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1 ÚVOD 

 

Dnešní doba se vyznačuje neustálými změnani, které mohou být politického, 

legislativního nebo ekonomického rázu. Kaţdá oblast lidské činnosti je těmito změnami 

ovlivněna, podnikatelské prostředí nevyjímaje. Na kaţdý podnik působí různou úrovní síly 

celosvětový ekonomický vývoj tak samozřejmě i vývoj tuzemského národního hospodářství.  

Veškerý vývoj jde kupředu, konkurence na trhu neustále roste a podmínky 

konkurenčního boje přitvrzují. Po vstupu do Schengenského prostoru byl kaţdý trh všech 

oblastí podnikání otevřen všem potenciálním poskytovatelům svých výrobků a sluţeb z celé 

Evropské unie. Konkurence tím pádem nabyla globálních rozměrů, proto se přístup manaţerů 

musel rapidně změnit. Na trhu jsou nové podniky, a proto přiostřený konkurenční boj 

vyţaduje zaměření se na oblasti nového řízení lidí, jakostní politiky výrobků a sluţeb, a nebo 

na strategické řízení. V doznívajícím období celosvětové hospodářské krize je také kladen 

zvýšený důraz na stabilitu a finanční zdraví podniku.  

Aby firma byla na trhu úspěšná, musí dokonale znát své přednosti i negativa, současně 

je stejně důleţité znát přednosti a negativa veškeré své konkurence. Aby se firma mohla 

dostat do výhodné pozice na trhu, musí disponovat co nejlepšími sluţbami, nápady, metodami 

a postupy v oblasti svého působení. Pro získání konkurenční výhody v oblasti podnikání musí 

kaţdá firma nabízet něco lepšího, disponovat lepšími nápady a myšlenkami neţ které má 

konkurence. Prostředí, které bezprostředně ovlivňuje chod firmy, je důleţité umět analyzovat. 

K tomuto účelu firmám slouţí strategická analýza. S její pomocí můze kaţdá firma odhalit 

současnou situaci na trhu, odhalit slabiny nejen své, ale i konkurence a výsledky strategické 

analýzy mohou firmám naznačit správnou cestu budoucího vývoje.  

Tématem strategie organizace se budu zabývat ve své diplomové práci i já. Svou práci 

jsem rozdělil do čtyř ucelených celků. V první části jsou uvedené teoretické poznatky týkající 

se strategické analýzy. Podrobně popisuji základní pojmy problematik, metod a postupů 

zkoumání vnitřního a vnějšího prostředí podniku a následné moţné postupy při stanovování 

strategie firmy. V druhé části jsem charakterizoval firmu, kterou jsem si pro svou strategickou 

analýzu vybral. Firmu jsem si vybral z oblasti stavebnictví, popisuji jeji činnost a organizační 

strukturu.  
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V praktické části jsem se zaměřil na aplikaci teoretických poznatků získaných             

z odborné literatury na konkrétní vývoj a situaci ve sledované firmě.  Provedu pomocí 

zaţitých metod a postupů důkladnou analýzu vnitřního a vnějšího okolí podniku a finanční 

situace podniku. Poslední část práce obsahuje poznatky, které vyplynuly z praktické části a 

které by mohly v budoucno napomoci firmě v jejím rozvoji. 

Cílem mé diplomové práce bude především zhodnocení současného stavu podnikové 

strategie a případné zlepšovací návrhy, které by mohly vést k vylepšení postavení firmy       

na trhu. Půjde především o důslednou strategickou analýzu externího a interního prostředí, 

které jsou pro návrhy strategie klíčové.  
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2 Teoretická východiska strategie organizace 

V této kapitole se budu věnovat teoretickým východiskům z odborné literatury, která 

je nezbytné znát k tomu, aby mohla být správně vytvořena a zpracována praktická část 

diplomové práce. Zpracovány budou nejprve základní pojmy související se strategií 

organizace, pak budou vysvětleny jednotlivé postupy tvorby strategie, jako jsou metody 

analýzy vnitrřního a vnějšího prostředí, poslání, vize a cíle apod.  

 

2.1 Strategie 

Slovo strategie je odvozené z řeckého slova strategos ( = původně věda, umění). 

Pojmem strategie označujeme koncept celkového chování organizace, dlouhodobý program, 

pojetí činností podniku a alokaci vyuţitelných zdrojů potřebných k dosaţení záměrů a cílů. 

[9] Dále je uváděno, ţe v kořenu slova strategie můţeme vidět něco jako nečekaný zvrat, 

překvapující invenci, ale také klam nebo podvod. [5] Dá se tedy říct, ţe strategie je návod, jak 

vést organizaci tak, aby dosáhla co nejlepších výsledků. Jiná literatura označuje strategii jako 

plánovité tvoření a zaměření firmy i procesů, které v ní probíhají, k dosaţení cílů vytyčených 

podnikatelskou vizí. Strategii je také moţné označit jako vymezení všech ekonomických         

i neekonomických přinosů pro stakeholdery. [10] 

Strategie je výstiţne charakterizována pomocí “5P”, který je tvořen následujícími 

prvky: plan – ploy – pattern – position – perspektive [15]. 

 Plan – strategie jako plán znamená jasně daný postup jednání při řešeních jednotlivých 

situací ve vymezeném prostoru a prostředí. 

Ploy – ( = manévr ) označuje strategii jako moţnou kombinaci cílevědomého postupu 

a vlastního tvůrčího myšlení.  

Pattern – ( = model, vzor ) stanovuje hranice prostoru, ve kterém můţe podnik 

realizovat své záměry s důrazem na neustále se měnící prostředí.  

Position ( = postavení) označuje strategii jako prioritní vymezení rozhodujícího 

problému. Odděluje strategické myšlení od taktického. Správná taktika má za následek 

úspěšnost strategie.  

Perspective – strategie působí uvnitř sama sebe, protoţe klade důraz na vliv top 

managementu uvnitř podniku.  
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2.2 Strategický management 

Strategickým managementem rozumíme souhrn aktivit, které analyzují trţní 

podmínky, potřeby a přání našich odběratelů, které identifikují naše silné a slabé stránky, 

které zkoumají specifikaci sociálních, politických a legislativních podmínek v oblasti 

podnikání firmy.  Dále strategický management určuje disponibilní zdroje, které vytvářejí     

na trhu přileţitosti nebo hrozby, přičemţ hlavním cílem strategického managementu je 

nezbytné formování dlouhodobých záměrů a cílů organizace. [9] Strategický management je 

veden především výkonným top managementem, jehoţ základním cílem jsou dvě aktivity - 

rozhodování o tom, jaké činnosti podniknout, aby bylo dosaţeno poţadovaného budoucího 

stavu a vytváření podmínek pro hladký, bezproblémový a efektivní průběh činností. Manaţeři 

musí být schopní předvídat budoucí stavy, a musí mít schopnost odstraňovat potenciální 

hrozby a rizika.  

 

2.3 Strategické plánování 

Strategickým plánováním označujeme proces, kterým se formulují dlouhodobé 

strategické cíle a strategie celé společnosti tak, aby se efektivně vyuţili zdroje, které jsou       

k dispozici v součinnosti s příleţitostmi na trhu. Úlohou plánování je stanovit a dosáhnout 

reálných dlouhodobých cílů a získat tak strategickou konkurenční výhodu v určitém čase. 

Cílem je sníţit riziko moţných chyb a ztrát. Během procesu jsou přijímána strategické 

rozhodnutí, které umoţní organizaci reagovat na trendy v oblasti podnikání, kroky 

konkurence a celkové situace na trhu.  [1] 

Jedná se proces, který probíhá uvnitř organizace, a který má za úkol zabezpečit           

v organizaci následující body: [15] 

 organizace musí vědět, proč existuje a jaké má stanovené základní cíle, 

 organizace musí vědět o svých základních přednostech a nedostatcích, 

 organizace musí vědět jakým hrozbám vnějšího prostředí musí čelit a naopak, které 

přileţitosti vnějšího prostředí se musí snaţit vyuţít ve svůj prospěch, 

 organizace musí mít dostatečně velkou základnu jak pro dlouhodobé (strategické) 

plánování, tak i pro krátkodobé (operativní) plánování, 

 organizace musí být schopna stanovit a dodrţovat normy výkonu, 
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 organizace musí mít stanovena pravidla chování zaměstanců firmy, kteří se musí 

podílet na dosaţení splnění cílů organizace. 

 

 

2.4 Strategické řizení 

Obecně lze řict, ţe za strategické řízení povaţujeme plnění předem stanovených 

strategií. Lednický označuje strategické řízení jako proces tvorby a realizaci rozvojových 

záměrů dlouhodobějšího rázu, který mají pro danou organizaci  rozhodující a zásadní význam. 

Cílem strategického řízení je dosaţení takového výsledku, se kterým bude daný subjekt 

spokojený. Řídit společnost můţou manaţeři dvěma základními styly. Jednak se mohou 

chovat ofenzivně – jednají na základě vlastních nápadů a myšlenek, a nebo se mohou chovat 

defenzivně – pasivní chování, které reaguje aţ na vzniklé situace.  

Kromě strategického řízení se ve firmě vyskytuje řízení operativního charakteru. 

Základní rozdíly mezi strategickým a organizačním řízením znázorňuje následující schéma. 

Operativní řízení: 

1. Zabývá se cíli, které jsou odvozeny od vytvoření cílů vyšších úrovní. 

2. Cíle jsou ovlivňovány zkušeností s minulým vývojem. 

3. Cíle jsou zadávány formou dílčích cílů jednotlivým jednotkám. 

4. Řidící pracovníci jsou úzce spojeni se svou funkcí. 

5. Řidící práce je hodnocena rychle, okamţitě. 

6. Pravidla hry jsou dobře známa. Zkušené individuality se cítí kompetentní. 

Strategické řízení: 

1. Zabývá se určováním a hodnocení nových cílů a strategií. 

2. Nové cíle a strategie mohou být diskusní, sporné. Zkušenosti uvnitř podniku mohou 

být minimální. 

3. Cíle mají celopodnikovou významnost.  

4. Řídící pracovníci potřebují celopodnikový pohled na věc. 

5. Dosaţení cilů je moţné hodnotit mnohdy aţ po několika letech. 

6. Minulá zkušenost pro “novou hru” je minimální. 

Zdroj: upraveno dle [9]  str. 9 
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2.5 Strategické myšlení 

Při strategickém řízení musí vedoucí pracovník organizace zvládat plný rozsah 

různorodých činností a přemýšlet nad velkým mnoţstvím budoucích alternativ vývoje. Proto 

se při řízení organizace uplaťnuje zvláštní druh myšlení, tzv. strategické myšlení, při kterém 

jsou uplaťňovaný zásady, které se navzájem překrývají a nelze je chápat izolovaně. Souček 

uvádí řadu principů, která jsou u strategického myšlení dodrţovány. Patří mezi ně například: 

 Princip myšlení ve variantách – vyplývá především z práce s nejistotou, nikdy nevíme 

přesně jak se budoucí situace vyvine. Proto musíme mít připraveno více variant a 

musíme umět reagovat na různé varianty. 

 Princip permanentnosti – tvoření a aktualizování strategií nikdy nekončí, protoţe 

strategický proces je neustále ovlivňován vnějšími změnami v okolí podniku, 

vzájemnou návazností jednotlivých strategických operací apod. 

 Princip interdisciplinárního myšlení – znamená to, ţe jsou vyuţívány poznatky a 

metody z různých vědních disciplín i kdyţ spolu na první pohled nesouvisí. 

Kombinace myšlenek z různých oborů umoţní vznik nových, vylepšujících nápadů  

 Princip tvůrčího způsobu myšlení – významem tohoto principu je vznik nových, 

netradičních námětů a myšlenek, které mohou pomoci k výhodě proti konkurenci 

 Princip myšlení v čase – při strategickém myšlení je čas jedním z nejdůleţitejších 

faktorů, proto je za potřebí přemýšlet vzhledem k relativně dlouhému období. Řešíme 

synchronizaci procesů, úsporu času, a také je potřeba vzít v úvahu, v jaké fázi je 

realizace určité strategie. 

 Princip zpětnovazebního myšlení – nerespektování poznatků, které vznikají při zpětné 

vazbě můţe vést aţ k hrubým chybám při implementaci strategie. Strategii nelze 

sestavit jednorázově a povaţovat její jednotlivé fáze za uzavřené, ale musí se počítat    

s tím, ţe je nutné zajistit srovnání výsledků jedné fáze s cíli a prostředky fáze 

následující.  

 Princip orientace na špičkové výsledky – kaţdá ze strategií by měla vést k dosaţení 

top výsledků, je nutné, aby nové myšlenky byly prakticky vyuţitelné, nové výrobky 

by měly být kvalitní a originální.  
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 Princip koncentrace – hlavní důraz je kladen na řešení základních, klíčových 

problemů. 

 Princip vědomí práce s rizikem – riziko při hledání a implementaci nových strategií je 

vysoké, proto platí, ţe čím více nápadů a myšlenek, tím větší je šance na úspech. [13]  

Strategicky myslící manaţer je pro organizaci velkou výhodou a přinosem. Produkty 

podniku získávají delší ţivotní cyklus, prostředky vynaloţené do podnikání se firmě dříve a 

efektivněji vracejí. Celková efektivita firmy je vyšší, strategické myšlení sniţuje 

pravděpodobnost výskytu krizových situací, a v případě vzniku problémů je firma připravena 

tyto problémy řešit. Neposledním přinosem je přijemnější klima a atmosféra v podniku.  

Donutit manaţery nebo obecně všechny členy organizace strategicky myslet není 

jednoduché. Lidé se neorientují do budoucnosti, ţijí jen současností, nejsou připraveni 

akceptovat moţné změny, které mohou nastat. Je také potřeba, aby se lidé odprostili od svých 

osobních zájmů a mysleli ve prospěch organizace. Manaţer se musí umět rychle rozhodovat, 

tvrdě trvat na své myšlence, být důsledný, dobře vyuţít získané informace a orientovat se      

na zákazníka. [9]  

 

 

 2.6 Strategické rozhodování 

Se strategickým myšlením úzce souvisí strategické rozhodování, které má za úkol 

odhalit změny před tím neţ nastanou, plánovat zabránění moţným ztrátám, rychle a pruţně 

reagovat na změny a měnit výsledky činností za účelem neustálého zlepšování a růstu.            

K tomuto rozhodování musí mít k dispozici včasné, rychlé, přesné, obsaţné a relevantní 

informace.  Informace musí být pouţitelné, to znamená ţe informace musí mít správný formát 

a logiku, a musí mít jednoduchou přístupnost. 

