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Abstrakt  
 
KOCICH, P., Strategická analýza konkurenčního okolí společnosti TCHAS, Ostrava 2010, 

Diplomová práce na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. 

Klíčová slova: Konkurenční okolí, konkurenční strategie, konkurenceschopnost, stavebnictví.  

Diplomová práce se zabývá analýzou vnějšího prostředí a makrookolí společnosti 

TCHAS, spol. s r.o. vč. provedení analýz PEST, SWOT, porterovy a konkurenčních skupin.  

Práce je rozdělena na dvě části. První část teoretickou, která pojednává o pojmech 

souvisejících s tématem práce, jako konkurenční okolí, makrookolí, PEST analýza, SWOT 

analýza atd. a ekonomicko-technické charakteristiky společnosti TCHAS, spol. s r.o.  

Druhá část se týká zjištění současného stavu v oblasti stavebnictví, seznámení a 

zjištěním trendů v této oblasti průmyslu. Součástí druhé části je i provedení předmětných 

strategických analýz, které mají a mohou mít dopad na strategické chování společnosti 

TCHAS, spol. s r.o. Tato práce umožňuje získání stručného přehledu o stavu stavebnictví v 

ČR a současné strategické pozice společnosti TCHAS, spol. s r.o. mezi největšími 

konkurenty. 

 

Abstract 

KOCICH, P., Strategic analysis of TCHAS’ competitive environment, Ostrava, 2010, Master 

thesis at Faculty metallurgy and material engineering VŠB - Technical University Ostrava, 

master thesis supervisor Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. 

Key words: Competitive environment, competitive strategy, competitiveness, construction. 

Master thesis addresses external and macro environs analysis of company TCHAS, 

spol. s.r.o. including PEST, SWOT, Porter and Competitive groups analysis. 

This thesis is divided into two parts. The first theoretical part introduces related 

concepts as competitive and macro environs, PEST analysis, SWOT analysis etc. and 

economical-technical characteristics of company TCHAS, spol. s.r.o. 

The second part relates to findings of current situation in construction industry, and 

familiarizes with trends in this industry. Moreover, the second part includes realization of 

strategic analysis that have and might have consequences on strategic performance of 

company TCHAS, spol. s.r.o. This thesis presents the reader with the current strategic 

position of company TCHAS, spol. s.r.o. among its biggest competitors and a brief summary 

of situation in Czech construction industry. 



Obsah:  

Úvod ................................................................................................................................. 1 

1 Konkurenční okolí ...................................................................................................... 2 

1.1 PEST analýza..................................................................................................... 4 

1.2 Porterova analýza .............................................................................................. 7 

1.2.1 Hrozba vstupu nových firem ....................................................................... 7 

1.2.2 Konkurenční rivalita .................................................................................... 9 

1.2.3 Hrozba substitutů......................................................................................... 9 

1.2.4 Síla kupujících (odběratelů) ........................................................................ 9 

1.2.5 Síla dodavatelů .......................................................................................... 10 

1.3 SWOT analýza................................................................................................. 10 

1.4 Výběr strategií ................................................................................................. 11 

2 Ekonomicko - technická charakteristika společnosti TCHAS, spol. s r.o................ 15 

2.1 Charakteristika organizace .............................................................................. 15 

2.2 Historie a vývoj organizace ............................................................................. 15 

2.3 Ekonomická charakteristika ............................................................................ 18 

2.4 Personální charakteristika................................................................................ 20 

2.5 Organizační struktura ...................................................................................... 21 

3 Vývoj a očekávané trendy ve stavebnictví ............................................................... 23 

3.1 Vývoj stavebnictví........................................................................................... 23 

3.2 Pozemní a inženýrské stavitelství.................................................................... 24 

3.3 Bytová výstavba .............................................................................................. 25 

3.4 Regionální struktura stavebních prací ............................................................. 27 

4 Analýza makrookolí  a konkurenčního okolí ........................................................... 30 

4.1 PEST analýza................................................................................................... 30 

4.1.1 Politické a legislativní faktory................................................................... 30 

4.1.2 Ekonomické faktory .................................................................................. 32 

4.1.3 Sociální a kulturní faktory ......................................................................... 34 

4.1.4 Demografické faktory................................................................................ 35 

4.1.5 Technologické faktory............................................................................... 36 

4.1.6 Přírodní faktory ......................................................................................... 36 

4.2 Porterova analýza ............................................................................................ 37 

4.2.1 Konkurenční rivalita .................................................................................. 37 



4.2.2 Hrozba vstupu nových firem ..................................................................... 39 

4.2.3 Hrozba substitutů....................................................................................... 39 

4.2.4 Síla kupujících ........................................................................................... 40 

4.2.5 Síla dodavatelů .......................................................................................... 40 

5 Analýza konkurenčních skupin ................................................................................ 42 

5.1 Charakteristika konkurenčních společností ..................................................... 42 

5.2 Analýza klíčových prvků jednotlivých společností......................................... 46 

5.3 Mapa konkurence ............................................................................................ 50 

5.4 SWOT analýza společnosti TCHAS ............................................................... 51 

5.5 Poziční mapa faktorů společnosti TCHAS...................................................... 52 

6 Návrhy a doporučení ................................................................................................ 55 

Závěr............................................................................................................................... 59 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 61 

Seznam grafů, obrázků a příloh...................................................................................... 63 

Seznam zkratek............................................................................................................... 65 



1 

 

Úvod 

S pojmem strategie se dnes setkáváme v nejrůznějších oblastech. Společnosti a 

firmy, které chtějí být konkurenceschopné, musí neustále vytvářet podmínky, zajišťující 

konkurenční výhodu a tím získat určitý náskok, který přináší firmám tížený cíl ke 

zvýšení obratu a zisku.  

 

K dosažení stavu konkurenční výhody vede spousta překážek. Nutný je neustálý 

monitoring, kontrola makrookolí a konkurenčního okolí předmětné firmy či společnosti. 

Provádění nejrůznějších již ověřených analýz, které pomůžou ke zjištění současného 

stavu na trhu s konkurenty, jsou dnes již samozřejmostí. Pomáhají odhalit slabé a silné 

stránky, přednosti i nedostatky, odkrývají hrozby konkurentů. Dokážou vyjádřit sílu 

dodavatelů a odběratelů.  

 

Firmy či společnosti neustále monitorují, kontrolují a sledují okolí 

konkurenčního trhu a provádějí neustálé analýzy a porovnávání. Na tomto základě dále 

volí následný výběr strategií, které mohou mít v různých časových obdobích různou 

podobu. 

  

Realizace změn za účelem strategického posunu a získání konkurenční výhody 

probíhá v každé firmě nebo společnosti odlišně. Jeden z hlavních rozdílů může být ve 

zvolení vhodné metodiky nebo aktivním či pasivním přístupu k danému problému. 

  

Cílem diplomové práce je zanalyzování konkurenčního okolí společnosti 

TCHAS, spol. s r.o. a zjištění současného stavu stavebnictví v ČR. Výběr vhodných 

konkurentů a provedení základních strategických analýz (PEST analýza, SWOT 

analýza, porterova analýza apod.) včetně realizace analýzy konkurenčních skupin. Na 

základě výše uvedených skutečností, provedu zjištění stavu strategické pozice. 

Vytvořím mapu konkurence stavebních společností a poziční mapu společnosti 

TCHAS, spol. s r.o. Z  výsledků strategických analýz a současného stavu ve 

stavebnictví provedu následné doporučení společnosti TCHAS, spol. s r.o., které by 

mohly zvýšit konkurenceschopnost, případně získat konkurenční výhody ve 

stavebnictví. 
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1 Konkurenční okolí 

Pro předstižení a konkurentů v odvětví a vytvoření uhájitelného postavení 

rozeznáváme nejméně tři konzistentní obecné strategie. 

1. prvenství v celkových nákladech 

2. diferenciace 

3. soustředění pozornosti 

Firmy se mohou rozhodnout třeba jen pro jeden z přístupů obecné strategie a při 

využití všech dostupných prostředků a aktivit může docílit konkurenční výhody. Jindy 

se firmy soustředí na všechny obecné strategie současně.  

 

Prvenství v celkových nákladech 

Cílem této strategie je pomocí funkčních opatření zaměřených na dosažení cíle 

mít co největší náklady. S touto skutečností je spojeno zavedení výkonných výrobních 

zařízení, přísně kontrolovat režijní náklady, minimalizovat náklady na vývoj a výzkum, 

služby, prodej a reklamu. Je důležité věnovat pozornost těmto nákladům hlavně na 

manažerské sféře. Nízké náklady přinášejí firmám nadprůměrné výnosy v jejím odvětví 

bez ohledu na přítomnost konkurence. Nízké náklady přinášejí firmám i ochranu před 

soupeřením konkurentům, neboť mají větší zisk oproti firmám, které zisk obětovaly na 

konkurenční soupeření Dosažení nízkých nákladů, vyžaduje mít vlivnou pozici na trhu a 

vysoký relativná podíl popř. jiné přednosti. Dosažení nízkých nákladů má však někdy 

úskalí v podobě prvotních velkých investic do technologických zařízení nebo agresivní 

tvorbu cen. Vše přináší prvotní ztrátu při získávání podílu na trhu. 

 

Diferenciace 

 Další obecnou strategií je diferenciace služeb nebo produktu co je v celém 

odvětví vnímáno a přijímáno jako jedinečné. Existuje mnoha forem diferenciace: 

design, technologie, vlastnosti, prodejní síť, zákaznický servis. Nejlepší a ideální 

způsob je, aby se firma odlišovala hned v několika způsobech najednou. Při snaze o 

diferenciace firmy není jejím hlavním cílem nízké náklady, nesmí je však plně 

ignorovat. Pokud se podaří firmě dosáhnout nějaké diferenciace, lze prohlásit, že je 

životaschopnou strategií pro získání nadprůměrných výnosů v odvětví. V mnoha 

případech vytváří dobrou pozici pro vyrovnání se s pěti konkurenčními silami. Vlivem 



dosažení diferenciace může nastat situace, že ani přes tuto skutečnost firma nezíská 

velkého podílu na trhu. V mnoha případech firmy svou diferenciací vytváří dojem 

exkluzivity, který nemusí být slučitelný s velkým podílem na trhu. V každém odvětví 

plní diferenciace jinou funkci. Diferenciace nemusí být nutně slučitelná s relativně 

nízkými náklady a cenami srovnatelnými s konkurencí. 

 

Soustředění pozornosti 

 Poslední strategií je soustředění se na segment výrobní řady, geografický trh 

nebo na konkrétní konkurenční skupinu odběratelů. Strategie soustředění pozornosti je, 

na rozdíl od diferenciace a strategii nízkých nákladů, které se zaměřují na celé odvětví, 

zamřena na velmi dobře zvoleném objektu. Principem soustředění pozornosti je 

strategie firmy sloužit svému cíli efektivněji než konkurenti, kteří mají širší záběr 

činnosti. Jako výstup z tohoto sledování je, že firma dosáhne určité diferenciace, 

protože slouží svému cíli lépe než konkurence, nebo vykazuje při této činnosti nižší 

náklady. Ideální stav je dosažení diferenciace i nízkých nákladů najednou. Strategie 

soustředění slouží k vytipování cílů, které jsou nejméně zranitelné k z hlediska 

substitutů anebo tam, kde je konkurence nejslabší. Rozdíl mezi třemi obecnými 

strategiemi je zobrazen na obrázku 1 [3]. 

