu 6.000, Kč měsíc. 

5.) Tlačítko (160 x 90 px) 2.500.000 zobrazení za cenu 2.500, Kč měsíc. 

6.) Horní reklamní lišta (10 

odkazů) 

2.500.000 zobrazení za cenu 8.000, Kč měsíc. 

http://www.celysvet.cz/reklama-na-internetu.php
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3. získávání a výběr pracovníků – metody vnějšího i vnitřního výběru pracovníků 

4. hodnocení pracovníků – pro potřeby personálního rozvoje organizace a rozvoje 

pracovníka 

5. odměňování pracovníků – tvorba nástrojů pracovní motivace a podnikových 

mzdových systémů 

6. organizace dalšího vzdělávání – jejich plánování, příprava a organizace 

7. práce s odcházejícími zaměstnanci 

8. kolektivní vyjednávání – jednání zaměstnavatelů a odborů, příprava jednání 

9. zabezpečení pracovních podmínek a sociální péče – organizace sociálních sluţeb, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kontrola pracovních podmínek 

10. personální informační systém a agenda – pro potřeby podniku i mimopodnikové  

 

Společnost by měla zlepšit analýzu pracovních míst. Při nabídce volných 

pracovních pozic zjišťovat, zaznamenávat, uchovávat a analyzovat informace o úkolech. 

Popis a specifikace pracovního místa by měly být přesné a dostatečně podrobné, aby 

mohly dobře poslouţit všem personálním činnostem, aby sdělily drţiteli pracovního 

místa, co se od něj očekává. Neměly by se klást na pracovníka nadměrné poţadavky. 

Pokud společnost Elvac Automation, s.r.o. bude realizovat výrobu fotovoltanických 

zařízení, bude muset přijmout pro tuto výrobu nové zaměstnance či přeškolit stávající. 

Neměla by však utrpět újmu jiţ zavedená výroba, pokud ji společnost nechce omezit. 

Vyuţít personálního plánování řady dalších matematických postupů vycházejících 

z vývoje trendů. Personální strategie odpovídá na otázky: jaká kvalifikace bude 

v budoucnu potřeba a v jakém rozsahu. 

Doporučila bych, aby firma vytvořila další tzv. „společný prostor“. Společný 

prostor je místo, kde se koná porada, schůzka, jednání atd. Důleţitější je místo, kde se 

členové týmové práce setkávají, řeší vyvstávající problémy v práci. Tím se bude 

podporovat fungování týmové práce firmy.           
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Plán vývoje pro období 2010-2013 

 

V období krize se zákazníci dívají na ceny více, a proto by společnost měla 

zapůsobit levnější cenou či vyšší kvalitou. Cenová politika by se měla odvíjet od situace na 

trhu, aby společnost byla schopná nejen kvalitou, ale i cenou, to jak na domácím tak i na 

zahraničních trzích. Sníţit cenu výrobků na takovou úroveň, aby oslovila zákazníky a ti 

byli ochotni takovou finanční částku platit.  

Sníţit fixní náklady a tím zvýšit rentabilitu firmy a zlepšit finanční toky. Sledovat 

změny v legislativě, sledovat záměry konkurence a podle toho přizpůsobit strategii 

samotnou. Zlepšit pochopení zákazníků, dodavatelů, porozumění technologiím a 

postupům.  

Společnost Elvac Automation, s.r.o. by měla zapracovat na zvýšení konkurenční 

výhody a povědomí o firmě. Zaměřit se na nový segment trhu obnovitelných zdrojů energií 

spolu s partnery. V případě nutnosti propouštění zaměstnanců by se měl management 

společnosti  ujistit, ţe pro ně neexistují jiné moţnosti v jiných pracovních funkcích.  

Doporučuji managementu společnosti provést revizi hodnocení výkonnosti 

zaměstnanců za účelem identifikace klíčových lidí, které si firma nemůţe dovolit ztratit. Je 

potřeba posílit důvěru zaměstnanců v organizaci, jelikoţ se chce udrţet na trhu a je 

připravena odolávat obtíţným ekonomickým podmínkám, které souvisí s momentální 

hospodářskou krizí.  

Nejvyšší vedení by mělo znát krizový plán a informovat o něm všechny své 

zaměstnance. Přesně analyzovat cíle a směr, kterým se bude ubírat. Provést prognózu 

vývoje odvětví, na kterém působí či hodlá působit.   

Podnikání v dnešní době bez vyuţití internetu je prakticky nemyslitelné. Internet je 

rychlý a levný prostředek, aby zákazníci získali před koupí výrobku veškeré dostupné 

informace o společnosti či produktu. Doporučovala bych, aby firma obnovovala i 

aktualizovala firemní stránku www.elvac.cz a důkladněji popsala kariérní moţnosti ve 

firmě i volné pracovní pozice. 
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8. Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo sestavit teoretickou i praktickou část. V teoretické 

části jsem na základě uvedené literatury rozebrala podstatu strategické analýzy. Z 

jednotlivých knih jsem se snaţila vybrat vţdy nejsrozumitelnější zpracování. Vzhledem k 

omezenému rozsahu práce jsem v některých teoretických partiích pouze odkázat na 

příslušnou literaturu.  

Praktickou část jsem vyplnila strategickou analýzou společnosti Elvac Automation, 

s.r.o. Nastínila jsem předmět podnikání pro seznámení se společností a sídlo firmy. Pro 

jednotlivé analýzy jsem vyuţila popis Moravskoslezského kraje, jako analýzu obecného 

okolí podniku a pro mezoprostředí jsem vybrala zásadní zákazníky a zásadní konkurenci, 

která je hybnou sílou podnikové cesty. 

Po vyhodnocení všech dostupných informací jsem sestavila jednotlivé analýzy jako 

PEST, SWOT či Porterovu analýzu. Jednotlivé kapitoly tedy shrnují výsledky analýz a 

navrhují moţné řešení. 

Za úspěchem či neúspěchem kaţdého podnikání stojí vţdy řada osobností a záleţí 

potom uţ jen na tom, do jaké míry jsou tito lidé schopnými osobnostmi a vyuţijí-li daných 

moţností, příleţitostí na trhu a do jaké míry jsou schopni se vypořádat s hrozbami 

konkurence. Jsem si vědoma, ţe některé strategie nejsou v implementaci probrány zcela do 

hloubky, coţ je dáno omezeným mnoţstvím informací společnosti Elvac Automation, s.r.o. 

Na závěr své diplomové práce bych řekla, ţe vytvoření strategické analýzy podniku 

není snadnou věcí. Po získání znalostí studiem na vysoké škole jsem se pokusila nastínit 

jednotlivé směry, kterými by se společnost mohla ubírat. Podle mne znamenají pro 

budoucnost prosperitu. Firma je znalá svého oboru s dobrou podnikatelskou kulturou a 

vedením. A přeji jí mnoho úspěchů. 
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