Rozhodování představuje “dynamický vědomý proces výběru jedné z moţných 

alternativ, kterou lze dosáhnout poţadovaného cíle”. [9]  s. 20 
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2.7 Postup při tvorbě strategie 

Při počátku tvorby strategie by měla kaţdá organizace stanovit svou vizi, poslání a 

cíle, kterých chce dosáhnout. Vize představuje lákavý obraz v blízké budoucnosti, poslání 

říká, proč vlastně samotný podnik existuje. Analýza vnitřních a vnějších stránek podniku 

představuje souhrn příleţitostí a ohroţení, které tvorbu strategie ovlivňují. Výběr strategie 

představuje takový proces, který zaručí organizaci co nejlepší pozici zaručující úspěch          

na trhu.Z analýzy okolí vznikne několik moţných variant strategií. Kaţdou z nich je potřeba 

vyhodnotit, zváţit veškeré její pozitivní a samozřejmě i negativní stránky, a z nabízených 

varinat vybrat tu nejlepší.  Zavedením vybrané strategie ovšem proces tvorby nekončí. Je 

potřebné výsledné závěry implementovat tak, aby byla organizace schopna reagovat              

na vnitrřní i vnější změny prostředí. Kaţdou přijatou strategii je nutné průběţně kontrolovat, 

upravovat ji a reagovat na vzniklé situace na současném trhu.  

 

2.7.1 Vize, poslání a cíle 

Pojem vize pochází z latinského “visio”, coţ je zření, v souvislosti s vizí můţeme 

tento pojem chápat jako proroctví. Proto právě pojem vize “označuje formulaci perspektivní 

orientace a hlavních cílů podniku pro dlouhodobější horizont deseti a více let” [9] s. 45 

Vize však nestanovuje nic konkrétního, načrtává pouze obecnou  a koncepční 

představu o budoucím vývoji a postavení podniku. Jejím úkolem je reagovat na jevy, trendy a 

faktory, které nejsou v současnosti tak významné, ale v budoucnosti by se významnými stát 

mohly. Vizí můţeme označit také myšlenky, které předbíhají svou dobu, a proto musí mít 

motivující charakter. Při stanovení vize je kladen velký důraz na intuici, mentální schopnosti, 

fantazie, vnímavost a předvídatelnost tvůrce vize. Vize však musí být nejen lákavá, ale i 

reálně stanovena, v moţnostích podniku.  

Vize je určena především pro vnitropodnikovou potřebu, uspokojuje potřebu 

zaměstnanců rozumět, znát společnou budoucnost podniku a mít přileţitost v rámci svých 

moţností o ni usilovat. Zároveň by měla být vize jasně daná, snadno zapamatovatelná a měla 

by obsahovat řadu významných aspektů, jako jsou například: 

 ujasnění existence podniku, 

 propojení poslání jedince a organizace, vytvoření pocitu sounáleţitosti zaměstnanců     

s podnikem, 
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 zesílení potřeby pozitivních změn, 

 omezení pocitu nejistoty a strachu z neznáma, 

 umoţnit zaměstnancům zamyslet se nad vlastní moţností osobního přispění               

při realizaci vize podniku, 

 vytváření důvěry ve vedení podniku. [9] 

Kvalitně a srozumitelně sestavená vize by měla jasně odpovídat na otázky, co podnik 

dělá, kde se nalézá a z jakého důvodu to dělá, měla by určovat, kam se chce podnik 

v budoucnu dostat, jakou cestou a proč. Dále vize můţe prozradit, jakými lidmi podnik 

disponuje, jakou má podnikovou kulturu a historické zkušenosti, a neposlední řadě nám 

naznačuje, jaké máme šance na trzích, co nás můţe ohrozit a jak můţeme rozvinout naše 

konkurenční schopnosti. Dobře stanovená vize je sice dobrým předpokladem úspěchu 

prosazované strategie, ale daleko důleţitější je stanovenou vizi prosadit a uskutečnit.  

Okolí organizace poskytuje zdroje, které kaţdá organizace potřebuje pro své 

fungování. Naopak od organizace se očekává, ţe do prostředí nabídne své zboţí a sluţby        

v poţadované kvalitě a za přijatelné ceny. Jinak řečeno, smyslem kaţdé organizace je plnit 

nějakou úlohu ve společnosti. Tento účel, respektive poslání organizace, býva jasně stanoveno 

jiţ na začátku fungování. Posláni organizace by mělo jasně určovat, o co bude                          

z hlouhodobého hlediska organizace usilovat, vytyčuje dlouhodobé cíle a strategie, které by 

měly vést k plnění cílů. Poslání je také důleţité specifikum, které odlišuje organizaci            

od konkurence. [15]   

Vytváření uţitečného, efektivního poslání je velmi těţkou záleţitostí. Dokončené 

účinné poslání by mělo být “zaměřeno více na trhy neţ na produkty, a mělo by být 

dosaţitelné, motivující a specifické” [3]  s. 234 

Poslání by mělo být zaměřené na zákazníky. Často se stává, ţe organizace stanovily 

poslání přiliš konkrétně, tzn. ţe se poslání po určité době stává zastaralým a firma ho není 

schopna plnit. Proto se v poslední době prosazují ta poslání, která jsou zaměřena více obecně, 

snaţí se uspokojovat vetší oblast potřeb. Poslání by mělo vést k zvýšení výkonnosti, ale také 

by mělo být reálné a dosaţitelné, nemělo by vést k příliš velkému podnikatelskému riziku. 

Další neméně důleţitou vlastností poslání je schopnost vést pracovníky jedním směrem. 

Poslání musí dávat pocit, ţe práce je smysluplná. Správně stanovené poslání by mělo 
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zvyšovat konkurenční výhodu, a zároveň usnadňovat roli manaţerů, aby snadněji vedli 

organizaci k dosaţení cílů.  

Součástí poslání organizace jsou i zásady, které by měly zaměstanci organizace 

respektovat při vykonávání svých pracovních činností. Jak takové poslání obsahující strategie 

chování zaměstnaců můţe vypadat, ukazuje následující přehled.  

Je v nejvyšším zájmu organizace, všech jejich rozhodnutí a akcí, dosahovat a dodrţovat 

následující zásady: 

1. Trvale dosahovat takové míry návratnosti kapitálu, která bude organizace řadit          

na přední místo mezi obdobnými organizacemi. 

2. Zabezpečovat trvalé tempo růstu zisku, prodeje a investic, které převyšuje průměrné 

hodnoty vykazované v národní ekonomice.  

3. Spravedlivě rozdělovat “ovoce”, které přináší růst produktivity práce a efektivnosti 

investovaného kapitálu mezi akcionáře, zaměstance a veřejnost.  

4. Trvale sledovat potřeby a přání zákazníků i veřejnosti, a trvale usměrňovat vytváření 

kvalitního sortimentu nových produktů, který zabezpečuje růst uspokojení zákazníků.  

5. Dodrţovat nejvyšší etické standarty ve všech oblastech působení organizace. 

6. Vytvářet a udrţovat motivující organizační prostředí, které rozvíjí tvůrčí schopnosti 

pracovníků, motvuje k vyšším výkonům, a přináší vysokou míru uspokojení               

z dosaţených pracovních výsledků. 

Zdroj: DONELLY, J. H., GIBSON, L. J., IVANCEVICH, J. M. Management, 1.vyd. Praha: 

Grada, 1997, 821 s. ISBN 80-7169-422-3 s. 236 

 

Hlavní částí plánování na úrovni celé společnosti je stanovení cílů. Rozlišujeme cíle 

několika druhů. Jde o ty, které vyjadřují obecné cíle a mají všeobecný, aţ nic neřikající 

význam  (např. dosáhnout zisk). Pak známe dlouhodobé strategické cíle a krátkodobé 

operativní cíle. Většina autorů zabývající se stanovovaním cilů se shoduje, ţe kaţdý cíl se má 

řídít podle charakteristiky SMART. To znamená, ţe kaţdý cíl musí být: 

 S (stimulating) – stimulovat k dosaţení co nejlepších výsledků, 

 M (measurable) – dosaţení cíle by mělo být měřitelné, 

 A (accetable) – akceptovatelný i ze strany těch, co ho budou plnit, 

 R (realistic) – mít dosaţitelné, reálné cíle, 

 T (timed) – cíle určené v čase. [14]     
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Obr. 2.1 Proces strategického řízení 

 

Zdroj:  upraveno dle SLÁVIK, Š. Strategia riadenia podniku. 1.vyd. Bratislava. PRINT. Vfra. 

1999. 285 s. ISBN 80-88848-41-5 

 

 

 2.7.2 Strategická analýza okolí firmy  

Strategická analýza okolí firmy je nezbytná k tomu, abychom věděli,  které konkrétní 

vlivy mohou naše podnikání ovlivnit. V dnešní době neustálých změn jsou manaţeři nuceni 

dělat strategickou analýzu okolí průběţně, aby se ujistili o správnosti implementací strategií. 

Na analýzu působí řada sil, které ovlivňují názor manaţera. Jedná se o různorodé síly, které 

působí v okolí firem, a také  o nejistotu, ve které jsou manaţeři nuceni jednat. Manaţeři se 

musí spolehnout na své zkušenosti a intiuci, které jim zaručí analytický pohled na věc. 

“Cílem strategické analýzy je identifikovat, rozebrat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichţ lze předpokládat, ţe budou mít vliv  na konečnou podobu cílů a strategie 

podniku.” [9] s. 57. 
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Prostředí ovlivňující chod organizace se rozděluje na vnitřní a vnější prostředí. Vnější 

prostředí můţeme rozdělit na: 

a) Lokální prostředí – bezprostředně ovlivňuje organizaci, firma z prostředí čerpá vstupy 

a umísťuje zde své výstupy (výrobky, produkty apd.). 

b) Národní (státní) prostředí – je vymezeno hranicemi státu. 

c) Prostředí integračního seskupení – vzniká zrušením národních hranic členských zemí. 

d) Světové prostředí – závisí na postupu globalizace. [15] 

 

Okolí podniku je tvořeno řadou prvků (segmentů), které jsou navzájem propojeny. 

Jedná se o: 

 Geografický segment – předurčuje zásobování organizace, jedná se o vlivy podnebí, 

urbanizace, technické infrastruktury,  moţnost čerpání potřebných surovin.  

 Sociální segment – určuje chování jak jednotlivých osobností, tak i sociálních skupin. 

Jedná se o zvyky, tradice, postoje, ţivotní názory. Tyto sociální prvky vytváří 

přleţitosti a ohroţení pro moţnosti podnikání. 

 Demografický segment – při analýze tohoto segmentu zkoumáme obyvatelstvo celého 

zájmového územi jako celek a zkoumáme jeho vlastnosti – věkovou strukturu, 

rozmístění v prostoru, míru nezaměstnanosti.  

 Politický a právnický segment – vlivy a zájmy, které jsou vyjádřené legislativou. 

Významnou úlohu mají komunální politiky. Podmínky tohoto segmentu jsou 

prosazovány především pomocí zákonů a práva – určují bariéry podnikání.  

 Ekonomický segment – má zásadní význam, podnik je ve své činnosti ovlivněn 

celkovou hospodářskou situací země. Jedná se o vlivy jako je dostupnost a cena 

zdrojů, daňová zátěţ, měnový vývoj, chování dodavatelů, odběratelů. Celková situace 

dané ekonomiky se vyjadřuje velkostí hrubého domácího produktu.  

 Technologický segment – změny v technologiích jsou zdrojem technologického 

pokroku, coţ umoţňuje firmám dosahovat lepších výsledků.  

 Ekologický segment – v dnešní době musí kaţdý podnik ekologii čím dál tím více 

respektovat. Ekologie nastavuje na jednu stranu bariéry podnikání, na druhou stranu 

nabízí přileţitosti pro rozvoj podnikání (např. vyrábění ekologických produktů). 



- 18 - 

 

 Kulturně historický segment – výsledek dlouhodobého vývoje. Jedná se o celkovou 

vzdělanost obyvatelstva a jeho kulturní úroveň. Tyto faktory umoţňují další rozvoj 

obyvatelstva a pokrok k náročnějším technologiím.  [9] 

 

 

 

2.7.3 Metody poznání vnějšiho prostředí 

 Podnikatelské prostředí, v němţ se firma nachází, zahrnuje faktory, jejichţ působení 

obecně můţe na jedné straně vytvářet podnikatelské příleţitosti, na druhé straně se můţe 

jednat o potenciální hrozby pro její existenci. Proto je důleţité okolí firmy důkladně 

monitorovat a systematicky analyzovat. K této činnosti pouţíváme metod, které rozdělujeme 

do třech základních skupin. Jsou to: 

 Metody poznání vnějšího prostředí (PEST analýza). 

 Metody poznání vnitřního prostředí. 

 Metody poznání vnitřního a vnějšího prostředí (SWOT analýza). 

 

PEST analýza 

Název PEST tvoří čtyři začáteční písmena čtyř oblastí vnějších segmentů, které mají 

vliv na organizaci: 

 Politické (jedná se faktory tvořící společenský systém, v němţ firmy 

uskutečňují svou činnost. Systém je dán vlivem politických stran a vývojem 

politické situace v zemi a v okolí). 

 Ekonomické (faktory vycházející z ekonomické situace dané země, jsou 

sledovány následující makroekonomické ukazatele: HDP, inflace, míra 

nezaměstnanosti, fáze hospodářského cyklu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, 

daňová politika země). 

 Sociální ( jedná se o úroveň společnosti, její tradice, uznávané hodnoty a 

zvyky). 

 Technologické ( sleduje se inovační potenciál země a tempo technologických 

změn.) 
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Porterův model konkurenčních sil 

Významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které ovlivňují dané 

odvětví podnikání. Proto se za nedílnou součást analýzy vnějšího prostředí označuje analýza 

konkurenčních sil, která zkoumá nebezpečí konkurence v odvětví. K řešení této problematiky 

výrazně přispěl M. Porter s jeho modelem pěti konkurenčních sil.  Cílem tohoto modelu je 

jasně pochopit síly působící v prostředí a zjistit, které síly mají z hlediska budoucího vývoje 

největší význam, a které by mohly ovlivnit strategické rozhodování podniku. Pro úspěšnou 

firmu je nezbytné tyto síly rozpoznat, pracovat s nimi a pruţně na ně reagovat.  

Konkurence na trhu je funkcí pěti konkurenčních sil, které vyplývají: 

 z rivality mezi konkurenčními firmami, která je ovlivněna tahy a protitahy směřujícími 

k získání výhody nad konkurencí, 

 z hrozby substitučních výrobků, 

 z hrozby vstupu nových konkurentů na trh, 

 z vyjednávací pozice dodavatelů zásadních vstupů, 

 z vyjednávací pozice kupujících. [14] 

 

Porterův model je znázorněný na obr. 1.2 Porterova teorie konkurenčních sil. 