 

 
Obrázek 1. Obecné strategie [3]. 
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Důležitou částí každé firmy je neustálé monitorování jejího okolí provádění 

pravidelné monitorování. Monitorování okolí firmy (vnějšího prostředí) může na jedné 

straně vytvářet nové podnikatelské příležitosti a na straně druhé se může jednat o 
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potenciální hrozby, které mohou mít za následek i samotnou existenci. Hlavní příčiny 

růstu, poklesu nebo jiných důležitých změn jsou zapříčiněny ve většině případů vlivem 

faktorů okolí, následují faktory vnitřní. Průzkumy ukazují, že firmy, které mají svoji 

strategii přizpůsobenou jejímu okolí, jsou úspěšnější.  

Strategická analýza je proces, pomocí něhož se monitorují a vyhodnocují 

zjištěné skutečnosti tak, aby následně mohly být určeny jako příležitosti nebo hrozby, 

které jednotlivé faktory pro podnik představují. Analýza vnějšího prostředí má za hlavní 

zaměření odhalení vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu ovlivňovat. 

Analýza vnějšího prostředí se dále dělí na makrookolí a konkurenční prostředí. Situaci 

makrookolí řeší „PEST analýza“. Konkurenčním okolím se zabývá „Porterova analýza“ 

[1]. 

1.1 PEST analýza 

PEST analýza slouží ke zkoumání makrookolí nebo globálního prostředí. Tato 

analýza se snaží odpovědět na tři základní otázky: 

1. které vnější faktory mají vliv na podnik? 

2. jaký je rozsah účinků, jež budou mít zmíněné faktory? 

3. jaká je pravděpodobnost výskytu těch nejzávažnějších faktorů v nejbližší 

době? 

Na výše uvedené otázky lze nalézt odpovědi, pokud budeme vycházet z analýzy 

následujících segmentů okolí podniku [2]: 

 Ekonomického 

 Technologického 

 Sociálně- kulturní 

 Demografického 

 Politicko-právního 

 Přírodního 

 

 

 

 

 

 



 

Struktura okolí podniku je schematicky znázorněna na obrázku 2. 

 
Obrázek 2. Struktura okolí podniku [2]. 

 

Ekonomické prostředí 

 Ekonomické prostředí je dáno celkovou hospodářskou situací státu. Mezi 

nejdůležitější ukazatele patří: inflace, nezaměstnanost, zadlužení státu apod. Při analýze 

ekonomického prostředí je důležité myslet i na vývojové trendy. Ekonomika je 

charakteristická tím, že jejím základem není rozlišení rozlišovací charakteristiky vlastní 

jednotlivým podnikům, ale celým odvětvím a sektorům průmyslu. 

 

Technologické prostředí 

 Toto prostředí zahrnuje zaměření na analýzu úrovně vědy, vynálezy všeho 

druhu, míru morálního opotřebení výrobních prostředků apod. V technologickém 

prostředí dochází k neustálým rychlým změnám. Příkladem může být oblast výpočetní 

techniky [2].  

 

Sociálně - kulturní prostředí 

 Mezi důležité faktory v této oblasti lze zařadit vzdělání, ale i třeba náboženství. 

V ČR je velký rozvoj v oblasti vzdělávání, které má následný význam v případném 
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charakteru spotřebního a nákupního chování. Zejména pak o poptávku po výrobcích, ale 

i třeba po službách. Čím vyšší je vzdělanost národa, tím větší je úroveň příjmu, zvedá se 

automaticky i investiční schopnost. Oblast náboženství, je v ČR méně sledovaná a to 

z důvodu, že český národ má velké zastoupení ateistů. V jiných státech však tato oblast 

hraj významnou roli. 

 Všechny významné společenské změny ve společnosti mají za důsledek změnu 

základních hodnot společnosti a vznikají nové segmenty zákazníků. Příkladem můžou 

být „relaxační“ centra v podobě posiloven, center sportu a volného času apod.[23]. 

 

Společenské prostředí 

 Při analýze společenského prostředí je nutné klást důraz na trendy, které jsou ve 

společnosti a které ovlivňují její chování. Je třeba se soustředit na trendy v oblasti 

životního stylu a kladení důrazu na životní prostředí v soukromí i v zaměstnání. 

Důležitým faktorem je také postavení státu v otázce k životu jedince. Společnost je i 

citlivější v otázkách na ochranu životního prostředí.  

 

Demografické prostředí 

 Demografické prostředí hraje při analýze vnějšího prostředí rovněž významnou 

roli. Je důležité nejen pro výrobce hraček a oděvů, ale také pro pojišťovny a banky. Od 

demografických jevů se odvíjí kupní síla obyvatelstva, mobilita pracovní síly, 

vzdělanost nebo trávení volného času. 

 

Politicko – právní prostředí 

 Politicko – právní prostředí mají významnou roli při tvorbě příležitostí nebo 

hrozeb podniků. Např. zrušení celních bariér, různých deregulací se vytváří dobré 

podmínky pro vstup firem na konkurenční trhy apod. Nové právní regulace a změny 

mají zásadní vliv na celá odvětví a sektory průmyslu [2]. 

 

Přírodní prostředí 

 Zahrnuje například faktory klimatických podmínek, počasí, přírodní zdroje ale i 

ekologii, která je v poslední době na prvním místě.  Nejen klimatické podmínky, ale i 

přírodní zdroje (obnovitelné, neobnovitelné) mají značný vliv pro případný příliv 



investic, rozvoj v dané lokalitě apod. Nejen tyto faktory mohou mít za následek možný 

rozvoj nebo útlum podnikatelského prostředí [23]. 

1.2 Porterova analýza 

Klíčovým faktorem prostředí, v němž firma působí je odvětví, v nichž soutěží. 

Stanovení strategie a určení konkurenčních pravidel hry má značný vliv samotná 

struktura odvětví. Vnější vlivy mají pouze vliv relativní, jelikož působí na všechny 

firmy v odvětví stejně a firmy se s nimi musejí vyrovnat. 

Úroveň konkurence v odvětví závidí na pěti základních konkurenčních silách, které jsou 

schematicky znázorněny na obrázku 3 [3]. 

 
Obrázek 3. Schéma pěti konkurenčních sil [3]. 

1.2.1 Hrozba vstupu nových firem 

Snahu získat určitý podíl na trhu a tím i značné zdroje, přinést novou kapacitu do 

odvětví mají nově vstupující firmy. Vstup nových firem většinou vede ke stlačení 

stávajících cen, růstu nákladů a menší ziskovosti. Nově vstupující firma může očekávat 

existenci nejrůznějších překážek vstupu na trh navíc v kombinaci s reakcí stávajících 

účastníků. Pokud jsou překážky veliké nebo čeká-li nová firma od konkurence ostrou 

reakci, bývá hrozba zpravidla malá. 

Existuje šest hlavních zdrojů překážek vstupu: 

1. Úspory v rozsahu 

Jedná se o s nížení jednotkové ceny produktu nebo operace vedoucí ke 

zhotovení produktu v závislosti na zvyšování celkovému objemu produkce za dané 

7 

 



8 

 

období. Nové firmy jsou tímto krokem nuceny vstoupit na trh buď s velkým rozsahem 

výroby, nebo s malým rozsahem produkce. S úsporami v rozsahu se můžeme setkat ve 

všech oblastech podnikání (marketing, služby, výroba, prodejní sítě apod.). 

 

2. Diferenciace produktu 

Stávající firmy mají zavedenou věrnost zákazníků v podobě servisu zákazníkům, 

rozdílnosti v produkci, kvality, nebo také jen proto, že byly na trhu jako jedni z prvních. 

U nově vstupujících firem je diferenciace produktu příliš nákladnou záležitostí a nové 

firmy musím počítat s počáteční ztrátou v prvních letech vstupu na trh. 

 

3. Kapitálová náročnost 

Nové firmy musí investovat nemalé finanční prostředky jako jednu z podmínek 

konkurenceschopnosti např. do reklamy, výzkumu a vývoje nebo prvotní investice na 

nákup nových výrobních zařízeních nákup zásob apod. 

 

4. Přechodové náklady 

Jsou jednorázové náklady, které musí vynaložit kupující, přecházející od 

produkce jednoho dodavatele k produkci k druhému dodavateli. Do těchto prostředků 

lze zařadit např. přeškolení zaměstnanců, náklady a čas, nákup jiného doplňkového 

zařízení, změnu designu produkce apod. 

 

5. Přístup k distribučním kanálům 

Při vstupu nové firmy na trh jsou přirozené distribuční kanály zásobovány již 

zavedenými firmami. Proto se může velkou překážkou vstupu stát zajištění distribuce 

vlastní produkce. Nové firmy se musí snažit přimět stávající distribuční kanály, aby 

akceptovaly jejich produkty např. průlomovými cenami, které však snižují zisk. 

 

6. Vládní politika 

Posledním zdrojem vstupních překážek může být vládní politika. V moci vlády 

je limitování nebo dokonce uzavření vstupu na dané odvětví pomocí nástrojů jako např. 

udělování licence nebo omezení přístupu k surovinám. Mezi regulovaná odvětví v ČR 

patří automobilová doprava, železnice, prodej alkoholu, lodní přeprava apod. [3]. 
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1.2.2 Konkurenční rivalita 

K získání výhodného postavení na trhu v rámci stávající konkurenční rivality je 

obratné manévrování. Pokud jeden nebo více konkurentů pociťují tlak anebo vidí 

příležitost ke zviditelnění a získání konkurenční výhody snaží se nabídnout zákazníků 

něco „více“ než jen standard. Jako příklady lze uvést zlepšený servis zákazníkům, 

cenová konkurence, záruky, reklamní kampaně apod. Tyto kroky jsou v konkurenci 

velice viditelné, a které mohou vyvolat brzkou odvetu nebo snahu o kompenzaci. 

V mnoha odvětvích hrají důležitou roli tzv. zahraniční konkurenti. Účastní se trhu 

přímými zahraničními investicemi anebo působí na trhu jako exportéři. Potenciální 

hrozbou v konkurenční rivalitě jsou zahraniční konkurenti, kteří se odlišují svými 

podmínkami a mají i odlišné cíle. Značnou měrou tak přispívají k různorodosti odvětví. 

Jednou z výhod konkurenční rivality mohou být vysoké strategické záměry, které mají 

za následek, že velké firmy jsou ochotny obětovat část svého zisku a zainventovat do 

dosažení svého úspěchu a podpořila tak své záměry. V těchto případech jsou cíle 

jednotlivých forem značně rozdílné a mohou vést k destabilizaci, neboť jsou velmi 

expanzivní.  

1.2.3 Hrozba substitutů 

Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví tím, že určují finanční stropy. 

Identifikace substitutu plní funkci vyhledávání jiného produktu, které mají stejnou 

funkci jako produkt daného odvětví. Substituční produkty, na které je potřeba se 

soustředit, jsou ty, které se přibližují v produkci odvětví tím, že zlepšují cenovou pozici 

nebo jsou vyráběny odvětvími, jež dosahují vysokého zisku.  