Organizace by měla zajistit pomocí strategických vlivů a pohybů, aby všech pět strategických 

sil bylo v rovnováze, a tím posilovat pozici firmy. Další variantou je moţnost najít pro firmu 

novou pozici, ve které schopnosti firmy poskytnou co nejlepší obranu proti konkurenčním 

silám.  
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Obr. 2.2 Porterova teorie konkurenčních sil 

 

 

Zdroj: http://www.synext.cz/images/clanky/porter.jpg 

 

Benchmarking 

Jedná se o srovnávací metodu, kdy firma porovnává své produkty, sluţby a postupy     

s podnikem, které je nebo je alespoň povaţován za nejlepší v oboru. Firma musí nejdříve 

důkladně poznat svou činnost, musí zjistit své přednosti a slabiny. Nezná-li je, nemá co          

s konkurencí srovnávat.  Poté firma zanalyzuje, jak dané činnosti dělají jiní. Od konkurence se 

podnik snaţí vzít to nejlepší, snaţí se zjistit, proč je konkurence v dané oblasti lepší neţ on. 

Po vylepšení své situace by měl podnik získat konkurenční výhodu. [4] 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, který je zaměřen na hlavní charakteristiky, 

které ovlivňují strategické postavení podniku. Srovnává vnitřní zdroje podniku se schopností 

firmy reagovat na změny v okolí podniku.  Jedná se o analýzu: 

 strenghts – silných stránek firmy, 

 weaknesses – slabých stránek firmy,  

 opportunities – přileţitostí v okolí firmy, 

 threats – hrozeb v okolí firmy. 
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Analýzu silných a slabých stránek firmy označujeme jako interní analýzu firmy,  

odhalení příleţitostí a hrozeb v okolí označujeme jako externí analýzu firmy. Porovnání 

výsledků obou analýz se provádí v přehledné tabulce, kde do řádků umístíme silné a slabé 

stránky,  do sloupců pak přileţitosti a ohroţení. Tabulku vyplňujeme pomocí znamének “ + “ 

( silná stránka umoţní vyuţít přileţitost nebo odvrátit hrozbu), “ – “ ( slabá stránka zabrání 

vyuţít přileţitost nebo vliv ohroţení bude vinou slabé stránky zvýšen) a “ 0 “ ( mezi faktory 

neexistuje vztah). 

Jelikoţ při stanovení silných a slabých stránek můţe být názor manaţerů subjektivní, 

je vhodné zjistit, jak tyto vlastnosti vnímají zákazníci, konkurence nebo dodavatelé. [2] 

Grafické znázornění SWOT analýzy je uveden na obr. 2.3 

 

Obr. 2.3 SWOT analýza 

 

Zdroj:  http://www.vlastnicesta.cz/originaly/kategorie/87_40_original.jpg 

 

Aby měla SWOT analýza význam, je potřeba dát jednotlivé silné a slabé stránky         

s přileţitostmi a ohroţeními do souvislostí. Z těchto kombinací vznikají čtyři základní 

vzorové strategie,  které se mohou stát určitým vzorem pro volbu strategické varianty: 
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Strategie SO – firma se setkává s několika příleţitostmi v okolí a zároveň je schopna je          

za pomoci silných stránek firmy vyuţít. Výsledkem by měla být růstově aţ agresivně 

orientovaná strategie. Jedná se o ofenzivní postup a také o postup, který je logicky nejvíce 

ţádaný. 

Strategie ST – v této situaci se střetávají silné stránky podniku s vnějšími hrozbami. 

Předpokladem je maximalizovat silné stránky a naopak minimalizovat hrozby. Cílem je         

za pomoci silných stránek přeměnit hrozby v příleţitosti. Výsledkem pak je diverzifikační 

strategie.  

Strategie OW – firma vnímá mnoho příleţitostí, ale zároveň čelí vlivu velkého mnoţství 

svých slabých stránek. Je kladen důraz na maximalizaci přileţitostí tak, aby bylo odstraněno 

co nejvíce slabých stránek podniku. Výsledkem je často tzv. strategie turnaround.  

Strategie WT – v okolí firmy se vyskytuje hodně hrozeb, a zároveň firma ví o větším 

mnoţství svých slabých stránek. Proto se orientuje na minimalizaci hrozeb a zároveň na 

minimalizaci slabých stránek podniku. Jedná se o defenzivní strategii vycházející                     

z kompromisů a opouštění určitých pozic.    [14] 

 

BCG matice 

Jedná se o jednu z nejstarších metod analýzy vnějšího prostředí. Poprvé byla 

pouţívána Bostonskou konzultační skupinou, odkud je také odvozen její název (Boston 

Consulting Group = BCG).Matice se můţe zaměřit buď na jednotlivé strategické jednotky 

firmy ( u velkých firem), nebo se můţe zaměřit na jednotlivé výrobky a sluţby a jejich 

případný přinos pro firmu. Podle matice jsou jednotlivé výrobky nebo sluţby rozděleny         

do čtyř polí, podle toho, jaký podíl na trhu zajímají.  Jednotlivé kvadranty se nazývají 

otazníky, hvězdy, dojné krávy a bídní psi.  

Otazníky – jedná se o výrobky, které začínají vstupovat na trh, vyţadují vysoké 

investice finančních prostředků, ale jsou příslibem do budoucna. Následný průzkum trhu 

rozhodne, zda je vhodné do nich investovat nebo nikoliv. 

Hvězdy – produkty, které mají největší podíl na zisku firmy. Udrţet tyto produkty je 

sice nákladné, ale zhlediska zisku výhodné. 
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Dojné krávy – hlavní finanční opora firmy, přinášejí vysoký zisk, aniţ by vyţadovaly 

vysoké náklady. Umoţňují rozvoj nových aktivit, případně mohou krýt aktivity méně ziskové 

nebo neziskové.  

Bídní psi – patří sem výrobky, které jsou na konci své ţivotnosti. Je na zváţení 

podniku, zda je udrţovat na trhu.  

Grafické znázornění matice uvadí obr. 2.4 

 

Obr. 2.4 Matice BCG 

 

Zdroj:http://halek.info/prezentace/planovani-organizovani-prednasky/obrazky/02-

matice_bcg.gif 

 

 

 2.7.4 Typologie strategií 

Při rozdělování strategií na různé typy lze vyuţít několik hledisek, proto je typologie 

strategií různorodá. Základním hlediskem rozdělování strategií je jejich hierarchická 

posloupnost. Z tohoto pohledu se strategie dělí na: 

a) komplexní strategie podniku, 

b) komplexní strategie podnikatelské jednotky, 

c) funkční strategie. [9] 
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Komplexní strategie je zaměřena na podnik jako na komplexní celek. Jejim hlavním 

úkolem je sestavovat a tvořit hlavní oblasti působení firmy. Čím více má organizace oblastí 

působení, tím má podnikatelské riziko rozloţené do více oblastí, to znamená, ţe zvyšuje tzv. 

synergický efekt z rozvoje podnikání.  

“ Komplexní strategie je formována mnoţinou dlouhodobých (strategických) cílů a 

způsobů jejich realizace.” ([9], s. 106).  Strategie podniku (mnohdy označována jako 

Corporate strategie) se skládá z klíčových strategických rozhodnutí.  Jedná se o základní 

dokument, který je pouţívaný při plnění jednotlivých strategií a při řízení podřízených 

strategických jednotek. Dá se říci, ţe jde také o vlastnickou strategii, protoţe tato strategie 

představuje obhajobu zájmů vlastníků, a snaţí se o co největší návratnost investovaných 

prostředků majitelů.  

Z komplexní strategie se odvozuje především podnikatelská (business) strategie        

pro strategické obchodní jednotky. (SBU). Cílem podnikatelských strategií je především 

zaručit konkurenceschopnost firmy na trhu a  udrţení podnikatelské výkonnosti tak, aby bylo 

zaručeno plnění stanovených strategických cílů a hospodářských výsledků. Aby byla 

podnikatelská strategie úspěšná, musí manaţer správně odhadnout dobu a místo vzniku 

podnikatelských příleţitostí, a musí umět vyuţít existujicí podnikatelských schopností             

k vyuţítí těchto příleţitostí. V případě, ţe se podnik orientuje pouze na jednu zájmovou 

oblast, je podnikatelská strategie shodná s firemní strategií.  

Funkční strategie vycházejí z kompexního strategického záměru a obsahují konkrétní 

dopracování jednotlivých podnikatelských strategií do  podnikatelských činností. Podle 

oblasti zaměření rozdělujeme funční strategie na: 

a) výrobní strategie – pomáhá k optimální přeměně vstupů na očekávané výstupy 

(produkty). U menších podniků lze do výrobní strategie zařadit i strategii zvyšování 

kvality, 

b) marketingová strategie – vychazí z prvků marketingového mixu “4P” (produkt, cena, 

cesty prodeje, podpora prodeje), 

c) strategie zásobování materiálu – zabezpečuje bezprostřední kontakt s vnějším okolím, 

především s dodavateli. Úkolem této strategie identifikovat nejvýhodnější dodavatele 

podle kvality, ceny nebo termínů dodávky materiálu, 

d) finanční strategie – zabezpečuje finanční zdroje pro financování strategických záměrů, 

efektivní vyuţívání kapitálu, hlídání úrovně zadluţenosti a vymezuje pouţití zisku, 
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e) personální strategie – zabezpečuje analýzu potřebné pracovní síly z pohledu počtu, 

kvalifikace i věkové struktury zaměstnanců. Obsahuje i systém motivace zaměstnanců, 

bezpečnost a ochranu zaměstanců nebo tvorbu podnikové struktury. [9]   

Dalším hlediskem, podle kterého lze druhy strategií vytyčovat je podle toho,  jak 

agresivní postup prosazujeme ve srovnání se záměry jiných konkurenčních subjektů. Základní 

rozdělení typologií strategií označujeme jako ofenzivní, neutrální a defenzivní. Specifickou 

strategií je přístup, který se dá označit jako vyklízení pozic, kdy se organizace po zváţení 

podmínek na trhu rozhodne opustit daný druh zboţí nebo sluţeb.  

Aby subjekt mohl uskutečňovat ofenzivní strategii, musí disponovat lepšími 

rozvojovými záměry neţ jiné rozhodovací subjekty. Při neutrální strategii jsou záměry 

vytyčovány přibliţně na stejné úrovni jako u konkurence, a nakonec při defenzivní strategii 

firma nevlastní tak dobré rozvojové záměry jako její konkurence.  

Za pomoci strategií se realizují jednotlivé činnosti, které jsou určeny v čase. Z tohoto 

pohledu jsou strategie děleny na perspektivní a retrospektivní. Tento časový pohled nás nutí 

strategie dál rozdělovat na jednotlivé podtypy. U ofenzivní a defenzivní strategie rozlišujeme 

podtypy ofenzivně, konstatně a defenzivně ofenzivní, popř. defenzivní.  [15]   

Další moţným doţným dělení strategií je podle Portera. Ten navrhl tři hlavní 

generické strategie, kterými můţe podnik překonávat své hlavní konkurenty. Jde o tyto 

strategie: 

 Strategie nákladového vedení – dá se také nazvat strategií nízkých, případně 

minimálních nákladů. Ta firma, která pouţívá na poskytování svých sluţeb nejniţších 

nákladů je schopna získat vyšší zisk při stejné ceně jako konkurenti, nebo stanovit 

niţší cenu neţ konkurence, a tím získat dominantní postavení na trhu.  

 Strategie diferenciace – jde o snahu dosáhnout výhody nad konkurencí pomocí 

zásadního odlišení svého výrobku či sluţby od konkurence. Takový výrobek musí být 

specifický, zvláštní a vnímaný jako něco vyjímečného na trhu. Za takový výrobek, 

který konkurence nenabízí, lze stanovit mimořádnou a nadprůměrnou cenu.  

 Strategie soustředění pozornosti – je to strategie, která se zaměřuje na úzkou skupinu 

zákazníků nebo se jedná o situaci, kdy se  firma věnuje jen úzce vyhraněnému 

segmentu činností. [11]   
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Dalši moţností je rozdělovat podniky podle Kotlera. Ten se domnívá, ţe podniky na trhu 

lze členit do 4 skupin: trţní vůdce, vyzyvatele, následovatele a troškaře.  

 Strategie trţních vůdců vyplývá ze snahy firmy udrţet své dominantní postavení         

na trhu. Proto se firma musí snaţit najít způsob, jak zvětšit celkovou poptávku na trhu na co 

nejvyšší úroveň, musí se snaţit ochránit si svůj momentální trţní podíl a snaţit se zvětšit svůj 

podíl na trhu i přesto, ţe velikost trhu zůstává stejná. Při idealizované trţní struktuře tvoří tato 

kategorie 40% podílu celého trhu.  

 Další skupinou je podle autora této teorie skupina trţních vyzyvatelů. Tyto firmy se 

zpravidla rozdělují do dvou základních skupin. Jedni útočí na vedoucí frimu a další 

konkurenty s cílem získat větší podíl na trhu, a druzí se snaţí manévrovat tak, aby si udrţeli 

svou pozici. Na ideálním trhu je tato skupina zastoupena přibliţně jednou třetinou.  

Třetím typem jsou tzv. trţní následovatelé. Ti si uvědomují, ţe se nemusí snaţit lídra trhu 

porazit, ale postačí pouze vedoucí firmu následovat. Je však nutné si udrţet své zákazníky a 

získat na cílovém trhu určité výhody. Proto je zapotřebí dosahovat nízkých nákladů a zároveň 

vysoké jakosti svých produktů a sluţeb. Posledním z výčtu je strategie třzního troškaře, která 

se omezuje na pouhé vyplnění prázdných míst na trhu. Vyhýbá se přímé konfrontaci              

se silnějším podnikem. Na trhu je tato strategie zastoupena pouhou desetinou.   

 Podle charakteru působení můţeme strategii rozdělit na strategii expanze, strategii 

omezení a na strategii stability. Strategie expanze je typická pro podniky, která jsou v začátku 

své působnosti na trhu. Tento typ strategie je spojován s rozvojem podnikových aktivit, coţ 

zároveň zahrnuje vyšší investice, vyšší riziko, ale i vyšší moţnost úspěchu. Strategie omezení 

je typická pro podniky s produktem, který se nachází v klesajícím stádiu ţivotního cyklu.       