1.2.4 Síla kupujících (odběratelů) 

Funkce odběratelů k odvětví je stlačení cen co nejvíce dolů, usilují o co největší 

kvalitu nebo lepších služeb a staví konkurenty proti sobě na úkor menší ziskovosti 

odvětví. Odběratelé mohou vytvářet hrozbu zpětné integrace. Jsou-li odběratelé 

částečně integrovaní, mohou požadovat ústupky.  Pokud však firmy v odvětví sáhnou 

k hrozbě integrace do odběratelova odvětví, může být vyjednávací pozice částečně 

zmírněna. Dalším faktorem síly odběratelů může bát jeho informovanost o poptávce, 

skutečných tržních cenách nebo o dodavatelových nákladech. Tyto znalosti mohou 

značně posílit jeho situaci na trhu. Čím větší je informovanost, tím větší šance je 

dosáhnout optimální ceny dodavatele. 
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1.2.5 Síla dodavatelů 

Síla dodavatelů spočívá v hrozbě, že zvýší odběrateli cenu nebo sníží kvalitu 

nabízených služeb a nakupovaných statků. Vlivní dodavatelé mohou takto provedenými 

opatřeními vytlačit odběrateli jeho ziskovost. Pokud je nabídka ovládaná jen několika 

málo společnostmi mohou mít dodavatelé prodávající roztříštěným odběratelům 

rozhodující vliv n cenu, kvalitu a termíny. Skupina dodavatelů představuje nebezpečí 

integrace do odvětví odběratele. Jako příklad můžou být uvedeny pracovní síly. 

Nedostatkoví a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci anebo pevně organizované pracovní 

síly mohou vyjednáváním získat významný vliv na trhu odvětví [3]. 

1.3 SWOT analýza 

Analýza SWOT je jednou z technik poznání organizačního prostředí a vnitřních 

možností podniku. SWOT je zkratkou anglických slov strengths (přednosti = silné 

stránky), weaknesses (nedostatky = slabé stránky), opportuinities (příležitosti) a threats 

(hrozby). Příležitosti a hrozby se týkají organizačního vnějšího prostředí, přednosti a 

nedostatky organizačního interního prostředí. Cílem analýzy SWOT je odhalení slabých 

a silných stránek, předností a nedostatků. Firma dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. V tabulce 1 

jsou uvedeny klíčové otázky analýzy SWOT. Tabulka je obsahem přílohy 2. 

 

Přednosti 

Jsou vnitřní podmínky pozitivního charakteru, které můžou organizaci získat 

výhodu nad konkurenty. Organizační schopnosti je chápán zdroj, jasná kompetence 

nebo schopnost, pomocí které lze získat konkurenční výhodu na trhu. Do skupiny 

předností patří např. talentovaní manažeři, silný image, přístup ke kvalitnějším 

materiálům, vlastnictví patentů apod. 

 

Nedostatky 

 Jsou vnitřní podmínky negativního charakteru, které mají za následek nižší 

výkonnost organizace. Do nedostatků firmy mžeme zařadit např. manažery 

s neodpovídajícími strategickými schopnostmi, zastaralé stroje, špatný image, absence 

jiných schopností apod. 
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Příležitosti 

Vyjadřují současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé pro 

výstup organizaci v čase současném nebo budoucím. Mezi příznivé podmínky můžeme 

zařadit změny v zákonech, rostoucí počet zaměstnanců, zlepšené vztahy s dodavateli, 

uvedení nových technologií apod. 

 

Hrozby 

Hrozby znamenají současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou 

nepříznivé pro výstup organizaci v čase současném nebo budoucím. Do hrozeb lze 

zařadit například vstup nového silného konkurenta na trh, zastaralost výrobků, změna 

legislativních nařízení, pokles počtu zákazníků apod. 

 

Dokončením analýzy SWOT je výstup posouzení stávající situace firmy a 

možnost provést zásahy, které firmě připraví lepší budoucnost. Manažeři porovnávají 

interní přednosti a nedostatky s externími příležitostmi a hrozbami [4]. 

 

1.4 Výběr strategií 

Po provedení okolního prostředí a interních organizačních činností, a pokud jsou 

stanoveny strategické cíle, je nutné zvolit proces strategie. Při výběru strategie je nutné 

vzít na vědomí řada různých strategických alternativ s cílem dosáhnutí požadovaného 

cíle. Níže je uvedeno 12 různých strategických alternativ, ke kterým mohou manažeři 

firem přihlédnout [4]. 

 Koncentrace 

 Rozvoj trhu 

 Rozvoj výrobku 

 Inovace 

 Horizontální integrace 

 Vertikální integrace 

 Join venture 

 Soustředěná diverzifikace 

 Složená diverzifikace 

 Redukce 
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 Rozdělení  

 Likvidace 

 

Výběr strategií, nebo také strategické rozhodování má zásadní podíl na směr 

organizace. Strategickým rozhodováním se firmy pokouší získat zvýhodnění na trhu 

nebo zlepšit vztahy s dodavateli. Dá se chápat jako efektivní nastavení pro získání 

konkurenční výhody. Důležité je také položit si otázku, zda se má organizace soustředit 

na jednu oblast nebo se zabývat větší oblastí zájmu [30].  

 

Koncentrace 

Principem koncentrace je zaměření se na jeden výrobek (službu) na jednom trhu. 

Celá forma se soustředí na jedinou věc a na to, aby se dělala dobře a bez chyb. U této 

strategie je spousta výhod. Jako hlavní výhoda je maximalizace předností a 

minimalizace nedostatků. Je to způsoben tím, že soustředění je na jedinou činnost. U 

této strategie se maximálně zefektivní výroba, lze tímto získat solidní reputaci a firma 

takto mlže pružně reagovat na poptávku zákazníka. Koncentrace má jako negativní 

stránku omezení růstu organizace a tím i ziskovost. U této strategie je minimální 

expanze na nové trhy. Využití strategie koncentrace je ve většině případů u malých 

firem.  

 

Rozvoj trhu 

 Tato strategie spočívá v prodeji stávajících výrobků (služeb) na nových trzích. 

Jednou z možností je vstup na nové geografické oblasti. Firma se může rozhodnout 

rozšířit působnost podnikání a vstoupit na zcela nové trhy v rámci země nebo třeba i 

kontinentů. 

 

Rozvoj výrobku 

 Spočívá v předělání stávajícího výrobku (služeb) nebo vývoj zcela nového, který 

je podobný tomu stávajícímu. Výhoda této strategie je u firem, které nabízejí výrobky 

(služby) s krátkým životním cyklem. Modifikací stávajících Výrobků a služeb 

umožňuje firmě zachovat si stávající zákazníky, kteří jsou spokojení se stávajícím 

výrobkem a přitom oslovit i zákazníky zcela nové. Tato strategie je považována na 



13 

 

nejméně riziková a s nejmenšími náklady. Lze takto maximalizovat současné i budoucí 

přednosti firmy bez podstatného posunu v jejich aktivitách.  

 

 

Inovace 

 Inovační strategie se zakládá na vyvinutí zcela nového výrobku na základě 

technologie výrobku stávajícího. Motivem a cílem inovace je „udělat“ ze stávajících 

výrobků zastaralé a neprodlužovat jejich životní cyklus. Příkladem může být výpočetní 

technika nebo průmysl zvukových nosičů (vynález záznamu zvuku na voskovém 

válečku až po kompaktní disky). Inovační strategii řadíme k mnoha rizikovějším než 

předešlé strategie. I přes značné riziko umožňuje při úspěšné aplikaci dosažení 

značného úspěchu. 

 

Horizontální integrace 

 Principem horizontální integrace je koupě jiných organizací ve stejném odvětví. 

Tato strategie umožní dosáhnutí růstu. Umožňuje rychlý přístup k novým službám a 

výrobkům, poskytuje rychlý vstup na cizí trhy a tím i k novým zákazníkům. 

Horizontální integrace je nejlepší strategií pro firmu, která má spoustu předností, čelí 

však hrozbě od konkurentů.  

 

Vertikální integrace 

  Vertikální integrací se rozumí koupě nebo vytvoření organizací, které mají 

funkci zajišťování a distribuci jejich výrobků (služeb), zásobují ji materiály nebo dělají 

obojí. Vertikální integraci využívají firmy, které mají značné přednosti, ale hrozí jí 

externí hrozby. 

 

Joint venture 

 Je strategie, která se týká dvou nebo více firem v případě, že žádná z nich nemá 

kapacitu nato, aby naplňovala své strategické cíle a určitý záměr. Využití této strategie 

je v případě nedostatku vhodných zdrojů nebo v případě rozdělení rizika 

neotestovaného výrobku popř. jsou odrazeny od vstupu na zahraniční trhy. 
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Soustředěná diverzifikace 

 Využívá možnosti ve vytvoření nebo koupi organizací, které distribuují nebo 

vyrábějí podobné výrobky. Tato strategie se využívá za podmínek existence společných 

technologií, distribučních kanálů, zákazníků řídící schopnosti apod.. Využití je také 

v případě stabilizace na trhu. 

Složená diverzifikace 

 Složená diverzifikace se využívá v případě, kdy firma má záměr koupit nebo se 

spojit s jinou firmou, která však nevyrábí a nedistribuuje příbuzné a podobné výrobky. 

Tato strategie je zaměřena na návratnost investic. Firmy jsou hodnoceny podle přínosu 

celkového zisku než podle jejich podobnosti firmy, která jej kupuje. 

 

Redukce 

 Management přistupuje k redukci v případě způsobení ohrožení externími 

hrozbami a poklesem výkonnosti způsobným interními nedostatky. Výsledkem redukce 

je snížení počet zaměstnanců vč. managementu. Redukce se však může týkat i omezení 

investic, vývoje, cestovné, platy apod. 

 

Rozdělení 

 Rozdělení nastává v době, kdy management rozhodně část firmy prodat. Jedním 

z důvodu je špatná výkonnost divize nebo jiné organizační složky. Cílem je získání 

finančních prostředků na investování do jiných projektů apod. Strategie rozdělení a 

redukce jsou řešeny většinou společně. 

 

Likvidace 

 Znamená přistoupení k bankrotu. Následuje majetkové vypořádání z prodeje 

firmy, hlavně majetkové struktury a uspokojení tak potřeb věřitelů apod. 

Strategie rozdělení, redukce a likvidace se management firmy zabývá v případě, kdy je 

firma interně slabá a musí čelit kritické vnější hrozbě. V případě redukce a rozdělení 

existuje možnost managementu, že firma se vzchopí a bude zase prosperující [4]. 
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2 Ekonomicko - technická charakteristika společnosti 

TCHAS, spol. s r.o. 

2.1 Charakteristika organizace 

Společnost TCHAS je sedmou největší stavební firmou v České republice a 

největším českým exportérem stavebních prací. V roce 2007 dosáhl její stavební úsek 

obratu 8,3 miliardy. Prostřednictvím svých závodů a organizačních složek TCHAS 

působí v České republice, na Slovensku a v Polsku. Krokem, zajišťujícím další rozvoj v 

rámci Evropské unie, bylo v červenci 2007 oficiální završení procesu kapitálového 

vstupu zahraničního investora - francouzské stavební společnosti EIFFAGE. Dlouholetý 

člen elitní desítky evropských stavebních firem vstoupil do společnosti TCHAS v pozici 

majoritního společníka a svým kapitálovým zázemím umožňuje další investiční a 

teritoriální rozvoj stavební skupiny TCHAS [6].  