V této fázi dochází k omezení aktivit, protoţe je jasné, ţe je v  podniku něco špatně – hrozby 

v okolí podniku mohou být výrazné a závaţné, nebo podnik nemusel dosáhnout svých 

strategických cílů. Strategie stability je vhodná pro podniky, které se nacházejí ve stádiu 

zralosti svého vývoje. V této fázi je podnik spokojený se svým vývojem a situací, proto se 

snaţí tento stav udrţovat, případně ještě vylepšovat. Tyto strategie nejsou přesně dané, 

jednotlivé formy strategií se dají kombinovat. Tento způsob vyuţívají především firmy, které 

jsou v období změn ţivotního cyklu výrobků a sluţeb.  
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 2.7.6 Finanční analýza 

V dnešní době jsou finanční prostředky nejdůleţitější součástí podniku. Jsou 

základním zdrojem, který umoţňuje jeho samotný chod. Dá se říct, ţe bez financí nemůţe být 

ţádný podnik úspěšný. Peníze v podobě kapitálu jsou určeny k získávání nového majetku, 

případně k obnově toho starého.  Kapitál můţeme označit jako hodnotu prostředků, ze kterých 

za působení pracovních sil získáme vyšší hodnotu, neţ-li byla hodnota vloţená. [9]   

Finanční analýza poskytuje řadu podstatných informací, kterými se dá posoudit 

finanční zdraví podniku. V strategickém řízení lze výstupů finanční analýzy pouţít                

při hodnocení minulé i současné finanční situace podniku. Analýza manaţerům poskytuje 

informace jak dobře či špatně organizace v minulých obdobích hospodařila. S její pomocí se 

mohou stanovovat budoucí předpokládané vývoje ekonomické situace, mohou se analyzovat 

ekonomické důsledky jednotlivých strategických variant a vyhodnocovat ekonomicky 

nejvýhodnější varianty.  

Podstatou finanční analýzy je výpočet ukazatelů a jejich následná interpretace 

vzhledem ke zkoumané ekonomické situaci. Tyto ukazatele mohou být vyjádřeny v Kč/rok,    

v procentech, jednotkách času apod. Výchozí data v drtivé většíně vychází z účetnictví 

podniku – z rozvahy a z výkazu zisků a ztrát.  

Za nejrozšířenější typy ukazatelů finanční analýzy můţeme povaţovat tyto tři skupiny: 

 ukazatele vývojových trendů – jedná se o porovnání jednotlivých poloţek v čase. Je 

vhodné porovnávat výsledky za řadu alespoň pěti let, ne jen s předchozím obdobím. 

 poměrové ukazatele – charakterizuje vztah mezi dvěma poloţkami účetních výkazů, 

které mezi sebou mají vzájemnou souvislost. 

 Pyramidový rozklad – slouţí pro propojování výsledků jednotlivých výpočtů, jejich 

vyhodnocování a komplexní vyhodnocení. 

 

Klasifikace poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou tříděny do základních pěti skupin: ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity, zadluţenosti a kapitálového trhu.  

Ukazatele rentability neboli výnosnosti se pouţívají pro komplexní hodnocení 

výdělkové schopnosti organizace. Pomocí těchto ukazatelů je počítána výnosnost, vyuţívání 
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nebo zhodnocení kapitálu.  Mluvíme-li o rentabilitě vloţeného kapitálu, jedná se o schopnost 

podniku vytvářet nové zdroje, produkovat zisk pouţitím investovaného kapitálu. Obecně 

rentabilu spočítáme jako poměr zisku a vloţeného kapitálu. Ve jmenovateli se vyskytují údaje 

z rozvahy. V čitateli se vyskytuje zisk v různých modifikacích (EBIT, EBT, EAT apod.) 

 Rentabilita celkového vloţeného kapitálu 

   
aktivacelková

EBIT
ROA   

ROA vyjadřuje celkovou efektivnost organizace, její výdělečnost. Umoţňuje nám 

sledovat výnosnost všech vloţených prostředků, bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

financovány.  

 Rentabilita vlastního kapitálu 

   
VJ

Z
ROE   

kde Z – zisk po zdanění 

 VJ – vlastní jmění 

ROE slouţí k analýze kapitálu, který do podnikání vloţili vlastníci. Jedná se o tzv. vlastní 

kapitál. Při hodnocení výsledků platí, ţe by hodnoata ROE měla být vyšší neţ míra výnosu 

bezrizikové alokace kapitálu na finančním trhu.  

 rentabilita trţeb 

tržby

zisk
ROS   

ROS podává informaci o tom, jak velký má organizace zisk z kaţdé 1 koruny trţeb. 

 Ukazatel nákladovosti 

   
tržby

náklady
tnákladovos   

Jedná se o doplňkový ukazatel k rentabilitě trţeb. Podrobněji ukazuje různé druhy nákladů – 

např. mzdové, materiálové, energické... [15] 
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Ukazatele likvidity 

Jednou z nejdůleţitějších podmínek existence podniku je schopnost dostávat svým 

závazkům – být likvidní. Jednou z nejdůleţitějších otázek, kterou se finanční analýza zabývá, 

je posouzení průběhu platební schopnosti v minulosti spolu s odhadem budoucího vývoje. 

Ukazatelé likvidity poměřují dvě veličiny – závazky, které je nutno platit, a prostředky, 

kterými je moţné závazky uhradit.  

 
závazkykrátkodobé

aktivaob
likviditacelková

.
  

Celková likvidita udává, kolikrát oběţná aktiva pokrývají krátkodobé závazky 

podniku, neboli kolika korunami oběţných aktiv je kryta 1 koruna krátkodobých závazků. 

Platí, ţe čím vyšší hodnota vyjde, tím je to pro společnost lepší, tím vyšší je pravděpodobnost 

zachování platební schopnosti podniku. Obecně se říká, ţe nejlepší hodnota pro zdravý 

podnik je dva. 

 
závazkykrátkodobé

zásobyaktivaob
likviditabezna




.
 

Z oběţných aktiv jsou při výpočtu běţné zásoby vyloučeny zásoby. Obecně vzato, 

výsledek pohotové (běţné) likvidity lze povaţovat za dobrý, pohybuje-li se výsledek kolem 

hodnoty jedna. Vyšší hodnota je výhodnější pro věřítele, nikoliv však pro organizaci. 

 
závazkykrátkodobé

PP
likviditaokamžitá     ;(PP = peněţní prostředky) 

Tento druh likvidity měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky, které uţ 

nejde ţádným způsobem odloţit. Do peněţních prostředků, které jsou okamţitě k dispozici, 

náleţí suma peněz na běţném účtu, v pokladně a volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. 

Za přijatelnou hodnotu lze povaţovat číslo vyšší neţ 0,2.  [15] 

 

Ukazatele aktivity měří schopnost organizace vyuţívat všech svých zdrojů. Do těchto 

ukazatelů patří dva způsoby výpočtů – počet obrátek a doba obratu.  

 
zásobyprůr

tržby
obrátekpocet

.
  

Počet obrátek uvádí, kolikrát se obrátí určitý druh majetku v trţbách za stanovený časový 

interval (zpravidla 1 rok). 
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365/

.

tržby

zásobyprum
obratudoba  , nebo 

obrátekpocet
obratudoba

365
  

Doba obratu udává čas, po kterou jsou v majetku vázány finanční prostředky. Tento ukazatel 

je povaţován za ukazatele intenzity vyuţití zásob. Lze také zjistit, zda organizace nedrţí 

nadbytečné zásoby, které mají buď minimální nebo ţádnou výnosnost.  

 

Ukazatele zadluženosti ukazují, jaké riziko majitel organizace podstupuje, pokud financuje 

své podnikání určitým poměrem vlastních a cizích zdrojů. Ukazatelé zadluţenosti tedy 

vyjadřují vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Není vhodné, aby organizace pouţívala na 

financování podnikání jen vlastní, nebo jen cizí zdroje. Ukazatele mají následující konkrétní 

podobu. 

 
aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženoscelková   

Čím vyšší je hodnota celkové zadluţenosti, tím vyšší je podíl cizího kapitálu v organizaci, tím 

vyšší je zadluţenost a tím vyšší podstupuje firma riziko.  

 
jměměvlastní

dluhydlouhodobé
jměměvlastníhotzadluženosdlouhodobá   

Tento ukazatel podává informace o dlouhodobé zadluţenosti organizace. Všechny tyto 

ukazatele byly podrobeny kritice, ţe neberou v úvahu úroky placené z úvěrů. Proto je nutno 

uvést ještě ukazatel úrokového krytí, který tento nedostatek odstraňuje.  

 
úroky

EBIT
krytíúrokovéhoukazatel   (EBIT = zisk před úroky a zdaněním) 

Tento ukazatel znázorňuje, kolikrát celkový efekt reprodukce EBIT převyšuje úrokové platby.  
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2.8 Výběr optimální strategie 

Vybrat strategii je velmi sloţitým rozhodovacím procesem, při němţ dochází              

za pomoci postupného selektivního výběru strategických variant a alternací k nalezení takové 

strategie, která dává největší záruku, ţe bude dosaţeno stanovených strategických cílů.           

V optimálním případě by manaţeři měli uvaţovat a zváţit všechny moţnosti variant.            

Ve skutečnosti je však tato moţnost nereálná, zváţení všech variant by stálo mnoho energie a 

času. Proto jsou analyzovány pouze ty strategie, které manaţeři povaţují za fungující, a které 

nezahrnují velké změny vzhledem k současné situaci.  

Kaţdou z navrhovaných variant je nutno zhodnotit. Kaţdý z návrhů posuzujeme           

z hlediska vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti. Je nutné, aby stanovená strategie 

splňovala všechny tři podmínky. V případě, ţe by jedna z podmínek nebyla reálná, přijatá 

strategie by nemohla být úspěšná.  

Účelem výběru vhodné strategie je dosaţení vytyčení stanovených cílů. Dalším 

kritériem výběru strategie je zmenšení strategické mezery. Je-li strategická mezera malá, měla 

by strategie směřovat ke stabilitě, v případě velké strategické mezery by se měla strategie 

zaměřit na expanzi s pouţitím ofenzivních, externích variant strategie.  

Dále lze říct, ţe výběr strategie je určován intezitou závislosti na stakeholders. Čím 

vyšší je závislost, tím menší má podnik flexibilitu a volnost ve výběru strategie. Např. čím 

více je podnik nucen sledovat chování konkurence, tím má menší schopnost pouţívat 

ofenzivní strategie. 

V neposlední řadě bývá výběr ovlivňován postojem vrcholových řídících pracovníků    

k moţnému riziku projektu. (viz. Tab. 2.1) 
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Tab 2.1 Postoj manaţerů k riziku 

 

Postoj k riziku   filtry výběru projektů   pravděpodobná strategie 

riziko je nezbytné pro  rizikové projetky jsou   expanze 

úspěch. Vysoké riziko přijatelné, ţádoucí 

vede k odměně.  

 

riziko je součást ţivota hledání rovnováhy mezi  kombinace expanze  

a jeho určitá úroveň je  vysoce rizikovými projekty  a stability 

přijatelná.    a málo rizikovými projekty. 

 

vysoké riziko ničí   averze k riziku, rizikové  stabilita.  

Podnik, musí být  projekty jsou odmítány 

Minimalizováno. 

 

Zdroj:  KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 1.vyd. Praha: 

C.H. Beck. 2002.172 s.  ISBN 80-7179-578-X . s. 127   

 

Z předloţených návrhů strategie by měl top management za účasti vlastníků podniku 

vybrat budoucí strategii a následně ji realizovat. Obecně lze říci, ţe strategie by měla být 

posouzena z následujících hledisek: z hlediska vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti.  

 

Vhodnost strategie 

 Vhodná strategie, která má předpoklady být úspěšná, musí být v souladu s misí 

společnosti, případně s nadřazenými strategiemi společnosti. Vhodná strategie logicky 

vyplývá z uskutečněné strategické analýzy, směřuje k dosaţení cílů, umoţňuje maximální 

vyuţití silných stránek a příleţitostí, naopak eliminuje slabé stránky a hrozby. Navrţená 

varianta musí brát v úvahu všechny skutečnosti, které v současnosti nemusí mít zásadní vliv, 

ale je moţné, ţe budou chod společnosti zásadně ovlivňovat v budoucnosti. Také musí 
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respektovat všechny ekonomické zákonitosti, musí být v souladu s politickým prostředí, musí 

dodrţovat legislativní i etické řády. 

 

Přijatelnost strategie 

 Pod pojmem přijatelná strategie rozumíme především to, ţe uspokojí všechny 

zainteresované strany. Aplikovaná strategie by měla být přijatelná pro zákazníky, vlastníky, 

management firmy a její ostatní zaměstnance, pro stát, orgány místní správy, finanční 

instituce, obchodní partnery apod.  Stakeholdeři zvaţují, zda je pro ně navrhovaná strategie 

firmy vhodná z hlediska uvaţované trţní ceny výrobku (sluţby), trţní hodnoty firmy, 

ziskovosti, vývoje mezd, zaměstnanosti, dopadu na ţivotní prostředí apod. 

  

Uskutečnitelnost strategie  

 Aby byla stanovená strategie uskutečnitelná, musí být zajišten dostatek výrobních 

faktorů jako jsou: kapitál, technologie, pracovní síla, energie, suroviny, licence, informace. 

Strategie by také měla být v souladu s firemní kulturou. Firma musí také zajistit potřebnou 

stabilitu při uskutečňování strategie. Musí být připravena na neočekávané vlivy např. 

nepříznivé klimatické podmínky, stávky, zhoršení ekonomické situace v oboru, a být tak 

schopna krýt neočekávané náklady prostřednictvím rezervních zdrojů nebo pomocí pojištění.  