K datu 1. 1. 2010 se stala společnost EIFFAGE 100% majoritním vlastníkem 

společnosti TCHAS, spol. s r.o. a k výše uvedenému datu došlo ke změně v názvu 

společnosti z TCHAS na EIFFAGE Construction Česká republika, s .r o. 

2.2 Historie a vývoj organizace 

TCHAS zahájil svou činnost 13. března 1991 s devíti pracovníky a obratem 20 

miliónů korun. Patřil k nejmenším firmám v regionu. V počátku začali jako jedinci a 

postupně narůstali až do dnešních rozměrů – ze zmiňovaných 20 miliónů obratu se 

společnost za 15 let existence dostala na  téměř 8 miliard. TCHAS patří mezi největší 

firmy v Ostravě, ale také v Moravskoslezském kraji i celé České republice.  Sídlo bylo 

v Ostravě - Mariánských Horách na ulici Strmá 2. Dnes stojí na                       

ul. Francouzská v Ostravě – Porubě. 

Dne 1. října 1992 TCHAS  v přímém prodeji zakoupili ve velké privatizaci ISO 

– Inženýrské stavby Orlová. Tato cesta vedla k nejlepšímu vstupu do stavebnictví, 

protože ISO, kdysi součást výstavby OKD – Báňské stavební společnosti, byl špičkový 

závod. Lidé, kteří tenkrát stáli v čele tohoto závodu, se stali osou historie firmy. 

Schopnosti ISO Orlová se projevily zejména v liniových železničních stavbách. Jsou 

základem účasti na železniční koridorové výstavbě, která se realizuje nejen v České 

republice, ale také na Slovensku a Polsku. 
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Zásadní vliv pro finanční stabilizaci firmy bylo rozhodnutí obchodovat s palivy. 

Veškerá práce pro OKD byla zaplacena uhlím. Zisk byl investován do nákupu stavební 

společnosti a obchod se postupem času stal minoritní aktivitou. 

V roce 1996 byla poprvé překročena hranice 2 miliard korun obratu. Činnost 

byla posílena o těžkou mechanizaci. Byli jsme specialisty na stavby v poddolovaném 

území, což otevřelo obzory v možnosti získávání zakázek 100 milionových obratů. 

V roce 1997 společnost vstoupila na I. železniční koridor, byť jako jedna 

z posledních firem v oboru a až po pěti letech zahájení prací. 

V roce 1999 činil obrat již 4,8 miliardy korun a společnost TCHAS se dostala do 

elitní stovky českých firem CZECH TOP 100 a v TOP 10 stavebních společností 

v České republice. 

V roce 2002 se začala realizovat myšlenka rozšíření působnosti firmy za hranice 

České republiky. Byly vytipovány lokality Slovenska a Polska. Začal růst exportu. 

V roce 2003 získala společnost TCHAS „STAVBU ROKU“ v České republice 

za rekonstrukci sídla Severomoravské plynárenské v Ostravě.   

Rok 2004 přinesl zvýšení celkového obratu na 5,2 miliardy korun. Společnost 

TCHAS se rozšiřuje o dvě dceřiné společnosti. ENVITRADE, s.r.o. a INGSTAV             

Brno, s.r.o. 

Rok 2005 byl rokem prudké expanze skupiny TCHAS  na zahraniční trhy. 

Zejména Slovensko a Polsko se staly rozvojovými teritorii stavebního exportu.  Obrat 

vzrostl na historicky nejvyšších 6,8 miliard korun. V tomto roce došlo k zjednodušení 

struktury stavební činnosti. Byla provedena fúze stavebních subjektů do mateřské 

společnosti TCHAS.  

Dynamika růstu celkového obratu se i  v roce 2006 potvrdila. Celkový obrat 

činil 7,8 miliard korun. Mezi největší stavby realizované společností patří letištní 

komplex odbavovací a odletové haly v Mošnově. 

V roce 2007, po šestnácti letech existence, vstoupila společnost TCHAS do 

přelomové etapy svého vývoje. V rámci další expanze stavebních aktivit v Evropské 

unii byl proveden krok v podobě podpisu smlouvy s francouzskou stavební společností 

EIFFAGE, který patří do elitní desítky největších stavebních firem v Evropě. Stal se 

majoritním vlastníkem společnosti.   

Logo společnosti je obsahem přílohy 3.    
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Společnost TCHAS, spol. s r.o. podniká ve stavebním odvětví v těchto oblastech 

[6].  

Dopravní stavby 

 komplexní výstavba a rekonstrukce železničních koridorů 

 modernizace železničních tratí 

 rekonstrukce a výstavba tramvajových tratí 

 

Pozemní stavby 

Bytová výstavba 

 regenerace panelových domů 

 výstavba bytových jednotek 

 

Průmyslové stavby 

 výstavba průmyslových hal 

Občanská vybavenost 

 výstavba a rekonstrukce škol a sportovních zařízení 

Stavby pro zdravotnictví 

 výstavby a rekonstrukce nemocnic a domů s pečovatelskou službou 

 

Ekologické a vodohospodářské práce 

 realizace čistíren odpadních vod 

 komplexní výstavba kanalizačních stok a přivaděčů 

 komplexní výstavba vodovodních řádů a přivaděčů 

 skládky a spalovny komunálního odpadu 

 

Inženýrské a podpovrchové stavby 

 ražené štoly, protlaky potrubí 

 výstavba kolektorů 

 vodovody, kanalizace 

 

Speciální technologie 

Sanace inženýrských sítí pomocí speciálních technologií: 

Vodovodních řádů 



 vnitřním nástřikem epoxidovou technologií 

 vnitřním nástřikem polyuretanem 

Kanalizačních řádů 

 sklolaminátovou vytvrzovatelnou vložkou 

2.3 Ekonomická charakteristika  

Ve srovnání s vývojem stavební činnosti (obratu) z minulých let, které 

znamenalo obdobím hospodářského růstu, navyšování obratu a zlepšování 

hospodářských výsledků přinesl rok 2008 opačné trendy. Celkový obrat v roce 2008 byl 

proti roku 2007 značně menší. Dosáhl hodnoty 5,4 miliardy korun. Přehled celkového 

obratu společnosti od doby vzniku až po současnost zobrazuje graf 1.  

Čistý obrat v tis.Kč
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Graf 1. Čistý obrat společnosti TCHAS, spol. s r.o. [7]. 

 

Ve druhé polovině roku 2008 došlo ve společnosti TCHAS k výrazným 

personálním změnám. Současně byla zahájena konsolidace společnosti a zavedeny nové 

prvky ekonomického řízení. Tyto procesy přinesly ve svém důsledku další negativní 

dopad hospodaření společnosti za rok 2008, přestože řešily převážně problematiku z let 

minulých.  

Značnou část hospodářských výsledků tvoří i zahraniční aktivity společnosti. 

Jedná se o působení a realizace několika zakázek v zemích Slovenska a Polska. 

V daných zemích společnost TCHAS založila dceřiné společnosti. Na Slovensku je to 

„Špeciálne činnosti“ a v Polsku dceřiná společnost „TCHAS Polska“. Ve srovnání s 

rokem 2007 je procentuální zastoupení podílu z tržeb téměř srovnatelné a činí 33% 

celkového podílu tržeb. Za tyto zahraniční aktivity získala společnost TCHAS 
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ocepenění „Exportér Moravskoslezského kraje 2008“. Struktura zakázek za rok 2008 

podle zemí působnosti (podíl tržeb) je zobrazena na grafu 2. 

Struktura zakázek 2008 podle zemí působnosti (podíl z tržeb)

Česká republika
67,3%

Slovensko
24,7%

Polsko
8,0%

 
Graf 2. Struktura zakázek 2008 podle zemí působnosti (podíl z tržeb) [7]. 

Z hlediska struktury zakázek (typu staveb) a následného podílu z tržeb za rok 

2008 tvoří značnou část tržeb pozemní stavby, které s 62,2% jednoznačně dominují 

v celkové struktuře. Celkový přehled struktury zakázek za rok 2008 podle typu staveb je 

uveden na grafu 3 [7]. 

Struktura zakázek 2008 podle typu staveb (podíl z tržeb)

Ekologické stavby
19,3%

Dopravní stavby
18,5%

Pozemní stavby
62,2%

V

 
Graf 3. Struktura zakázek 2008 dle typu stavby (podíl z tržeb) [7]. 
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2.4 Personální charakteristika 

Vývoj zaměstnanosti ve společnosti TCHAS probíhá v souladu s přijatou 

strategií v oblasti řízení lidských zdrojů. Celkový počet zaměstnanců k prosinci 2008 je 

1268, což je navýšení proti roku 2007 o 87 zaměstnanců. V souvislosti s dalším 

rozvojem inženýrského způsobu řízení stoupl počet kvalifikovaných zaměstnanců, 

zejména v technicko-hospodářských profesích. 

Zvýšená pozornost společnosti je věnována péči o soustavný rozvoj 

zaměstnanců. Nově nastoupivší pracovníci včetně absolventů procházejí řízeným 

adaptačním programem, vybraným zaměstnancům byly vytvořeny kariérové plány. 

Poměr úrovní vzdělání ve společnosti TCHAS je uveden na grafu 4. Struktura 

zaměstnanců dle zařazení je zobrazena na grafu 5.  Pro podporu vzdělávacích aktivit se 

již podařilo získat grant z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na 

projekt „Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců skupiny TCHAS 

prostřednictvím vzdělávání“ [7]. 

 

Struktura vzdělanosti zaměstnanců TCHAS 2008

Vysokoškolské vzdělání
20,3%

Základní vzdělání
14,3%

Vyučen nebo SO
42,0%

SŠ s maturitou nebo 
vyšší odborné vzdělání

23,4%

 
Graf 4. Úroveň vzdělání ve společnosti TCHAS, spol. s r.o. [7]. 
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Rozdělení pracovních pozic TCHAS 2008

Dělníci
58,7%

Manažeři
2,9%

Technicko-hospodářští 
pracovníci

38,4%

 
Graf 5. Struktura zaměstnanců dle zařazení [7]. 

2.5 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti je tvořena interními organizačními jednotkami. 

Vrcholovým řídícím orgánem společnosti je statutární orgán. Statutárním 

orgánem společnosti jsou jednatelé. Jednatelé řídí činnost společnosti a jednají jejím 

jménem. Další organizační jednotkou je úsek správy jejíž posláním je dosažení 

jednotného a uceleného řízení společnosti. V čele úseku správy stojí ředitel úseku. Dále 

pak závod (odštěpný závod), který patří do organizační jednotky. Závod vykonává 

obchodní nebo výrobní činnosti. Provádění těchto činností se zakládá na principech 

samostatnosti a odpovědnosti. 

Další interní organizační jednotky v rámci správy společnosti resp. závodu jsou 

tyto: 

 Závod 

 Divize 

 Odbor 

 Oddělení 

 Referát 

 Středisko 

 Pracoviště 
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Při řešení významných a dlouhodobých úkolů je ve společnosti                      

TCHAS, spol. s r.o. zřízena tzv. pružná organizační struktura (projektový tým). Má za 

úkol řešit organizační, výrobní a technické zabezpečení konkrétní rozvojové nebo 

podnikatelské aktivity [5].  

Firemní struktura společnosti EIFFAGE Construction, Česká republika, s r.o. je 

uvedena v příloze 1.  



3 Vývoj a očekávané trendy ve stavebnictví 

Stavebnictví v České republice mezi významná národohospodářská odvětví. 

Stejně jako v jiných zemích v Evropské unii. Západoevropský průměr intenzity stavění 

v roce 2008 byl o 16,5% nižší než intenzita stavění v ČR. České stavebnictví příznivě 

ovlivnil vstup naší ekonomiky do evropského prostoru. Stavební odvětví v ČR republice 

má období několikaletého růstu. V současné době zaměstnává stavebnictví cca 450 000 

osob což je 9% osob pracující v civilním sektoru. Stavebnictví v ČR představuje 7 - 8% 

HDP [8]. 

3.1 Vývoj stavebnictví 

Dle statistik Českého statistického úřadu se stavební produkce během prvních 

šesti měsíců roku 2009 propadla meziročně o 4,8 %. Největší propad dle Českého 

statistického úřadu je v oblasti pozemního stavitelství. Ve srovnání s rokem 2008 klesla 

stavební produkce v tomto odvětví v prvním pololetí roku 2009 o 11,7 % (viz graf 6). 

Příčinou je značné oslabení poptávky jak po novém bydlení, tak po nových 

kancelářských, skladových prostorách a výrobních prostorách.   
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Graf 6. Index stavební produkce rok 2008 a 2009 [9]. 

Zcela jiná situace je zatím v oblasti inženýrského stavitelství. Tento segment 

trhu meziročně vzrostl o 16,4 %. Velký podíl na těchto výsledcích mají státní zakázky v 
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oblasti dopravní infrastruktury. V roce 2009 dolehla na Českou republiku celosvětová 

ekonomická krize na české hospodářství a průběh výstavby financované státními penězi 

v podstatě nebyl negativními zprávami ještě zasažen. Lze tedy konstatovat, že i 

inženýrské stavitelství s největší pravděpodobností krize zasáhne a několikaletý růst 

vystřídá pokles. Výpadky příjmů státního rozpočtu jsou nyní tak rozsáhlé, že deficit 

státní rozpočtu by měl v roce 2010 podle současných předpovědí přesáhnout 

160 miliard korun. Vláda hledá různá řešení, jak nastalou situaci bude řešit. Na řadu 

mají přijít úsporná opatření, přičemž škrty se samozřejmě dotknou také státních zakázek 

v oblasti stavebnictví a to nejen na rok 2010. U některých zakázek dojde k jejich 

odkladu a u některých rozestavěných projektů i k jejich „zmražení“ [9].  

 

Stavební povolení v ČR 

Dle sdělení stavebních úřadů nastal v první polovině roku i pokles vydání 

stavebních povolení o 9,7% oproti stejnému období roku 2008. Meziroční nárůst 

zaznamenala pouze kategorie „ostatních staveb“, největší pokles byl zaznamenán u 

budov na ochranu životního prostředí a u nové výstavby bytových budov                   

(viz. graf 7.) [10]. 

 
Graf 7.  Počet vydaných stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb  

2002 – 2009 [10]. 

3.2 Pozemní a inženýrské stavitelství 

 U pozemního stavitelství nadále pokračuje trend poklesu, který se stále 

nedokázal vymanit z trvalého meziročního poklesu. Naproti inženýrské stavitelství si 
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zachovává meziroční růst, který byl v první čtvrtině roku vlažný, ve druhém čtvrtletí 

však dosahoval meziročního růstu od 20,8% – 28,9% (viz. graf 8) [10]. 

 

 
Graf 8. Pozemní a inženýrské stavitelství v jednotlivých čtvrtletích  

2006 – 2009 [10]. 

3.3  Bytová výstavba 

 V stavební oblasti bytová výstavba byla v první polovině roku 2009 zahájena 

stavba 9736 bytů, což znamená meziroční pokles o 21,2% proti stejnému období roku 

2008. U zahájení staveb bytů v bytových domech je doznán pokles stavební produkce o 

27,1%. Tento pokles může mít za příčinu nižší aktivitu developerů. Nejvíce staveb bytů 

bylo zahájeno v kategorii rodinných domů, které činí celkově 51,9% v oblasti bytová 

výstavba. I tuto kategorii postihl pokles, který činí 20,0% proti stejnému období roku 

2008. Lidé i stavbaři se uchylují k alternativnímu řešení. V první polovině roku 2009 

vznikl nárůst o 30,1%v kategorii přístaveb, nástaveb a vestaveb k bytovým domům a 

4,2% nárůst počtu zahájení bytů formou stavebně upravených nebytových prostor. 

Celkový přehled bytové výstavby v jednotlivých čtvrtletích (meziroční změny v %) jsou 

uvedeny v grafu 9 [10]. 
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Graf 9. Bytová výstavba v jednotlivých čtvrtletích (meziroční změny v %) [10]. 

Dokončené byty 

V roce 2008 bylo dokončeno 38 383 bytů. Ve srovnání s rokem 2007 to představovalo 

pokles o 7,8 %. I přes tento pokles se jedná o druhý největší počet dokončených bytů od 

roku 1993. Nejvýraznější meziroční pokles byl zaznamenán v Praze o 32,8 % a 

Jihomoravském kraji o 24,3 %. Naopak v osmi krajích byl zaznamenán vzestup, 

největší v Jihočeském kraji o 29,7 % a Jihočeském o 29,7 %. Přehled počtu 

dokončených bytů v jednotlivých krajích v letech 2002 – 2008 je znázorněn         

v grafu 10 [11].  

 

 

Graf 10.  Počet dokončených bytů v jednotlivých krajích v letech 2002 - 2008 [11]. 
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3.4 Regionální struktura stavebních prací 

Statistické informace za rok 2008 jsou sestaveny z okruhu zpravodajských 

jednotek, které tvoří podniky nad 20 a více zaměstnanců s převažující stavební činností. 

Hodnoty stavebních prací realizovaných firmami s 20 a více zaměstnanci je stanovena 

z dodavatelských smluv. Výsledky statistického zjišťování jsou uvedeny v dokumentu 

„Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby za rok 2008“ [12]. 

 

Stavebnictví v tuzemsku v roce 2008 podle sídla a místa stavby podniku 

Základní informace o objemech stavební produkce roku 2008 v tuzemsku 

v členění podle místa stavby a sídla podniku v jednotlivých krajích je uvedeno v     

grafu 11. 

 

Graf 11. Stavebnictví v tuzemsku podle místa stavby a sídla podniku v mil. Kč b.c. 

 v roce 2008 [12]. 

 

Rozdíly mezi hodnotami stavební produkce podle místa stavby a hodnotami stavební 

produkce podle sídla podniku znamená rozdíl mezi objemem stavebních prací firem se 

sídlem v příslušném regionu a uskutečněným objemem stavebních prací v příslušném 

regionu za rok 2008. Nejvyšší rozdíl je zaznamenán v hlavním městě Praze z důvodu 

velké koncentrace sídel velkých firem. Přebytek kapacit činí cca 27,6 mld. Kč. 
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Kapacitní přebytek je také v Jihomoravském kraji (25,0 mld. Kč). V ostatních krajích se 

případný kapacitní přebytek jednotlivých okresů příliš neprojevil.  

 

Stavebnictví v tuzemsku v roce 2008 podle směrů výstavby v krajích podle místa stavby 

za rok 2008 

Do jednotlivých směrů výstavby je zahrnuta nová výstavba, rekonstrukce nebo 

modernizace. K nejvýraznějšímu nárůstu stavebních prací v tuzemsku došlo u 

inženýrských staveb o 9,8% a u oprav a údržby o 3,9%. Největšího poklesu bylo 

zaznamenáno u vodohospodářských staveb o 16,4%. K největšímu nárůstu z krajského 

pohledu došlo u nebytových budov výrobních v Pardubickém kraji, v Ústeckém kraji, 

v Jihomoravském kraji a v Libereckém kraji. V Moravskoslezském kraji vzrostla pouze 

bytová výstavba, v ostatních krajích došlo k poklesu. Z dalšího směru výstavby – 

inženýrských staveb nejvíce vzrostl objem produkce v Jihomoravském kraji, 

v Pardubickém kraji a v kraji Zlínském. Větší přehled struktury jednotlivých směrů 

výstavby v daných krajích ČR za rok 2008 zobrazuje graf  12. 

 

 

Graf 12. Struktura směrů výstavby v krajích podle místa stavby v roce 2008 [12]. 

 

Stavebnictví v tuzemsku v roce 2008 podle velikostní kategorie v roce 2008 

Největší objem prací u firem s 1000 a více zaměstnanci v roce 2008 zajišťovala s 64,4% 

stavebních prací inženýrská výstavba, 10,3% je občanská výstavba a 14,4% průmyslová 

výstavba. Struktura jednotlivých směrů výstavby podle velikostní kategorie v roce 2008 
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je uvedena v grafu 13. Rovněž je uvedena zajímavá statistika v tabulce 2., ze které 

vyplývá výrazný podíl velkých stavebních podniků (1000 a více zaměstnanců) na 

pracích pro veřejné zadavatele (46,20 %) [12]. 

 
Tabulka 2. Porovnání podílu prací stavební produkce pro veřejné zadavatele 

 za roky 2008 a 2007 [12]. 

 

 
Graf 13. Struktura směrů výstavby podle velikostní kategorie v roce 2008 [12]. 
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4 Analýza makrookolí  a konkurenčního okolí 

4.1 PEST analýza 

4.1.1 Politické a legislativní faktory 

Politické faktory 

V roce 2009 došlo v České republice ke značné změně na politické „půdě“. 

Vládě byla v březnu vyjádřena nedůvěra. Následně došlo ke vzniku prozatímní 

„úřednické“ vlády, která je složena z odborníků. Úřednická vláda má za úkol dovést ČR 

do předčasných voleb, které se mají uskutečnit v roce 2010. Tato skutečnost a také 

celosvětová finanční krize, která postihla ČR v roce 2009 má významný podíl na vývoji 

a stavu současného stavebnictví. Vlivem velkého deficitu státního rozpočtu, který se již 

několik let jen prohlubuje, prozatímní vláda zaujala řešení v podobě úsporných balíčků 

financí, tak aby deficit roku 2010 byl přípustný. Vývoj státního dluhu ČR od roku je 

uveden na grafu 14. Politická situace v České republice není stabilní. Rozpočty se 

schvalují jen velmi těžce a prozatímní vláda má jen omezený mandát se smyslem dovést 

tuto zemi do předčasných voleb. Úsporné balíčky se mají dotknout všech ministerstev, 

krize a špatné hospodaření minulých let dopadne i na hospodaření krajů, měst a obcí, 

které jsou ze státního rozpočtu financovány. Velké stavební společnosti jsou však na 

veřejných státních zakázkách značně závislé (viz. kapitola 5.2 „analýza klíčových prvků 

jednotlivých společností“, graf 23 - závislost společností na veřejných a privátních 

zakázkách). V současné době je však stále ještě možné na některé projekty čerpat dotace 

z fondů Evropské unie. Dotace tak mohou dopad úsporných balíčků alespoň částečně 

zmírnit [24]. 



 
Graf 14. Vývoj státního dluhu ČR od roku 1993 [10]. 