  

Realizace strategie 

Poslední logickou fází uskutečnění přijaté strategie je samotná realizace, která má 

uvést vyjádřené záměry do reálného ţivota. Má-li být strategické plánování účinné, musí být 

stanoveny a následně dodrţovány následující předpoklady. Musí být vytvořeny organizační 

podmínky – musí být stanovena odpovědnost, které organizační a řídící sloţky odpovídají     

za určité záměry a kterými pravomocemi a kompetenci disponují. Dále by měla v kaţdé dobře 

fungující organizaci stanovena organizační směrnice o strategickém řízení, kde jsou 

jednoznačně vymezeny všechny aspekty nově dodrţované strategie. Všichni manaţeři i 

zaměstnanci musí být dostatečně informováni o povinnostech, které pro ně z nové strategie 

vyplývají. V realitě můţe nastat situace, kdy se v důsledku měnících se podmínek stane 

strategie nevhodnou. Proto je důleţité čas od času zkontrolovat průběh strategie. Rozhodující 
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pro tuhle kontrolu je analýza vnějšího prostředí. Kdyby se provedla jen finanční analýza, 

nemusely by být výsledky dostatečně vypovídající, mohly by být dokonce zavádějící. [6] 
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 3 Charakteristika vybrané organizace 

 
 Společnost vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba – L.Ch. a její hlavní činností byly 

zemní práce. Jako fyzická osoba firma fungovala 15 let, poté však byla transformována a stala 

se společností s ručením omezeným. Po této přeměně se firma začala zaměřovat nejen na 

zemní práce, ale prakticky na všechny obory stavebnictví v rámci celé České republiky a 

Slovenska.  Zatímco před rokem 2007 byl podíl zemních prací na činnosti firmy kolem 95% a 

její roční obrat činil cca 10 mil. Kč,  po roce 2007 tvoří zemní práce pouze asi třicetiprocentní 

podíl z celkových výkonů, a obrat firmy se pohybuje kolem hodnoty 30 mil. Kč.  Sídlo firmy 

se nachází v male obci Přáslavice, která je asi 8 km od Olomouce. (obr. 3.2)  

 

 

Obr. 3.1 Logo společnosti 

 

Zdroj: vnitropodnikové materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 

 

 

Obr. 3.2 Umístění firmy 

 

 

Zdroj: upraveno autorem dle 

http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=p%C5%99%C3%A1slavice@sss=1@ssp=

120380524_127053516_150199404_150073036@x=139939230@y=134267720@z=12 

 

Hlavní činností firmy je pronajímání stavebních strojů včetně kompletního provedení 

stavebních zemních prací. Dalšími činnostmi je autodoprava, práce ve stavebnictví, bourací 

práce, a to včetně zabezpečení recyklace zemin a sutin. Vše je prováděno výhradně vlastním 

vybavením s odborně proškolenou obsluhou. Ve vozovém a strojním parku firmy jsou 

zastoupeny kvalitní moderní vozidla světových značek.  

 Při půjčování stavebních strojů má zákazník firmy moţnost pronajmout si stroj bez 

nebo s obsluhou. Délka pronájmu je individuální, záleţí na domluvě se zákazníkem. Vozový 

park firmy pojímá bagry, kontejnery, jeřáby, řezačky, pily. Celkově firma disponuje přibliţně  

třiceti druhy stavebních strojů a nářadí.  

Ceny pronájmu stavebních strojů se pohybují v hodnotě 50 - 2200 Kč za hodinu 

pronájmu včetně odborné obsluhy. Cena se rozlišuje podle náročnosti práce se strojem či 

zařízením, spotřeby pohonných hmot apod. Při zemních pracech se ceny pohybují v rozmezí 
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400 – 1300 Kč podle náročnosti, podle spotřeby materiálů, zařízení, strojů apod.  Kompletní 

přehled stavebních strojů a prováděných zemních prací včetně ceníků je uveden v přiloze č. 1. 

 Při zemních a výkopových pracech firma provádí výkopy základů, rovnání a 

svahování terénů, osazení silničních obrub, řešení havarijních situací, úpravy terénů               

po havárii a ostatní výkopové práce i pro soukromé účely.  Při recyklaci stavebních sutí, 

asfaltu a betonu, které vznikají z výkopových prací, jsou dodrţovány veškeré příslušné 

předpisy o zpracování a skladování. Firma nabízí i pronájem skladových prostor, které má      

k dispozici ve svém rozsáhlém areálu. Okrajově se firma zabývá agroturistikou a také nabízí 

ustájení koní ve stájích v areálu.  

 Firma v současné době zaměstnává na třicet zaměstnanců, kteří mají uzavřený hlavní 

pracovní poměr. V případě zvýšeného počtu zakázek můţe firma najmout několik brigádníků, 

kteří jsou schopni krátkodobě vypomoci při pomocných pracech. Jde především                       

o zaměstnance, kteří jsou vyučeni (70%), část má středoškolské vzdělání (30%). 

Vysokoškolské vzdělání má pouze majitel firmy. Co se týče věkové struktury, 30% 

zaměstnanců se pohybuje v intervalu 18-30 let, 40% zaměstnanců v intervalu 31-40 let, 15% 

má 41-50 let a 15% procent zaměstnanců má 51 a více let.  

Na vrcholu organizační struktury stojí majitel, který rozhoduje o všech podstatných a 

strategických krocích firmy. Jeho jediným přímým podřízeným je obchodní ředitel, který má 

na starosti samotný chod firmy, vede podřízené zaměstnance, komunikuje s odběrateli, 

sjednává nové zakázky apod. Na kancelářskou činnost je ve firmě zaměstnána sekretářka, 

která společně s účetní vede daňovou evidenci, vede přijaté a vydané faktury za zakázky, 

vyplácí mzdy zaměstnancům apod.  

 Co se týče samotné práce, ta je rozdělena do dvou kategorií: výkopové práce a opravné 

práce. Za kaţdou činnost jsou odpovědní mistři – mistr výkopů a mistr oprav. Kaţdý z mistrů 

vede jednotlivé dělníky. Dělníci pracují v týmech zpravidla po třech. V týmu je vedoucí 

dělník, řidič, případně obsluha stroje a pomocný dělník. V případě větší zakázky je 

samozřejmostí moţnost tým rozšířit, nebo na jednu zakázku poslat více týmů. Samostatnou 

jednotkou je sekce údrţby, která sídlí přimo v sídle organizace a má na starosti veškeré 

opravy a udrţbové práce na všech strojích firmy. Organizační struktura je graficky 

znázorněna v přiloze č. 2. 
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 4 Analýza současného stavu strategie organizace 

 

 V následující kapitole se budu snaţit zanalyzovat současnou situaci v podniku. 

Analýza bude soustředěna na vnější a vnitřní prostředí podniku, zohledním také současné i 

potenciální dodavatele a odběratele, odhalím silné a slabé stránky organizace, a to za pomoci 

hned několika odborných metod.  

 

4.1 Analýza vnějšího okolí podniku 

 Vnější okolí podniku budu zkoumat za pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. Stejně jako kaţdý obor, tak i stavebnictví citelně zasáhla celosvětová 

hospodářská krize. Jestliţe po roce 2000 zaţívala oblast stavebnictví doslova boom,               

po propuknutí krize se nedostatek finančních prostředků, sníţení investic a nutnost šetřit 

zdroje logicky projevila i v této oblasti. 

 Stavebnictví jako kaţdý obor má vliv na hodnotu hrubého domácího produktu (HDP) 

a stavu nezaměstnanosti. Podle webových stránek Českého statistického úřadu podíl 

stavebnictví na HDP dosahuje v posledních letech hodnoty kolísající kolem 6%. 

Zaměstnanost ovlivňuje stavebnictví sezónně, je tedy logické, ţe při vhodných klimatických 

podmínkách je zaměstnanost ve stavebnictví vyšší.  

 

4.1.1 PEST analýza 

Politicko – legislativní vlivy 

 Právní rámec stavebního sektoru je poměrně široký. Poţadavky, které se týkají 

výstavby a stavebnictví, můţeme nalézt také v předpisech týkajících se jiných průmyslových 

oblastí. Je nutné vzít v úvahu, ţe stavební výroba, výroba stavebních hmot i pozemní a 

průmyslové stavby mají velký vliv na ţivotní prostředí a úsporu energií. Velký význam mají 

také otázky spojené s ochranou zdraví a bezpečností pracovníků.  

 Po vstupu České republiky je nutné si uvědomit, ţe stavební práce musí odpovídat 

nejen české legislativě,  ale i nadřazeným předpisům Evropské unie. Konkrétní právní úpravy 

jsou zaměřeny především na konkurenceschopnost stavebnictví, právně upravena je 

problematika veřejných zakázek, úspory energií, nakládání s nebezpečnými látkami a 
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přípravky, a velký důraz je kladen na jiţ zmiňovanou bezpečnost práce. Veškeré práce musí 

probíhat s potřebnou kvalifikací zaměstnanců a kvalitním technickým zařízením.  

 Oblast stavebnictví spadá hned pod několik ministerstev, zodpovídá se především 

Ministerstvu průmyslu a obchodu. Jelikoţ výstavba samotná rozvíjí jednotlivé regionální 

oblasti, zabývá  se stavebnictvím i Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozvoj infrastruktury 

spadá pod Ministerstvo dopravy. Dalšími důleţitými institucemi jsou stavební úřady, 

katastrální úřady, inspektoráty bezpečnosti práce, Česká obchodní inspekce a různorodé státní 

fondy, komory, svazy, asociace a sdruţení.  

 Konkrétní legislativu, která se týká oblasti stavebnictví můţeme rozdělit do dvou 

hlavních okruhů. První okruh tvoří obecně stanovené podmínky, které jsou uvedeny například 

v Obchodním zákoníku, Ţivnostenském zákoně a dalších daňových zákonech. Jsou zde řešeny 

problematiky daně z příjmu právníckých osob, odvádění sociálního a zdravotního pojištění 

zaměstnanců, které ovlivňuje počet zaměstnanců ve firmě a jejích mzdy. Druhou částí 

legislativních omezení tvoří podmínky účasti v soutěţi o výběr dodavatele stavebních 

zakázek. Jedná se o stavební řád, zákony o územních plánování apod.  

 V dnešní době je z důvodu přilišného čerpání přírodních zásob kladen velký důraz na 

enviromentální politiku. Proto se kaţdá stavební firma musí zabývat ochranou ţivotního 

prosředí, především pak recyklací stavebního materiálu. Ekologie získala důleţitou úlohu        

v moderním stavebnictví.  

 Rozvoji stavebnictví určitě neprospívá nestabilní politická situace v České republice. 

V současnosti dochází k častým změnám, nejen v personální oblasti, coţ můţe být příčinou 

opatrnostní politiky vůči regionům, menší ochoty půjčovat finanční prostředky a tím pádem 

zmenšenou ochotu investorů vázat své finanční prostředky v rozvoji infrastruktury.  

 Největšími překáţkami je však byrokracie a úbytek zkušených pracovních sil. Celkově 

se stavebnictví potýká s nedostatkem pracovních sil. Stavebnictví není pro mladé lidi 

dostatečně atraktivní i vzhledem k tomu, ţe při současné hospodářské krizi se předpokládá 

úbytek lukrativních stavebních zakázek, a tím pádem také úbytek pracovních příleţitostí         

v tomto oboru. 
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Ekonomické vlivy 

 Na investiční aktivitě ve stavebnictví má vliv nejen současná situace, ale i budoucí 

vývoj nejen v oboru stavebnictví, ale i v celém vývoji národní ekonomiky. Proto je důleţité, 

aby si firma analyzovala jak současnou situaci, tak i budoucí vývoj celého národního 

hospodářství.  Patří sem především vývoj HDP, inflace a míry nezaměstnanosti, pro firmy 

obchodující se zahraničím i platební bilance státu.  

 Hrubý domácí produkt je celková peněţní hodnota statků a sluţeb vytvořená za dané 

období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Podle posledních 

zveřejněných dat Českého statistického úřadu HDP meziročně poklesl o 3,1%. (údaje             

za 4.čvtrletí 2009). Celkový podíl stavebnictví na HDP v posledních letech kolísá kolem 

hodnoty 6%.  Samotná stavební produkce v lednu 2010 meziročně klesla o 24,6%. Tento 

výrazný pokles byl zapříčiněn nejen špatnou ekonomickou situací, ale především 

nepříznivými klimatickými podmínkami v daném období v porovnání se stejným období 

minulého roku. Průměrný počet zaměstnanců ve firmách ve stavebnictví meziročně poklesl      

o 7,8%, průměrná nominální mzda klesla meziročně o 0,3 % a činila 24 134 Kč.V oboru 

stavebnictví je zaměstnáno přibliţně 404 tis. osob. Počet vydaných stavebních povolení však 

meziročně vzrostl přibliţne o 14 procentních bodů a orientační hodnota nově vzniknutých 

staveb činila cca 28,6 mld. Kč. [16] 

 Pokud jde o strukturu stavebních prací, z posledních údajů vyplývá, ţe největší částí 

jsou rekonstrukce moderního charakteru a investice do nových staveb (přibliţně 73%), pak 

následují opravy a udrţování (23%) a nepatrnou část tvoří práce v zahraničí a ostatní stavební 

práce.  

 

Sociálně – kulturní vlivy 

 Do této části můţeme zařadit ochotu lidí cestovat za prací. Jelikoţ Olomoucký kraj 

patří mezi nejchudší kraje s nezaměstnaností vyšší neţ je celostátní průměr, nelze 

předpokládat příliv pracovních sil z jiných krajů. Lidé do Olomouce sice přicházejí                

za atraktivnějším a finančně lépe ohodnoceným zaměstnání, ale obor stavebnictví mezi takové  

rozhodně nepatří.  Dalším problémem, který se týká oblasti stavebnictví, je neatraktivnost 

oboru pro mladé lidi. Současní zkušení pracovníci nemají komu své zkušenosti předávat a       

v oboru tedy vzniká nedostatek pracovních sil.  
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 Dalšim vlivem, který je v současné době atraktivní, je ochrana ţivotního prostředí. Je 

proto potřeba naučit všechny zaměstnance firmy ekologicky myslet, poţadovat                      

po pracovnících přísné dodrţování norem a předpisů.  

 

Technologické vlivy 

 V dnešní době moderního pokroku kaţdá firma v oboru stavebnictví, takţe i mnou 

analyzovaná firma, musí sledovat rychlý růst technologického pokroku. Nesouběh s dobou a 

nerespektování vývoje by mohl mít za následek sníţení hospodářského výsledku, odliv 

zákazníků, ztrátu zakázek a v nejhorším případě by mohla firma dojít aţ ke krachu.  

 Firma, chce-li drţet krok s dobou, musí sledovat dvě základní oblasti. Jednak musí 

sledovat technicko – technologický vývoj v oblasti budování staveb, jejich součástí a doplňků 

a jednak musí sledovat postupy a pokroky i v oblastech, které vyuţívá okrajově ( IT 

technologie, personalistika, koučování apod.) Problémem rychle se rozvíjejích technologií 

mohou však být vysoké náklady. Do součásti technologického pokroku můţeme zařadit i 

enviromentální politiku. Je kladen čím dál tím větší důraz na dodrţování norem týkající se 

této oblasti.   

Jak jsem jiţ zmínil, firma by měla všechny oblasti zkoumat i z hlediska oblasti 

budoucího vývoje očekávaných prognóz. Domnívám se, ţe v ţádné ze sledovaných oblastí by 

němelo dojít k razantní změně vývoje. Jedině politickou situaci by mohly ovlivnit výsledky 

voleb 2010 a všeobecně se očekávané dozvuky hospodářské krize.  