 

Legislativní faktory 

V českém průmyslu stavebnictví je nejdůležitějším dokumentem  - zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon 

jasně vymezuje podmínky přípravy a realizace staveb. Dělí se na územní plánování a 

stavební řád. Výsledkem obou částí dokumentu je vydání územního rozhodnutí a 

následně stavebního povolení. Délka od podání žádosti o stavební povolení až po jeho 

vydání u staveb většího rozsahu je však velice složité a zdlouhavé (až 1 rok). Stavební 

zákon jasně vymezuje, kdo je stavebníkem a kdo stavitelem. Nositelem stavebního 

povolení je stavebník, který ve většině případů samotnou stavbu i financuje. Stavební 

společnosti nemají možnost tuto část přípravy stavby ve většině přípravy urychlit, 

jelikož to zákon nedovoluje. Stavební společnosti by musely získat od následného 

vlastníka stavby plnou moc.  Délka projednávání staveb (získání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení) značně komplikuje možnost její dřívější realizace. V současné 

době je poptávka po realizaci velký či středně velkých zakázek tak velká, že velké 

stavební společnosti jsou schopny dle přání investora zakázku začít realizovat téměř 

okamžitě.  

Problémy nastávají u tzv. státních zakázek, které musí dle zákona být zveřejněny 

v úředním věstníku, který vydává příslušný státní orgán (např. ministerstvo). V něm 

jsou zveřejněny stavby, které budou v budoucnu realizované s uvedením zadávacích 

podmínek a dalších podrobností k výběrovému řízení. Proces zveřejnění, splnění 

podmínek pro vstup do výběrového řízení a samotný výběr řádného zhotovitele je 
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rovněž procesem velmi zdlouhavým. Nepatrnou výhodou může být fakt, že budoucí 

stavebník může současně vyřizovat stavební povolení  a realizovat výběrové řízení.  

V posledních 10 letech se značně změnil přístup státních orgánů k bezpečnosti 

práce. Stavební firmy jsou po celou dobu realizace zakázky pod neustálou kontrolou 

dodržování bezpečnosti práce a jednotlivých rizik s tím spojené. Na stavební 

společnosti to klade důraz zvyšovat kulturu chování svých zaměstnanců při dodržování 

vysoké jakosti kvality zakázky [24]. 

4.1.2 Ekonomické faktory 

V české ekonomice v první polovině roku 2009 pokračovala tendence nižšího 

výkonu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Hrubý domácí produkt poklesl 

o 5,5%, který má za následek nižší globální poptávka (viz.graf 15.). 

Hrubý domácí produkt roku 2008 a poloviny roku 2009 (změna v %) 

 
Graf 15.  Hrubý domácí produkt roku 2008 a první poloviny roku 2009 [10]. 

 

 Je to největší propad HDP v historii ČR, v rámci Evropské unie naopak 

mnohem menší než u jiných členských zemí. Domácí ekonomika naproti poklesu HDP 

za první půlrok mírně vzrostla a ekonomové hovoří, že již vystoupila z recese. O 

skutečném obratu k lepšímu v průmyslu se však hovořit nedá. V polovině roku 2009 

došlo k dalšímu propadu produkce. Situace na trhu se zhoršila vlivem dalšího poklesu 

míry zaměstnanosti a růstu míry nezaměstnanosti. Reálný růst mezd tak byl umožněn 

jen mimořádně nízkou a dále klesající inflací. Objem stavební produkce se udržel 

v první polovině roku 2009 na úrovni stejného období roku 2008. Ve struktuře 

stavebních prací do června roku 2009 přetrvával trend meziročního růstu inženýrského 
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stavitelství a poklesu pozemního stavitelství. V červenci 2009 celková stavební výroba 

poklesla, dynamika inženýrského stavitelství nestačila kompenzovat propad pozemního 

stavitelství. V celkové statistice stavební produkce v první polovině roku 2009 klesla 

v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4,8%. Dlouhodobý vývoj indexu 

stavební produkce znázorňuje graf 16 [24].  

 

Stavební výroba (meziroční změna v %) 

 
Graf 16. Stavební výroba (meziroční změna v %) [10]. 

 

V první polovině roku 2009 bylo uzavřeno 15 091 nových zakázek, které činí meziroční 

pokles o 3,85 %. Hodnota zakázek uzavřených v první polovině roku 2009 činila 

26,05% pokles (viz. tabulka 3.). 

Vývoj stavebních zakázek u podniků nad 50 zaměstnanců 

(stav k 07/2009) 

¨ 

Tabulka 3. Vývoj stavebních zakázek u podniků nad 50 zaměstnanců 

(stav k 07/2009) [10].  
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U domácích zakázek došlo k meziročnímu poklesu o 9,9% méně. Na tomto propadu se 

značně podílí objem domácích zakázek soukromých subjektů, který se meziročně snížil 

o 33,8%. Od konce roku 2008 rovněž došlo k výraznému útlumu přírůstku zahraničních 

zakázek. V prosinci roku 2008 činil přírůstek 28,9%, v červnu roku 2009 to bylo pouze 

3,7% (viz. tabulka  4.) [10]. 

 

Stav stavebních zakázek u podniků nad 50 zaměstnanců 

(stav k 07/2009) 

 
Tabulka  4. Stav stavebních zakázek u podniků nad 50 zaměstnanců) 

(stav k 07/2009) [10]. 
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4.1.3 Sociální a kulturní faktory 

Do této části vnějšího konkurenčního okolí (makrookolí) patří mj. faktory 

týkající se oblastí na ochranu životního prostředí, volnočasových aktivit apod. Kraje, 

města a obce každým rokem investují nemalé peníze do zpříjemnění prostředí, ve 

kterém žijeme. Investice se týkají hlavně výstavby nových hřišť, rekonstrukce parků a 

vznik nových odpočinkových zón. Výše uvedené investice jsou v drtivé většině za 

podpory fondů EU.  

 

Životní prostředí 

Investice na ochranu životního prostředí jsou definovány jako samostatné stavby 

a ostatní investiční opatření, vedoucí ke zlepšení současného stavu životního prostředí. 

Mezi stavby na ochranu životního prostředí jsou zahrnuty akce s následujícím 

programovým zaměřením: o nakládání s odpadními vodami, o ochraně ovzduší a 

klimatu, o nakládání s odpady, o ostatní aktivity na ochranu životního prostředí. 

Důležitým aspektem ochrany životního prostředí je zajištění finančních 

prostředků na projekty směřující ke zlepšování kvality životního prostředí. Kvalitní 



životní prostředí tvoří základ zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, 

volnočasové aktivity, práci a investice. Stát v poledních letech podporuje financování 

životního prostředí a vytváří tak základní předpoklad pro přípravu projektů, které 

mohou být realizovány z veřejných prostředků a fondů EU. Cílem projektů je zlepšit 

stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj. Ve 

stavebnictví se projekty na životní prostředí týkají realizace inženýrských staveb. Jedná 

se hlavně o čističky odpadních vod, realizace nových kanalizací, provádění plynofikací 

apod. Na grafu 17 je uvedeno množství investic na projekty ochranu životního 

prostředí, ze kterého je zřejmé, že tyto investice jsou kromě roku 2002 velice vyrovnané 

a stabilní [24].  

Investice na ochranu živ.prostředí v letech 2000 - 2008
v mil.Kč.
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Graf 17.  Investice do staveb životního prostředí [13]. 

4.1.4 Demografické faktory 

Demografické rozbory se zabývají územím celé republiky a jsou velice 

významné. Na početním stavu a struktuře obyvatelstva závisí například potřeba školních 

zařízení, zdravotnických a sociálních zařízení, potřeba finančních prostředků pro 

potřeby jednotlivých věkových skupin obyvatelstva. Demografické faktory ovlivňují 

bytovou výstavbu, realizaci výrobní kapacity, prodejní síť, služby apod. Změny 

v populačním vývoji jsou podstatné. Vytvářejí se oproti dřívějšku odlišné postoje. 

Formuje se nový systém a zejména pořadí životních hodnot. Mladí lidé nemají problém 

migrovat za prací v rámci celé republiky a po vstupu ČR do Evropské unie ani po 

některých jejich členských zemích. Dle výroční ročenky za rok 2008, který zveřejnil 

Český statistický úřad lze vidět, že podíl obyvatel ve věkové skupině do 14 let rapidně 
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klesá, počet obyvatel nad 65 let věku roste (viz. graf 18). S tímto faktem souvisí např. 

stavba nových domů s pečovatelskou službou [24].  

 
Graf 18.  Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 a 65 a více let  

v letech 1950-2008 [14]. 

4.1.5 Technologické faktory 

U stavebních společností, které provádí stavební díla, není prioritou sledovat trh 

se zbožím, ale soustředit se na kvalitu nabízených služeb. U každé stavební společnosti, 

která se chtějí podílet na realizaci jakékoliv zakázky se očekává,  že bude mít určitou 

záruku jakosti v minimální podobě dokumentu ISO 9001:2001 a určité reference již 

prováděných zakázek. Investoři velkých stavebních projektů vyvíjí každým rokem větší 

a větší tlak na kvalitu provádění díla a přitom dodržování bezpečnosti práce.                 

U dopravních staveb je navíc provádění staveb komplikováno případnými výlukami na 

železniční trati, případně omezení komunikace. Doba realizace zakázky se v těchto 

případech staví do přední pozice pro případný úspěch ve výběrových řízeních. Stavební 

společnosti jsou i těmito podmínkami nuceni investovat do vzdělávání zaměstnanců 

(školení apod..), obnovu mechanizmů a vozového parku.  

4.1.6 Přírodní faktory 

Moravskoslezský kraj, ve kterém má společnost TCHAS hlavní sídlo, a ve 

kterém se řadí mezi TOP stavební firmy daného kraje, leží na severovýchodě České 

republiky a tvoří jednu z nejvíce okrajových částí. Kraj má hranice se dvěma s táty 
36 
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Polskem a Slovenskem. Tento přírodní charakter umožňuje efektivní spolupráci ve 

výrobní oblasti, turistického ruchu a ochrany životního prostředí.  

Kraj se po zániku Československa ocitl nejvíce vzdálen od přímých kontaktů 

s metropolí státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. Do roku 2009 bylo i 

velkým nedostatkem kraje napojení regionu dálniční sítí. Dostavění dálnice D47 

(následně D1) vyřešila lepší dostupnost a částečné ekonomické oživení. Kraj má 

významnou roli i podobě existence mezinárodního letiště, které je po Praze druhým 

největším v ČR [22]. 

Zhodnocení klíčových vlivů na stavební společnost TCHAS u PEST analýzy 

vyjadřuje tabulka 5. 

         

  POLITICKÉ A LEGISLATIVNÍ FAKTORY   EKONOMICKÉ FAKTORY  
   - nestabilní politická situace    - omezení celkové produkce průmyslu   
   - krizové balíčky    - omezení investic do nových projektů  
   - zvyšující se dluh státu    - razantní pokles produkce stavebnictví za půl roku  
   - dlouhé schvalovací procesy    - pokles soukromých zakázek  

         

  SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ FAKTORY    TECHNOLOGICKÉ FAKTORY  
   - stále populárnější investice do staveb živ. prostředí    - zajištění kvality a bezpečnosti  
   - zvyšující se vzdělanost obyvatelstva    - investice do nových strojů a mechanizmů  
   - velká podpora z fondů EU    - zefektivnění práce  

         

  DEMOGRAFICKÉ FAKTORY      
   - česká populace stárne     
   - možnost v realizaci domů s peč. službou     
   - pohyb lidí za prací     
   - připravenost realizace staveb i v jiných krajích     

        
 

Tabulka 5. Zhodnocení klíčových vlivů na stavební společnost TCHAS u PEST analýzy. 