 

 

4.1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Pomocí Porterovy analýzy mohu zjistit velikost pěti hlavních sil, které na firmu 

působí. Podobnou analýzu samotná firma nikdy neprováděla.  Jedná se o zjištění síly 

dodavatelů, konkurence, současných zákazníků, substitučních výrobků a potenciálních 

nových konkurentů, kteří mohou vstoupit na trh.  

 

1. Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

V současnosti se můţe kdykoliv stát, ţe do našeho oboru vstoupí nový konkurent.     

Do oboru výkopových a zemních prací těţko vstoupí nadnárodní firma, která by získala 
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monopolní postavení na tomto trhu. Z této oblasti tedy nebezpečí nehrozí. Pro velké firmy 

není tato část stavebnictví dostatečně atraktivní.  

Další hrozbou je moţnost přesídlení firmy například z jiného kraje České republiky. 

Firma s dostatečnými zkušenostmi by mohla mít za cíl rozšíření své působnosti na větší 

území. Tato situace by mohla mít na svědomí moţnost odlivu našich zákazníků, zvýšení 

konkurence v oboru a moţnost sníţení ziskovosti firmy. Domnívám se, ţe tato moţnost je 

nejpravděpodbnější, kdyby se mohl objevit nový konkurent na trhu.  

Poslední variantou je zaloţení úplně nové společnosti, která by se mohla specializovat 

na stavebnictví. V dnešní době hospodářské krize a poklesu investic se ale nedá očekávat 

takový vznik nové firmy. Dalším negativem by byly prakticky nulové zkušenosti z oboru, 

nutnost najmout zaměstance, kterým by nová firma musela nabídnout lepší podmínky neţ 

mají u současných zaměstnavatelů.  

 

2. Vyjednávací schopnost dodavatelů 

Stavební výroba v Olomouckém kraji je výrazně zastoupena, proto není o dodavatele 

nouze. Firma de facto odebírá převáţně dva druhy materiálu. Pohonné materiály                   

pro stavebních stroje a zařízení, a štěrk a písek pro pomocné stavební práce. Pro tyto dva 

druhy materiálu má firma uzavřeny dlouhodobé kontrakty. V případě dlouhodobých smluv je 

v lepší pozici sledovaná firma, protoţe můţe pod vyhrůţkou ukončení smlouvy poţadovat 

mnoţstevní slevy, výhody apod. Dodavatelská firma tyto výhody musí nabízet, protoţe           

v případě nespokojenosti odběratele můţe firma od kontraktu odstoupit a poohlédnout se       

po výhodnější nabídce.  

Pro materiál, který není potřeba často a je objednáván nepravidelně,  nejsou 

dlouhodobé slouvy uzavřeny. V případě potřeby se snaţí firma najít nejvýhodnější nabídku a 

potřebný materiál co nejvýhodněji obstarat.  Taková situace, kdy by dodavatel mohl určovat 

cenu bez ohledu na výšku poptávky, se v oboru stavebnictví nevyskytuje. Ţadná firma 

dodávající stavební materiál se nepohybuje v monopolním dodavatelském prostředí.  

 

3. Vyjednávací schopnost zákazníků 

Jedná se o opačný případ neţ při vyjednávací schopnosti dodavatelů. U dodavatelů je 

logicky ve výhodě zákazník, který si můţe z důvodu konkurenčního boje stanovavat 
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výhodnější podmínky. Hlavním zákazníkem firmy je společnost Veollia Olomouc. S firmou je 

uzavřená dlouhodobá smlouva o komplexním servisu. Jedná se o zajištění servisu                 

pro střediska Olomouc, Uničov a přilehlých oblastí.  Servis spočívá především v zajištění 

pohotovosti       24 hod. 5 dní v týdnu při zajištění havarijních oprav vody. Firma musí 

zabezpečit do 2 hodin nástup na nahlášenou poruchu, tuto nachystat pro technika vodárny tak, 

aby ji mohl odstranit a pak celý výkop uvést do původního stavu. Největší četnost poruch je 

logicky v zimním období a při teplotních přechodech. 

V letním období pak firma zajišťuje servis při opravách plánovaných, rekonstrukcí 

vodovodních přípojek, realizuje přípojky nové apod. Součástí práce pro tuto mamutí firmu je 

zajištění výkopů při opravách stávající kanalizace ve stejných regionech. V současné době má 

firma nabídku od hlavního zákazníka rozšířit své poskytované sluţby i do Zlínského kraje. 

Další zakázky firma realizuje pro firmy působící v regionu Olomoucka. Tyto spočívají 

především v provádění výkopových prací při výstavbě RD, výstavbě občanské vybavenosti, 

výstavbě a opravách chodníků, parkovišť a podobně. Pro menší dodavatelské firmy je 

výhodnější si na tyto práce najímat firmu cizí, protoţe se jim nevyplatí si techniku kupovat 

pro její velkou finanční hodnotu.Větší firmy pak v rámci kooperace vyuţívají strojový park 

firmy k pokrytí výkopových prací na svých stavbách. 

Nově se také rozvíjí spolupráce s firmou, která se zabývá výstavbou solárních 

elektráren. Její působiště je po celé republice.  Několikaprocentní podíl na objemu prací tvoří 

také doprava při prodeji štěrkopísků a likvidací stavební sutě. Lze tedy říci, ţe strategickým, 

dlouhodobým zákazníkem je firma Veollia, další firmy si sledovanou firmu najímají 

nepravidelně v případě potřeby.  

 

4. Hrozba substitutů 

V oblasti stavebnictví nelze v plném významu mluvit o přímé hrozbě substitutů.  

Zařízení jsou poruchové neustále, proto se opravovat musí. Bez opravy by nemohla dále 

fungovat. Jediným substitutem by mohlo být pořízení nových strojů, ale to je vzhledem 

k finanční zátěţi nereálné.  

 

5. Intenzita stávajícího konkurenčního boje 

V Olomouckém kraji se vyskytují desítky větších či menších firem, zabývajících se 

stejnou nebo podobnou činností ve stavebnictví jako mnou sledovaná firma. Při analýze 
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největší konkurence jsem objevil několik firem, které mají přímý vliv na potenciální 

zákazníky firmy.  

Firma Martin Smětal se sídlem v obci Bystrovany (cca 4km od sídla analyzované 

firmy) poskytuje zemní a výkopové práce, nabízí velkoobjemovou konterjnerovou přepravu, 

navíc provádí demoliční práce, čímţ můţe získávat konkurenční výhodu nad mnou 

sledovanou firmou. Tato firma je podobné velikosti, orientuje se kromě malých podnikatelů 

také na spolupráci s nadnárodními společnostmi typu Skanska, Strabag apod.  

 

Firma Kontejnery Muller je zameřena především na kontejnerovou přepravu a 

demoliční práce. Zemní a výkopové práce provádí okrajově, také její vozový park není příliš 

rozsáhlý. Má v majetku pouze jeden bagr s různě velkými radlicemi. Proto se domnívám, ţe 

naopak vůči této firmě má firma Waltr-stroje konkurenční výhodu.  

Olomoucká firma Gama G+V je stabilní a dlouhodobě působící firma ve stavebnictví.  

Firma nabízí rekonstrukci novostaveb, provádí zemní a výkopové práce, pronajímá stavební 

stroje, provádí výstavbu inţenýrských sítí a nabízí prodej pouţitých stavebních strojů. K jejím 

největším zakázkách patřila výstavba bassebalového hřiště s veškerým zázemím, rekonstrukce 

objektu Sokola Olomouc. Disponuje vozovým parkem, který má přibliţně 7 strojů a 5 

přepravních vozidel, které jsou k pronájmu i s obsluhou.  

Firma Miroslav Vytásek si zakládá na rozsáhlém a kvalitním vozovém parku. Firma 

provádí zemní práce v jakkékoliv rozsahu v celém okrese Olomouc. Dále prosazují co 

největší šetrnost k ţivotnímu prostředí. Propagují nejvýhodnější ceny prací v co nejkratším 

moţném termínu. Firma má navázanou spolupráci s vetšími firmami jako je Eurovia, Strabag, 

nebo Stavby silnc a ţeleznic.  Jedná se však o mladou firmu, která nepůsobí na trhu dlouho.  

Právě menší zkušenosti by mohli být pro firmu Miroslav Vytásek určitou nevýhodou.  

Dalším konkurentem v okolí je firma Stafas. Jedná se o malou firmu, která disponuje 

čtyřmi stavebními stroji, které se snaţí co nejefektivněji vyuţívat. Poskytuje zemní a bourací 

práce a dopravu materiálu. Cenové porovnání nabízených sluţeb vychází mírně ve prospěch 

firmy Waltr-stroje. Mezi zákazníky firmy Stafas patří především malé obce poblíţ sídla firmy.  

Dále se v okolí firmy vyskytuje několik drobných soukromníků a podnikatelů. Ti se 

zaměřují jen na jednu konkrétní činnost, nedisponují velkým vozovým parkem, nemají 
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dostatečný počet zaměstnanců. Tyto drobné firmy by něměly představovat pro analyzovanou 

firmu riziko za předpokladu, ţe se majitel nerozhodne rozšířit svou činnost nebo nenavýší 

svůj základní kapitál, popř. rozšíří svůj majetek a vozový park.  

 

 

4.1.3 BCG Matice 

Při analýze firmy metodou tzv. bostonské matice rozlišujeme činnosti firmy podle 

dvou hlavních kritérií – tempa růstu na trhu a relativního podílu na trhu.  Činnosti 

rozdělujeme do 4 základních kvadrantů.  

Jako „dojné krávy“ bych označil výkopové práce. Konkrétně se jedná o dlouhodobě 

uzavřený kontrakt s firmou Veolia Olomouc. Od této firmy přichází nejvíce zakázek, zvlášť 

v zimním období, kdy se ve vodohospodářství vyskytuje nejvíce poruch. Je to z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek. Tento kontrakt má nejvyšší podíl na vykazovaném 

zisku, proto by měl být kladen velký důraz na udrţení a případném prodlouţení stávající 

smlouvy. Tato oblast činnosti firmy se vyznačuje vysokým relativním podílem na trhu, 

protoţe zmíněná firma je jediná v Olomouckém kraji, která se zabývá oblastí vodárenství. 

Naopak tempo růstu je nízké, tato oblast se můţe dále rozvíjet jen velmi těţko.  

Za „bídne psy“ se myslím, dá označit činnost v oblasti agropodnikání. Firma nabízí 

moţnost ustájení koní na svém pozemku, a to jen z důvodu umístění starých stájí na pozemku 

firmy. Domnívám se, ţe tuto nabízenou činnost není velký zájem, navíc s oblastí činnosti 

stavební firmy to přiliš nekoresponduje.   Těţko můţe firma potenciální zákazníky přesvědčit, 

ţe má s chovem dostatečné zkušenosti apod. Bylo by tedy vhodné promyslet výhodnost 

tohoto druhu podnikání, popř. zváţit moţnost jiného vyuţití stájí. Agropodníkání v podání 

analyzované firmy má velmi nízký podíl na trhu a velmi malou moţnost rozvoje trhu.  

„Otazníky“ můţeme označit zváţení rozšíření podnikatelské činnosti firmy                 

do Zlínského kraje. Jedná se o rozšíření kontraktu s hlavním odběratelem naších sluţeb, tak i 

o nabízení našich sluţeb jednotlivým soukromým zákazníkům. Je nutné zváţit vysokou 

finanční náročnost rozšíření působnosti, musí se řešit zásobování, nutnost pronajmutí 

přechodného stanoviště pro skladovaní a parkování stavebních strojů a materiálu. Také by 

bylo potřeba zjistit, zda nebude nutné rozšířit vozový park, zda nepřijmout nové zaměstnance 

apod. Pro menší zakázky by nejspíš nebylo ekonomické jet aţ ze sídla u Olomouce                
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do vzdáleného Zlína jen kvůli jednomu malému výkopu. Jelikoţ se expanze na tento trh 

teprve připravuje, je podíl na místním trhu nulový. Tempo růstu na trhu bude postupné, 

odpovídající postupné expanzi na nový trh.  

Činnosti firmy, které by se daly označit jako „hvězdy“, jsou pronájmy stavebních 

strojů. Firmě z pronájmu svého zařízení plynou výrazné finanční prostředky. Zaměřuje se 

především na pronájem malým firmám a ţivnostníkům, kterým se pořízení vlastního zařízení 

z finančního hlediska nevyplatí. Tento pronájem poţaduje po firmě nemalé investice             

do strojů, které musí být neustále v bezvadném stavu. Tato část trhu se vyznačuje relativně 

vysokou moţností růstu trhu, protoţe lidé musí pořád svůj majetek opravovat a udrţovat 

v provozuschopném stavu. O této oblasti se nedá tvrdit, ţe moţnost růstu tempa rozvoje je 

nízké, ale zároveň ani vysoké.  

Grafické znázornění dle vývoje tempa růstu  trhu jednotlivých oblastí a relativního 

podílu na trhu je uvedeno na obr. 4.1 

 

Obr.  4.1 BCG Matice 

 

  legenda: o pronájem stavebních strojů  o smlouva s vodárenskou společnosti 

      o rozšíření působnosti do ZK  o agropodnikání  

  

Zdroj: autorem upraveno dle KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Teorie 

pro praxi. 1.vyd. Praha: C.H. Beck. 2002.172 s.  ISBN 80-7179-578-X 
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 4.2 SWOT analýza 

V této kapitole bych chtěl identifikovat všechny silné a slabé stránky společnosti, a 

hrozby a příleţitosti, které mohou firmu v budoucnu ovlivňovat. Pouţiju k tomu SWOT 

analýzu, která by měla všechny body odhalit a její výsledky by měly vést ke stanovení nové 

strategie firmy. Je logické, ţe vliv silných stránek a příleţitostí by se měla firma snaţit co 

nejvíce posilovat, naopak vliv slabých stránek a ohroţení by se firma měla snaţit co nejvíce 

oslabovat. V tabulce 4.1 jsou k jednotlivým poloţkám analýzy přiřazeny body a váhy, které 

odpovají jejim důleţitosti a závaţnosti.  

 

Silné stránky firmy: 

 Poměrně nový, neopotřebovaný vozový park. 

 Zdravá finanční situace. 

 Krátkodobá splatnost pohledávek. 

 Nezadluţenost. 

 Dobrá pozice na trhu. 

 Dobrá lokalita sídla firmy. 

 

Slabé stránky: 

 Několik nedobytných pohledávek. 

 Špatná komunikace ve firmě. 

 Nízká ochota zaměstnanců učit se a malé tvůrčí myšlení. 

 Malá investice do reklamy a propagace. 

 Internetové stránky ve výstavbě. 

 Velká citlivost na nepředvídatelné klimatické podmínky. 

 Fluktuace zaměstnanců. 

 

Příleţitosti: 

 Rozšíření činnosti do sousedních krajů. 

 Uzavření nových konkraktů. 

 Rozšíření vozového parku, získání nových kvalifikovaných zaměstnanců. 

 Vyuţití moderních technologií a postupů. 
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Hrozby: 

 Dopady ekonomické krize. 

 Vstup nové konkurence na trh. 

 Špatná finanční situace zákazníků, sníţený zájem o nové zakázky. 

 Olomoucký kraj nepatří mezi nejbohatší. 

 Poměrně velká konkurence na trhu. 

 Úbytek zkušené pracovní síly. 

 

Tab 4.1 Ohodnocení SWOT analýzy 

Silné stránky Body Váhy Součin Slabé stránky Body Váhy Součin 

▪ vozový park 

▪ pozice na trhu 

▪ lokalita 

▪ finanční situace 

▪ krátkodob. Splatnost 

pohledávek 

7 

5 

6 

6 

5 

5 

8 

4 

6 

5 

35 

40 

24 

36 

25 

▪  komunikace ve   

firmě 

▪  propagace 

▪  webové stránky 

▪  fluktuace zam. 

▪  malá ochota     

zam. učit se 

8 

 

5 

5 

7 

7 

 

6 

 

7 

5 

6 

6 

48 

 

35 

25 

42 

42 

Součet - - 150 Součet - - 192 

Příležitosti Body Váhy Součin Hrozby Body Váhy Součin 

▪ rozšíření činnosti 

▪ nové kontrakty 

▪ nová pracovní síla a 

vozový park 

▪ moderní technologie 

8 

7 

4 

 

6 

8 

6 

6 

 

7 

64 

42 

24 

 

42 

▪ ekonomická 

krize 

▪ nová konkurence 

▪ úbytek pracovní 

síly 

▪ současná 

konkurence 

5 

 

8 

7 

 

5 

6 

 

7 

5 

 

6 

30 

 

56 

35 

 

30 

Součet - - 172 Součet - - 151 

 

Zdroj: vlastní zpracování autora 

 

4.2.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

Hlavní silnou stránkou společnosti je její dobré jméno. Tuto silnou stránku by se měl 

podnik snaţit co nejvíce udrţovat. Jedná se o udrţovaní nebo zvyšování kvality 

poskytovaných sluţeb. Firma si musí váţit svých zákazníků a snaţit si je udrţet. Udrţet 

stávající zákazníky je moţné za pomoci nabízených výhod při opakovaně uzavřených 

smlouvách, nabízet bonusy za věrnost firmě apod.  Další silnou stránkou je nezastaralý 

vozový park. Jelikoţ firma nedávno prošla restrukturalizací, její stavební stroje jsou v dobrém 
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stavu. Tuto silnou stránku musí firma udrţovat pravidelnou a kvalitní údrţbou, případně 

nákupem nových strojů, který je samozřejmě závislý na dobré finanční situaci firmy.             

Po finanční stránce se zdá být podnik zdravý, konkrétní výsledky však zjistím aţ v následující 

kapitole – finanční analýza.  Lze však říct, ţe základní kapitál je splacen, firma je tedy 

kompletně v majetku majitele. Jako silnou stránku lze také označit lokalitu sídla firmy. Obec 

kousek za Olomoucí se zdá být ideálním místem, k hlavním zakázkám, které se vyskytují 

nejčastěji právě ve městě,to mají stroje blízko.  

Pokud jde o hrozby, které mohou ovlivňovat chod firmy, je nutné zmínit vstup nové 

konkurence, který podle výsledků analýzy znamená největší potenciální ohroţení. 

Stavebnictví je jeden z mála oborů, u kterého můţeme pozorovat růst, proto by mohl být 

vstup na tento trh pro mnohé firmy atraktivní. Bariéry pro vstup na trh téměř neexistují, a 

proto je rozšíření konkurence lehce realizovatelné. Také vstup České republiky do Evropské 

unie a následná moţnost volného pohybu sluţeb umoţňuje vstup nejen tuzemských, ale i 

zahraničních investorů. Ekonomická krize ovlivňuje všechny obory podnikání, nejen tedy 

stavebnictví. Můţe se projevovat nedostatkem financí investorů, kteří nebudou chtít 

investovat peníze do nových staveb, oprav apod.  Další hrozbou můţe být i současná 

konkurence na trhu. Jelikoţ se domnívám, ţe firma si vede v současnosti na trhu dobře, 

nedávám ohroţení od současné konkurence aţ takový význam. Avšak je moţné, ţe nějaký ze 

současných konkurentů na trhu zvýší svůj potenciál, a pokusí se získat na svou stranu naše 

současné odběratele. Proto nesmí firma brát konkurenci na lehkou váhu a neustále sledovat 

vývoj trhu a chování konkurence.  

Část z výsledků SWOT analýzy, kterou by se měla firma snaţit jednoznačně 

maximalizovat, jsou příleţitosti. Jak uţ jsem uváděl v jedné z předchozích analýz, hlavní 

přileţitostí firmy je rozmach podnikání do okolních krajů, konkrétně do kraje Zlínského. 

Tento krok je však důleţité zváţit především z ekonomického hlediska. Uzavírání nových 

smluv jde ruku v ruce s finanční situací podniku, kdyţ bude firma prosperovat, bude moci 

uzavírat nové kontrakty, nakupovat nové stroje a být schopna více uspokojit potřeby 

zákazníků. Rozšíření podnikatelské činnosti do Zlínského kraje tedy povaţuji za největší, ale 

také nejnáročnější přileţitost. Dalšími šancemi firmy je uzavírání nových kontraktů a 

získávání nových zákazníku na stávajícím trhu. Je k tomu opět třeba vyuţít dobrého jména 

firmy a dobrých referencí od spokojených odběratelů. Výborný stav vozového parku je také 

příleţitost, která by neměla zůstat nevyuţita. 
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 Z výsledku analýzy vnitřního prostředí firmy jsou známy i slabé stránky firmy, které 

by se firma měla snaţit v co největší míře odstranit. Domnívám se, ţe nejváţnější slabou 

stránkou je špatná komunikace ve firmě. Zaměstnanci sice dostávají pokyny k práci, ale mistr 

směny si neověří, zda zadání bylo jasně a srozumitelně formulovano a dělníky pochopeno. 

Zaměstnanci pak pokyny plní doslova, bez toho, aby o své práci přemýšleli, zda má vůbec 

logiku apod. Vina je tedy na obou stranách. Také se domnívám, ţe v dnešní moderní době je 

absence kvalitních webových stránek závaţným problémem. To souvisí s nízkou úrovní 

propagace a reklamy. Další slabinou firmy je odliv pracovní síly z firmy. Tento problém se 

však netýká pouze analyzované firmy, týká se obecně celého odvětví stavebnictví.  

 

 

4.3 Finanční analýza 

V následující kapitole se budu snaţit zanalyzovat finanční situaci firmy. Budu 

vycházet z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které mi dala firma k dispozici. Konkrétní údaje 

z výkazů lze vyčíst v přiloze č. 3 a v příloze č. 4.  V analýze budu vycházet z poměrových 

ukazatelů finanční analýzy, a zaměřím se především na výpočty rentability, likvidity, aktivity 

a zadluţenosti. K těmto postupupům vyuţiji údaje z loňského (2009) a předloňského (2008) 

účetního období. Data z dřívějšiho období nejsou k dispozici, protoře firma v roce 2007 přešla 

transformací, a z tohoto důvodu by výpočty z dřívějších let mohly být matoucí a nedaly by se 

přesně srovnávat.  

 

Ukazatele rentability 

V následující tabulce jsou přehledně uvedeny získáné výsledky týkající se ziskovosti firmy: 

 

 Období 2009 Období 2008 

ROA 59,3% 22,5% 

ROE 65,5% 55,2% 

Rentabilita trţeb 0,132 0,226 

 

V prvním řádku jsou uvedeny výsledky rentability celkového kapitálu. Vidíme, ţe 

firma zvýšila ziskovost kapitálu, bez ohledu na to,  z jakých zdrojů je pořízen o necelých 40 

procent. Z tohoto pohledu lze soudit, ţe firma vylepšila svou situaci. Ukazatel rentability 
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vlastního kapitálu značí, ţe více jak dvě třetiny zisku jsou tvořeny z vlastního kapitálu.          

V porovnání s minulým období je vidět, ţe zisk je více získáván z vlastního kapitálu.  

Rentabilita trţeb ukazuje, ţe z kaţdé investované koruny nám plyne přibliţne 0,13 haléřů 

zisku V porovnání s minulým obdobím můţeme sledovat menší pokles, avšak je nutné říct, ţe   

v období roku 2008 bylo pracováno s menšími částkami trţeb a zisku neţ za rok 2009.   

 

Ukazatele likvidity 

Tyto typy ukazatele ukazují firmě, jak je schopna dosahovat splácení svých závazků. 

Likvidita neboli platební schopnost patří mezi nejdůleţitější ukazatele finanční analýzy: 

 

 Období 2009 Období 2008 

Celková likvidita 3,5 1,45 

Běţná likvidita 1,74 0,85 

Okamţitá likvidita 0,44 0,24 

 

            Je potřeba uvést, ţe doporučená  hodnota, kolem které by se měl výsledek celkové 

likvidity pohybovat je 2. Proto lze říci, ţe firma tuto podmínku splňuje. Je také vidět, ţe se      

v průběhu vývoje firmy situace vylepšila. Jinými slovy 1 koruna krátkodobých závazků je 

kryta 3,5 korunami obězných aktiv. Ještě se nejedná o tak vysokou hodnotu, ţe by bylo 

moţné tvrdit, ţe firma váţe v podniku přiliš mnoho zásob.  

            U výsledků běţné likvidity porovnáváme výsledky s doporučenou hodnotou, která se 

pohybuje kolem čísla jedna. Můţeme tedy vidět, ţe tento ukazatel by neměl negativně 

ovlivňovat chod podniku, výsledek analýzy souhlasí s doporučenou hodnotou. U posledního 

typu likvidity, to je té okamţité, je v odborné literatuře uvedeno, ţe finančně zdravý podnik 

by měl vykazovat hodnotu vyšší neţ 0,2. Opět můzeme vidět, ţe sledované údaje jsou            

v pořádku.  

 

Ukazatele aktivity 

Lze uvedu dva výsledky, které jsou na sobě navzájem závislé. 

 Období 2009 Období 2008 

Počet obrátek 9,1 krát 2,5 krát 

Doba obratu 40,1 dní 146 dní 
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 Z výsledků v tabulce lze zjistit, ţe se firma  v porovnání s minulým obdobím stává 

více prosperující. Majetek firmy se v trţbách obrátí přibliţně děvětkrát za jedno účetní 

období, coţ je přibliţně sedmkrát více, neţ v obdobím minulém. Z toho logicky vyplývá, ţe 

doba obratu je také kratší, a to dost výrazně, zhruba o sto dní.  

 

 

Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluţenost podniku v období 2009 vychazí přibliţně na 27,4%. Znamená to, 

ţe podíl vlastního a cizího kapitálu je přibliţně v poměru jedné třetiny ku třem. Firma tedy 

nepodstupuje velké riziko, většina kapitálu firmy je tvořena vlastními zdroji. V porovnání        

s minulým období, kdy hodnota ukazatele vyšla 67,2% lze vidět otočení situace. V minulém 

období převládal v podniku cizí kapitál, nyní je tomu však jiţ opačně.  

V této kapitole praktické části jsem se snaţil zanalyzovat firmu po finanční stránce. Analýza 

byla prováděna pomocí zakladních ukazatelů. Výsledky analýzy by se měly promítnout          

do poslední kapitoly diplomové práce – návrhy a doporučení. Uţ teď můzeme říct, ţe 

výsledky ukazují celkem dobrou finanční situaci, ţádné výpočty neodhalily znepokojující 

výsledky.  
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 5 Návrhy a následná doporučení 

V této kapitole se dostávám k samotnému cíli mé diplomové práce. Z výsledků analýz 

vnitřního a vnějšího prostředí, SWOT analýzy, která odhalila silné a slabé stránky podniku a 

přileţitosti a ohroţení firmy, a z výsledku finanční analýzy se budu snaţit navrhnout takové 

návrhy a doporučení, které by mohly firmě dopomoci k dalšímu rozvoji, k získání 

konkurenční výhody a k vyšší výnosnosti podnikání. Navrhl sem doporučení, které se týkají 

jednotlivých oblastí ovlivňující navrhování strategie.  

Vize, poslání, cíle 

V první řadě, bych firmě doporučil věnovat větší pozornost strategickému řizení. 

Firma v současné době nemá stanovenou ani základní vizi ani poslání nebo cíle. Představu       

o budoucím vývoji firmy má pouze majitel, a to pouze v nejasných konturách a ve své  hlavě. 

Doporučil bych tedy konkrétní a jasné stanovení těchto základních pojmů,a je také nezbytné 

seznámit s nimi všechny zaměstnance a vysvětlit své záměry svým podřízeným tak, aby byli 

schopni se na dodrţování vizí, poslání a cílů podílet.  

Vize by nemělat stanovovat nic konkrétního, měla by obecně uvádět směr vývoje 

firmy. Jelikoţ nemám ţádné zkušenosti se stanovováním vize, pokusil jsem se aspoň přibliţně 

navrhnout určitý směr vize, který by si mohla firma stanovit. Vize by mohla vypadat 

například takto: 

“Realizovat stavební potřeby investorů v souladu s co největší spokojeností zákazníků a           

v souladu s životním prostředím”. 

Navrţená vize by měla vstoupit v podvědomí nejen majiteli, ale také všech zákazníků 

a obecně všech stakeholderů podniku. Měla by určitě být i součástí internetových stránek 

podniku. Na navrţené vizi by mohla být zaloţena i případná reklama v médiích,                     

na bilboardech či různé propagační materiály. Poslání by mělo být zaměřeno konkrétněji, ale 

mělo by být sestaveno v podobném duchu. Cíle jsou stanoveny pro jednotlivé zakázky, vţdy 

podle vývoje situace. Důleţité však je, aby byly před kaţdou zakázkou jasně zadány a 

zaměstnanci s nimi byli seznámeni. Neméně důleţité je, aby bylo zpětnou vazbou ověřeno, 

zda zaměstanci stanovenému cíli zakázky rozumí.  
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Pokrytí trhu ve Zlínském kraji 

Jak je uvedeno v praktické části, majitel firmy zvaţuje rozšíření své působnosti          

do okolních krajů, konkrétně do kraje Zlínského. Jednalo by se o zásádní a velmi důleţitý 

krok ve vývoji firmy, který by potřeboval důkladnou analýzu. Takové rozšíření činnosti lze 

označit za rizikové. V případě příznivého vývoje firmy je však moţné tuto strategii realizovat. 