4.2 Porterova analýza 

V této kapitole se pokusím zanalyzovat jednotlivé konkurenční síly, které můžou 

mít vliv, popřípadě přímo ovlivňují společnost TCHAS, spol. s r.o. 

4.2.1 Konkurenční rivalita 

V odvětví stavebnictví je možné rozdělit společnosti a firmy do dvou sekcí a to  

na  „velké stavební společnosti“ a „střední a malé stavební společnosti“. Hlavní rozdíl 

mezi oběma skupinami je určitě roční obrat. Díky velkému obratu a s tím související 

výše zisku si společnosti mohou dovolit mít více svých zaměstnanců, mít větší portfolio 
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nabízených služeb vč. speciálních činností ve stavebnictví, mít své mechanizmy apod. 

Tento malý výčet činností v důsledku přináší onen rozdíl a členění se na malé, střední a 

velké společnosti.    

Velké stavební společnosti 

Společnost TCHAS patří se svým stabilním obratem (cca 6 miliard) mezi největší 

firmy v České republice. V rámci působnosti Moravskoslezského kraje je nejsilnější 

firmou na trhu. V dnešní době nelze jednoznačně určit, že velké stavební společnosti 

mají jednoznačnou dominanci v daném kraji nebo snad státě. Díky vítězstvím 

v jednotlivých veřejných zakázkách je nezbytné, aby se společnosti přizpůsobovaly 

dostatečné nabídce práce. S tím souvisí i následná migrace za prací a vlastní působení 

v jednotlivých částech ČR ale i zahraničí. 

Lze však konstatovat, že mezi největší konkurenty společnosti TCHAS v rámci 

portfolia nabízených služeb, výši ročního obratu, počtem zaměstnanců apod. patří firma 

SUBTERRA a.s., OHL-ŽS a.s., SKANSKA CZ a.s., FIRESTA-Fišer rekonstrukce, 

stavby a.s., ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. Bližší představení konkurentů a 

následné srovnání společnosti TCHAS s mnou zvolenými konkurenty je uvedeno 

v kapitole 5.2 Analýza konkurenčních skupin. 

 Malé a střední stavební společnosti 

 Tyto společnosti jsou pro velké stavební společnosti velice důležité, avšak 

nemohou v mnoha směrech velkým společnostem konkurovat. Samotná účast ve 

výběrovém řízení velkých stavebních zakázek o objemu financí min. 100 miliónu a více 

nese sebou již prvotní náklady např. v podobě odkoupení projektové dokumentace nebo 

podmínku vlastnit určité množství mechanizmů, mít dostatečný lidský kapitál apod. 

V takto vysokých objemech veřejných stavebních zakázek stojí projektové 

dokumentace statisíce a více. Malé a střední stavební společnosti si nemohou díky 

svému menšímu obratu a zisku v mnoha případech tyto projekty ani odkoupit. Nejen 

tyto argumenty vedou malé a střední společnosti k zaujetí pozice tzv. subdodavatelů pro 

velké stavební společnosti. Na subdodavatele jsou kladeny velké nároky na plnění 

zakázek, jakost provedení díla apod. Malé a střední stavební společnosti hlavně díky 

malé základně vlastního kapitálu velkým firmám v žádné oblasti nemohou konkurovat. 
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4.2.2 Hrozba vstupu nových firem 

V této kapitole je nutné rozdělit trh stavebnictví na domácí a zahraničí. 

Podstatou vstupu nových firem a společností na trh je dostatečný kapitál a v dnešní 

době i zkušenosti na trhu stavebnictví. 

Domácí stavební trh 

 Domácí stavební trh je už řadu let stabilizovaný. Nových velkých stavebních 

společností nepřibývá. V posledních letech je trend v podobě koupení české velké 

stavební nebo střední společnosti cizím subjektem a vznik takto dceřiné společnosti. 

Hlavní podstatou a záměrem zahraničních subjektů je vlastní záměr možnosti rozšíření 

působení podnikání v zemích, ve kterých ještě nepodnikají. Princip spočívá v navýšení 

základního kapitálu české stavební společnosti. Dceřiné společnosti mohou tak své 

podnikatelské činnosti jednodušeji rozšiřovat. Potenciální hrozbou pro TCHAS             

na domácím trhu je možný vznik fúze několika středních a menších stavebních 

společností v jednu. Jako velkou hrozbou by se mohl stát fakt vzniku výše uvedené fúze 

stavebních společnosti v Moravskoslezském kraji.  

Zahraniční stavební trh 

 V České republice od doby pádu komunismu není trend přímého vstupu ryze 

zahraniční velké stavební společnosti na český domácí trh a následné podnikání v něm, 

nýbrž řešení v podobě odkoupení společností a vznik takto jejich dceřiných společností. 

Jedním z důvodů může být neznalost chování českého trhu, legislativa trendy ve 

stavebnictví apod. Nespornou výhodou zahraniční stavební společnosti je se současným 

odkupem velké české společnosti i odkup „znalosti“ chování na českém stavebním trhu. 

Přímý vstup zahraniční společnosti je docela nepravděpodobný, odkoupení „zbylých“ 

ryze českých středních a velkých společností je hrozbou pro TCHAS docela výraznou. 

4.2.3 Hrozba substitutů 

Velké stavební zakázky, které jsou lukrativní pro TCHAS a jeho konkurenty 

jsou ve většině případů řešeny a realizovány ve vazbách investor – dodavatel. Jen 

v ojedinělých případech mezi investorem a dodavatelem vystupuje nějaký substitut. 

Pokud ano, je to většinou společnost zabývající se inženýrskou činností, kterou provádí 

pro investora. Tyto společnosti však nemají přímý vliv na provádění stavební zakázky. 

Mnohem větší hrozbou se v posledních letech objevují tzv. developerské společnosti. 

Developerské společnosti nabízejí novou možnost financování stavebních zakázek a to 
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nejen soukromých, ale i státních. Tyto společnosti se lépe dostávají k financím a 

dovedou velké stavební projekty finančně zajistit. Jejich vazba „banka – developerská 

společnost – investor“ je docela zásadní. Důkazem této možnosti financování jsou 

realizace bytových jednotek, řadových domů, ale i komerčních prostorů ve velkých 

městech v české republice (Ostrava, Praha, Brno...). Ve většině případů se takto 

financují projekty, jejich investorem je město, kraj, obec. Tyto orgány zaručují 

pravidelnou likviditu a jsou pro developerské společnosti hlavní klientelou. V ČR u 

velkých stavebních společností v rámci svého portfolia nabízí a realizuje developerskou 

činnost pouze stavební firma SKANSKA. Jednoznačnou výhodou developerských 

činností vidím v možnosti, mít zásadní vliv na výběr zhotovitele daného díla. 

Developerská činnost začíná být velkou hrozbou pro všechny stavební společnosti. 

Ostatní substituty jsou pro velké stavební společnosti zanedbatelné a mají minimální 

vliv na provádění díla.  

4.2.4 Síla kupujících 

V oblasti, ve které provádí svou činnost TCHAS a jeho největší konkurenti při 

provádění služeb (realizace stavebního díla) zastává roli kupujícího – investor. Z     

grafu 23 - závislost společností na veřejných a privátních zakázkách, kapitola 5.2 

„analýza klíčových prvků jednotlivých společností“, je zřejmé, že tyto společnosti jsou 

v drtivé většině závislé na veřejných zakázkách. Možnost financování staveb o velkém 

objemu z vlastních zdrojů je ve stávajících podmínkách téměř vyloučeno. U dopravních 

staveb je hlavním investorem SŽDC – správa železniční dopravní cesty, která financuje 

železniční rekonstrukce tratí a stanic a realizuje optimalizaci koridorových staveb. 

Druhým největším investorem v tomto oddílu stavebnictví je  ŘSD – ředitelství silnic a 

dálnic, které financuje realizaci dálničních sítí a silnic I. třídy. U pozemních staveb jsou 

hlavními investory jednotlivé kraje, města a obce. Všichni zmínění investoři si kladou 

při vyhlášení veřejných zakázek několik podmínek, které musí žadatel o stavební 

zakázku splnit. Velké stavební společnosti jsou nuceni se podmínkám veřejných soutěží 

přizpůsobit. Síla kupujících je v tomto případě velice silná.    

4.2.5 Síla dodavatelů 

U rizika síly dodavatele je dobré tuto oblast stavebnictví rozdělit na min. dvě 

části a to na dopravní stavby a pozemní, inženýrské stavby. 
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Dopravní stavby 

U dopravních staveb mají dodavatelé pro velké stavební společnosti zásadní vliv 

v dodávce speciálních materiálů o velkém požadovaném množství. Mezi velký výčet 

těchto dodavatelů bych zmínil např. společnost „Třinecké železárny“, které dodávají pro 

celou Českou republiku kolejnice, „Výhybkárnu DT Prostějov“, která je monopolním 

dodavatelem železničních výhybek nebo velkou společnost „ŽPSV“ vyrábějící 

betonové prvky všeho druhu. V rámci velkoobjemových zakázek nejsou pro velké 

stavební společnosti množství daných výrobků zanedbatelné. U dodavatele Třineckých 

železáren jsou dodací lhůty kolejnic díky velké poptávce i půl roku. Rovněž 

objednávání železobetonových pražců v řádech tisíců je nutné zajistit s dostatečným 

předstihem. Velké stavební společnosti tyto skutečnosti často vedou k tomu, že musí 

objednávat materiál někdy i v čase před zakázkou, o kterou se uchází ve výběrovém 

řízení. Nese to sebou velká rizika v podobě neúspěchu ve výběrovém řízení. Někdy tak 

mají mnoho materiálů skladem, který nemusí být v dohledné době ani upotřeben. Velice 

důležitou roli hraje i vyjednávací možnost managementu každé firmy s dodavatelem, 

domluvě na ceně, dodacích lhůtách podmínkách zrušení dodávky apod. Absolutním 

monopolem v oblasti dopravních staveb je nutné uvést společnost TSS Hulín, která 

půjčuje téměř všechny kolejové mechanismy, které jsou potřeba při realizace žel. tratí a 

rekonstrukcí na železnici. Rovněž zajišťují železniční dopravu materiálu po kolejích. 

Závěrem lze konstatovat, že síla dodavatelů v dané oblasti je pro velké stavební 

společnosti dosti zásadní, v podstatě si diktují podmínky. 

Pozemní, inženýrské stavby 

Pozemní, inženýrské stavby se vyznačují možností větší variability dodávek 

materiálů, spektrum výběru je jednoznačně vyšší než u dopravních staveb. Množství 

dodavatelů a tím i konkurentů je podstatně větší. Velké stavební společnosti tohoto 

stavu umí využívat a dodavatelé materiálů a služeb představují mnohem menší riziko 

než u dopravních staveb. 

Celkově jsou dodavatelé pro velké stavební společnosti hlavní součásti celého 

stavebnictví. Je více jak důležité pracovat na vtazích dodavatel – odběratel a naopak. 