Jelikoţ se firma nachází v zisku, je rozšíření působnosti jednou z variant investování 

získaných prostředků. V první fázi bych však firmě doporučil nechat si zpracovat odbornou 

analýzu o novém trhu. Zjistit s jakou  konkurencí by se firma setkala, zda je na trhu dostatek 

potenciálních odběratelů. Další nutností je předběţná kalkulace nákladů, které by se tato 

expanze na trh vyţádala. Je otázkou,  zda by rozšíření bylo vůbec ve finančních moţnostech 

podniku. S moţností pokrytí zakázek ve Zlínském kraji souvisí výběr typologie strategie, 

kterým se vzhledem k rozšíření působnosti firma bude chtít ubírat. Domnívám se, ţe má firma 

na výběr z následujících dvou strategií: 

Strategie expanze – firma se rozhodne rozšířit svou činnost. Znamená to, ţe se bude 

snaţit pokrýt nový trh v sousedním kraji. Znamená to však nutnost rozšíření vozového parku, 

protoţe stávají by nezvládal pokrýt očekávanou dvakrát tak větší poptávku po sluţbách firmy. 

Z finančního hlediska by to znamenalo nutnost vypůjčení si peněţních prostředků na investice 

do nových strojů, do nutného pronájmu skladových prostor a parkovišť ve Zlínském kraji. 

Kaţdodenní dojíţdění strojů ze sídla firmy by bylo vzhledem ke vzdálenosti nereálné. 

Vzhledem k neochotě zaměstnanců se stěhovat za prací by musela firma zaměstnat nové 

zaměstnance s místem bydliště právě ve Zlínském kraji.  

Strategie stability – firma se bude “drţet při zemi” a moţnost rozšíření působnosti       

do Zlínského kraje odmítne. Zaměří se však na udrţení si svým současných zákazníků a        

na zkvalitňování svých poskytovaných sluţeb. Hlavním cílem bude zachování současné 

situace finančního zdraví a ziskovosti. Získané finanční prostředky můţe firma investovat      

do rozšíření a zkvalitnění vozového parku, budování a opravování svého areálu. Moţností je 

získávání nových zákazníku na stávajícím trhu nebo rozšíření portfolia poskytovaných sluţeb.  

Domnívám se, ţe navrţení strategi, kdy by firma opouštěla své pozice na trhu, není      

v momentální situaci firmy aktuální. Firma je zisková, netrpí nedostatkem zákazníků, proto by 

nebylo logické, kdyby ustupovala ze současné cesty svého vývoje.  
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Doporučení v následujících oblastech by bylo vhodné realizovat bez ohledu                

na zvolenou strategii.  

Personální oblast 

 Je třeba si uvědomit, ţe lidé jsou hlavní hnací silou kaţdé firmy, a v oblasti 

stavebnictví to platí dvojnásob. Jelikoţ v oblasti stavebnictví je problém s fluktuací 

zaměstnanců, je potřeba zajistit zaměstancům pocit jistoty zaměstnaní. Jelikoţ jsem při 

osobních návštěvách firmy zjistil, ţe ve firmě vázne komunikace, je potřeba, aby jak majitel 

firmy, tak i obchodní ředitel více chodil mezi řadové zaměstnance. To samé se týká i mistrů 

jednotlivých výkonů, je potřeba, aby zaměstnancům bylo vše důkladně a jednoznačně 

vysvětleno. Dalším bodem, který bych doporučil změnit je poskytnutí moţnosti zaměstancům 

vyjádřit svůj názor.  Zároveň by měli zaměstnanci dostat prostor pro samostatnou realizaci.  

 Další návrhem by mohla být snaha motivovat starší, zkušené zaměstnance k tomu, aby 

těm mladším předávali léty nabyté pracovní zkušenosti. Jednou z moţností je motivovat 

zkušené zaměstnance například mimořádnou finanční odměnou, druhou variantou je 

sestavování pracovních týmů vţdy z jednoho zkušeného a z jednoho nového, mladého 

pracovníka.  

 Vzhledem k tomu, ţe úroveň vzdělání u zaměstnanců není přiliš vysoká (ZŠ, vyučení), 

potýká se firma s nízkou disciplínou zaměstnanců. Z osobních návštěv na vykonávání jsem 

zjistil, ţe dělníkům je potřeba všechno několikrát opakovat a doslova jim při všem stát           

za zády. Proto vedoucí směn musí být trpělivý člověk, musí umět aspoň okrajově ovládat 

psychologii člověka a umění vést lidi. Druhou variantou je za disciplínu a správně odvedenou 

práci motivovat zaměstnance pomocí odměn, nebo např. neabsenční docházku po celý měsíc 

odměňovat finančním bonusem.  

Marketingová oblast 

 V marketingové oblasti bych doporučil firmě zaměřit se na internetové stránky.         

Do nedávné doby sice firma ţadné “webovky” neměla, ale ani  ty současné neodpovídají 

dnešním moderním trendům. Stránky působí amatérsky a nepřehledně. Stránky by 

potřebovaly zpřehlednit a bylo by dobré umístit na ně více informací.  

 Co se týče propagace a reklamy firmy lze také vysledovat několik nedostatků. Veškeré 

vozy firmy jsou size označeny logem firmy, ale chybí na nich odkaz na kontakt. Proto bych 
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firmě navrhl, aby pod logo firmy uvedla buď telefonní kontakt na majitele, případně 

obchodního ředitele, nebo internetovou adresu firmy.  

 Dále by stálo za úvahu zjistit moţnost umístění reklamy např. na webové stránky 

svých partnerů ,například ve formě reklamních banerů. Jednak je to další moţnost přístupu     

ke kontaktu firmy, navíc takto umístěná reklama slouţí i jako dobrá reference . 

 Firmě bych doporučil zváţit moţnost účasti na stavebních veletrzích (např. Mobitex 

Brno, Stavební veletrhy Brno). Přinosem můţe být vstup do podvědomí návštěvníkům 

veletrhu, moţnost propagace firmy a v neposlední řadě také moţnost získání nových poznatků 

a nápadů z oboru.  

Zařízení a majetek firmy  

Z analýzy bylo zjištěno, ţe majetek firmy, konkrétně vozový park, se nachází ve velmi 

dobrém stavu. Proto by bylo vhodné se zaměřit především na udrţení současného stavu. 

Stroje je nutné  podrobovat časté a důkladné kontrole, klást důraz na šetrné zacházení.           

V připadě poruch neprodleně zajistit, aby byly v co nejbliţší době a v co nejkratším termínu 

opraveny. Domnívám se také, ţe v případě volby strategie stability není aktuálně potřebné 

vozový park nějakým zásádním krokem rozšiřovat.  

Co si však myslím, ţe je pro firmu důleţité, je najít vhodného vyuţití pro skladové prostory    

v rozlehlém areálu firmy. Současná moţnost vyuţití prostor k ustájení zvířat, hlavně koní, 

není  pro firmu výhodná. Doporučil bych proto firmě zváţit moţnost přestavění prostor. 

Variantou je moţný pronájem prostor třetí osobě, která by měla moţnost s prostory zacházet a 

provádět stavební úpravy, samozřejmě po konzultaci s firmou. Druhá moţnost je kompletní 

odprodej části pozemku i se stavbou a získání finančních prostředků na rozšíření podnikání.  

 Veškeré návrhy a doporučení počítají s očekávaným vývojem, nepředpokládají ţádné 

nenadálé situace, jako jsou ţivelné katastrofy apod. Počítam také s prognózovaným vývojem 

ekonomické a politické situace. Kaţdá z variant strategie by se musela zváţit z hlediska 

vhodnosti, uskutečnitelnosti a reálnosti provedení.  
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6 ZÁVĚR 

 

Schopnost konkurovat je v dnešní době velmi sloţitým procesem, který si zasluhuje 

takřka neustálou pozornost. Tato činnost vyţaduje kvalitní vedení a řízení personálu, který by 

měl disponovat strategickým myšlením a měl by mít schopnost firmu strategicky řídit. 

Současné prostředí vyţaduje, aby kaţdá firma měla jasně danou vizi a směr, kterým se chce 

jak v blízké, tak i v vzdálené době ubírat.  

Cílem mé práce bylo především důkladně strategicky analyzovat současnou situaci     

ve firmě. Zaměřil sem se především na vnitřní a vnější prostředí firmy, které je pro 

strategickou analýzu klíčové. Na základě zjištěných výsledků plynoucích z těchto analýz jsem 

se pokusil navrhnout konkrétní doporučení, které by mohla firma aplikovat ve svém 

budoucím vývoji.  

V teoretické části byly předloţeny odborná východiska, ze kterých strategická analýza 

vychází. Snaţil jsem se přehledně a výstiţně charakterizovat základní poznatky, které mi 

slouţily k hlubšímu seznámení se s problematikou strategické analýzy. Dá se tedy řici, ţe 

teoretická část byla sestavena jako obecný návod k získání poznatků při tvorbě doporučení     

při sestavování strategie.  

V praktické části diplomové práce jsem nejprve představil analyzovanou firmu Waltr 

stroje    s. r. o. Nejprve jsem se zaměřil na charakteristiku její činnosti, poskytovaných sluţeb 

a organizační struktury. Poté byly převedeny znalosti z teoretické části do praxe. Zkoumanou 

firmu jsem podrobil analýze vnějšího a vnitřní  prostředí pomocí PEST analýzy, BCG matice, 

SWOT analýzy a finanční analýzy. Z těchto metod jsem došel k určitým závěrům, které byly 

zpracovány v poslední části práce jako návrhy a doporučení.  

V úvodu stanovený cíl je dle mého názoru splněn. Přinosem práce jsou tedy nápady, 

které by firma mohla v praktickém chodu firmy vyuţít, a které by mohly vést k zlepšení 

situace firmy na trhu stavebnictví, konkrétně v oblasti zemních a výkopových prací. 

Stanovené návrhy se týkají následujících oblastí: stanovení vize firmy, marketing a propagace 

firmy, personalistika, majetek a zařízení firmy a působnost na trhu a její případné moţné 

rozšíření. 
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Úspěšnost a přijetí navrhovaných doporučení však závisí na samotné implementaci a 

realiziaci samotnou firmou. Projevení důsledku stanovených myšlenek se nemusí projevit 

hned, protoţe je logické, ţe samotné zavedení do praxe trvá daleko delší dobu neţ jejich 

navrţení. Záleţí na tom, jak je firma schopna vytvořit prostředí, které výrazně podporuje 

změny ve firmě. Z toho jasně vyplývají a potvrzují se mé teoretická východiska, ţe 

strategické řízení je nikdy nekončícím procesem, na který je potřeba neustále zaměřovat 

pozornost. 
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Příloha č. 1 Organizační struktura firmy 

 

 

 

Zdroj: zpracované autorem na základě informací získaných ve firmě 
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Příloha č. 2  

Ceník 
Waltr Stroje, s. r. o., - zemní práce, půjčovna stavebních strojů 

 

UNC 752       400,- hod. 

UNC 1203        540,- hod. 

NEUSON, AX, KUBOTA pás.    580,- hod. 

JCB, HIDROMEK, NH      680,- hod. 

ATLAS kolový, (bourací kladivo)     890,- hod. 

HYDREMA lţíce 1,3m3              1.300,- hod. 

LIAZ kontejner 8t       500,- hod. 

LIAZ kontejner 13t       600,- hod. 

LIAZ MTS        390,- hod. 

MAN kontejner 8t      600,- hod. 

AVIA kontejner 3,5t , 5t     420,- hod. 

Jeřáb AD        780,- den 

Elektrocentrála ČKD               2.200,- den 

Elektrocentrála 6,5       400,- den 

Vibrační válec AMMANN              1.000,- hod. 

Vibrační válec ručně vedený             1.000,- den 

Vibrační deska AMMANN              1.200,- den 

Vibrační pěch       700,- den 

Vrtací stroj k zemnímu vrtáku     600,- den 

Zemní vrták pr. 120         50,- den 

Zemní vrták pr. 300         60,- den 

Řezačka spár malá       650,- den 

Řezačka spár velká       800,- den 

HILTI 56-bour. A vrtací kladivo     480,- den 

HILTI 905-bourací kladivo     700,- den 

Čerpadlo KDF       370,- den 

Čerpadlo HCP       380,- den 

Čerpadlo 220 V       290,- den 

Bruska úhlová –       120,- den 

El. Svářečka        400,- den 

Nabíječka 40 A       150,- den 

Okruţní pila-elektrická      280,- den 

Ţací stroj       440,- hod. 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Zdroj: vnitropodnikové materiály 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 

 

ROZVAHA 

 

AKTIVA Běžný účet období Minulé úč. Období 
   Brutto 1 Brutto 2 Netto3 Netto 4 
 AKTIVA CELKEM 1245 -12 1233 498 

 Dlouhodobý majetek 65 -12 53 0 
 Dlouhodobý hmotný majetek 65 -12 53 0 
 Oběžná aktiva 1189 0 1189 498 
 Zásoby 607 0 607 202 
 Krátkodobé pohledávky 582 0 582 296 
 Krátkodobý fin. Majetek 608 0 608 202 
 Bankovní účet 458 0 458 120 
 Pokladna 150 0 150 82 
 Časové rozlišení -9 0 -9 0 
 

       

       PASIVA Stav v běžném účetním obd. Stav v minulém účetním obd. 

PASIVA CELKEM 1233 498 

Vlastní kapitál 894 163 

Základní kapitál 100 100 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 7 7 

Výsledek hospodaření minulých let 56 -56 

Výsledek hospodaření běžného obd.  731 112 

Cizí zdroje 339 335 

Krátkodobé závazky 339 335 

 

 

Zdroj: vnitropodnikové materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

 

TEXT Stav v běžném účetním obd. Stav v minulém účetním obd. 

Tržby za prodej zboží 1 0 

Obchodní marže 1 0 

Výkony 3531 500 

Výkonová spotřeba 1997 354 

Přidaná hodnota 1535 146 

Osobní náklady 591 0 

Daně 3 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 12 0 

Ostatní provozní náklady 1 1 

Provozní výsledek hospodaření 929 145 

Ostatní finanční náklady 2 1 

Finanční výsledek hospodaření -2 -1 

Daň z příjmu za běžnou činnost 194 31 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 732 113 

Mimořádné náklady 1 0 

Mimořádný výsledek hospodaření -1 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 731 113 

Výsledek hospodaření před zdaněním 926 0 

 

Zdroj: vnitropodnikové materiály 

 

 