Lépe vyjednané podmínky s dodavatelem přinášejí menší riziko při provádění samotné 

stavební činnosti, za které berou velké stavební společnosti záruky. 
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5 Analýza konkurenčních skupin 

Pro analýzu konkurenčních skupin jsem si vybral tyto firmy: 

 ALPINE stavební společnost CZ, s. r.o. 

 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 OHL ŽS, a.s. 

 SKANSKA CZ a.s. 

 SUBTERRA a.s. 

 TCHAS, spol. s r.o. 

 

Důvodem mého výběru výše uvedených firem byly skutečnosti, že všechny 

společnosti patří svou nabídkou nabízených služeb k velkým konkurentům firmy 

TCHAS. Jejich působnost není pouze v jediné lokalitě (kraji) a svým počtem 

zaměstnanců patří mezi „velké“ stavební firmy. Všechny uvedené firmy zaměstnávají 

více než 400 zaměstnanců. Jako rozhodujícím faktem mého výběru byla také skutečnost, 

že všechny firmy osobně znám a se všemi jsem již spolupracoval. 

5.1 Charakteristika konkurenčních společností 

ALPINE stavební společnost CZ, s. r.o. (dále jen „ALPINE“) 

Tým ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. vznikla na základech fúzujících 

společností ALPINE-IPS OSTRAVA a.s. (rok založení 1958) a ALPINE-Silniční stavby 

a mosty spol. s r.o. Valašské Meziříčí (rok založení 1953) v roce 2001. Sídlo ALPINE 

stavební společnost CZ, s.r.o. je ve Valašském Meziříčí. ALPINE stavební společnost 

CZ, s.r.o. je součástí rakouského koncernu ALPINE. Orientace ALPINE v rámci 

stavebního trhu je hlavně na dopravní stavby, konkrétně realizace mostů a silnic [15]. 

 

Počet zaměstnanců 499 
Výše obratu za rok 2008 2,0 MLD

Počet zemí v podnikání 
(mimo ČR) 

0 

Počet krajů podnikání 4 
 

Závody: Valašské Meziříčí, Ostrava, ASFALT (Ostrava)  
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Ostatní podnikání, nabízené služby: pronájem mechanizace a strojů pro zemní práce, 

poradenství. 

ALPINE zřídila v roce 2009 závod ALPINE SK, který má umožnit ALPINE vstup na 

slovenský stavební trh. Zakázky k roku 2009 zatím žádné nemá [16]. 

 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále jen „FIRESTA“) 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., jejíž sídlo je v Brně, byla založena v 

roce 1991 a zaměstnávala původně 10 pracovníků. Firma se postupně rozvíjela a 

zvyšovala obrat i zisk, který byl vždy plně reinvestován do vybavení firmy. FIRESTA  

je firmou zajišťující téměř kompletní nabídku realizaci zakázek na stavebním strhu 

(mosty, dopravní stavby, tunely, vodní díla, stavby pro životní prostředí apod.) [17]. 

 

Počet zaměstnanců 448 
Výše obratu za rok 2008 2,4 MLD

Počet zemí v podnikání 
(mimo ČR) 

3 

Počet krajů podnikání 8 
 

Závody: Ostrava, Plzeň, Praha, Bratislava  

Ostatní podnikání, nabízené služby: pronájem mechanizace a strojů pro zemní práce, 

výroba ocel. Mostů a konstrukcí, regenerace srdcovek a jazyků u železničních výhybek, 

montáž ambulantních styků [18]. 

 

OHL ŽS  a.s. (dále jen „OHL“) 

Akciová společnost OHL ŽS, a.s. je přímým nástupcem státního podniku 

Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a jeho posláním bylo 

zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy, tedy výstavbu, 

rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. V dubnu roku 1991 byl státní podnik 

Železniční stavitelství Brno transformován na akciovou společnost. Majoritním 

vlastníkem je velká španělská stavební skupina OHL, která vlastní 97,71 % akcií OHL 

ŽS, a.s. V současné době je OHL ŽS, a.s. pátou největší stavební firmou v České 

republice s obratem 15 miliard Kč, provádějící stavby nejen v Česku. Je jednou z mála 

forem nabízející širokou škálu prováděných prací v nejrůznějších oblastech stavebnictví, 

chybí jen hloubené podzemní stavby a velké vodní díla. 
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Počet zaměstnanců 1892 

Výše obratu za rok 2008 
15,1 
MLD 

Počet zemí v podnikání 
(mimo ČR) 

6 

Počet krajů podnikání 4 
 

Závody: Dopravní stavby (sekce železnice, silnice a mosty), pozemní stavby (divize 

Brno, Olomouc, Ostrava, Praha, České Budějovice) 

Ostatní podnikání, nabízené služby: pronájem mechanizace a strojů pro zemní práce 

[19]. 

 

SKANSKA CZ  a.s. (dále jen „SKANSKA“) 

 V roce 2000 získala majoritní podíl ve firmě IPS a.s. společnost Skanska. Ke 

změně názvu na současný „SKANSKA CZ“ došlo v roce 2002. Skanska CZ a.s. je 

stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, je součástí 

světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Základním předmětem činnosti jsou 

všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, 

správa majetku a související služby. 

 

Počet zaměstnanců 6800 

Výše obratu za rok 2008 
37,2 
MLD 

Počet zemí v podnikání 
(mimo ČR) 

2 

Počet krajů podnikání 5 
 

Divize: Pozemní stavitelství (závod Čechy, Morava a Brno), silniční stavitelství (závod 

Čechy, Morava, mosty, asfaltové technologie, betonové technologie), železniční 

stavitelství (závod Čechy, Morava, elektro a metro), betonové konstrukce, Skanska 

reality (Praha), servis (Praha). 

Ostatní podnikání, nabízené služby: development, nabídka mechanizmů a strojů pro 

zemní práce, výroba bet. Směsí, těžba a zpracování kamene, prodej stavebnin, lodní 

doprava písku po Labi a Vltavě, facility management (správa a údržba objektů), výroba a 

dodávka železobetonových prefabrikátů [20]. 
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SUBTERRA  a.s. (dále jen „SUBTERRA“) 

Vznik firmy Subterra se datuje do roku 1964, kdy zahájila přípravu své první 

zakázky – štolového přivaděče pitné vody ze Želivky do Prahy. Od té doby společnost 

prošla prudkým rozvojem, která korespondoval s celkovými hospodářskými změnami. 

Subterra postupně rozšiřovala svoji nabídku do dalších oborů inženýrského stavitelství i 

na občanskou a bytovou výstavbu. Největší podíl Subterry představuji stavby podzemní, 

železniční a objekty městské infrastruktury. Mezi velkými stavebními společnostmi, 

které se utvářely po roce 1990, zaujímá Subterra přední místo. Od roku 2004 je Subterra 

součásti skupiny DDM Group. Subterra je stavební společnost s univerzálním výrobním 

programem. Působí na celém území České republiky i v zahraničí. 

 

Počet zaměstnanců 936 

Výše obratu za rok 2008 
44,5 
MLD 

Počet zemí v podnikání 
(mimo ČR) 

3 

Počet krajů podnikání 6 
 

Divize: Divize 1 (hloubené podzemních stavby – Praha), 2, 4 (TZB - Praha), 12 

(geodézie, půjčovna strojů - Praha), divize 3 (Dopravní stavby - Tišnov), divize 11 

(Bratislava). 

Ostatní podnikání, nabízené služby: nabídka mechanizmů a strojů pro zemní práce [21]. 

 

TCHAS  spol. s r.o. (dále jen „TCHAS“) 

 Představení firmy TCHAS, historie a charakteristika je uvedena v kapitolách 2.1, 

2.2 a  2.3. Pro doplnění a přehled srovnávacích údajů uvádím tyto informace. 

 

Počet zaměstnanců 962 
Výše obratu za rok 2008 5,1 MLD

Počet zemí v podnikání 
(mimo ČR) 

2 

Počet krajů podnikání 3 
 

Závody: ISO (dopravní stavby), UNIPS Ostrava (pozemní stavby), Ingstav Ostrava 

(inženýrské stavby), závod Praha, závod Doprava a mechanizace, závod Ingstav Brno 

(inženýrské stavby). 
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Ostatní podnikání, nabízené služby: nabídka mechanizmů a strojů pro zemní práce, 

prodej paliv (uhlí), realizace podbíjení kolejí u železničních staveb vlastním 

mechanizačním strojem – strojní pobíječkou, akreditovaná laboratoř provádějící zkoušky 

(TESTSTAV) [7]. 

5.2 Analýza klíčových prvků jednotlivých společností 

Do analýzy klíčových prvků jednotlivých společností jsem si vybral tyto prvky: 

 druhy podnikání odvětví 

 výše celkového obratu za rok 2008 

 počet zaměstnanců 

 počet zemí v podnikání 

 působnost v oblasti krajů 

 struktura zakázek dle zdrojů financování 

 struktura zakázek dle působnosti 

 ostatní podnikání a služby 

 

Druhy podnikání odvětví 

Do tabulky jsem provedl srovnání mnou vybraných společností týkající se 

rozsahu provádění prací ve stavebnictví. Ze stavebnictví jsem vyčlenil 9 hlavních 

kategorií, které tvoří u všech společností významnou a nezastupitelnou roli v provádění 

prací pro zákazníka. Do sekce „stavby pro životní prostředí“ patří realizace čističek 

odpadních vod, výstavba kanalizačních stok a přivaděčů apod. Průmyslovými stavbami 

je myšleno výstavba průmyslových hal, výstavba a rekonstrukce škol, sportovních 

zařízení, nemocnic apod. Sekce „mosty většího rozsahu“ znamená realizace mostních 

objektů nad 20 miliónu korun. Přehled nabízeného portfolia služeb vybraných 

společností je uvedeno v tabulce 6. 

 

 

 

 

 

 

 



druhy podnikání odvětví 

společnost inž. 
sítě 

bytová 
výstavba 

stavby 
pro živ. 

prostředí 
(ČOV) 

průmyslové 
stavby 

železniční 
stav. 

silnice, 
komunikace

tunely 
vodní 
díla 

mosty 
vět. 

rozsahu

TCHAS ano ano ano ano ano ne ne ne ne 
OHLŽS ano ano ano ano ano ano ne ne ano 
Subterra ano ano ano ne ano ne ano ne ne 
Firesta ano ne ano ne ano ano ano ano ano 

Skanska ano ano ano ano ano ano ano ano ano 
Alpine ne ne ne ne ne ano ne ne ano 

 

Tabulka 6.  Portfolio nabízených služeb vybraných společností. 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejrozšířenější portfolio podnikání má společnost 

SKANSKA. Dovede realizovat všechny práce, které jsou významné pro trh stavebnictví. 

Nejmenší portfolio podnikání má ALPINE, které se zřejmě soustředí pouze na dopravní 

stavby. 

 

Výše obratu za rok 2008 

 Značně vyšší obraty oproti ostatním vybraným společnostem vykázala 

SUBTERRA a SKANSKA. Obě společnosti mají nad 30 miliard korun. Za těmito 

dvěma společnostmi je značná propast, třetí OHL ŽS měla „jen“ 15,1 miliard korun. 

Celkový přehled čistého obratu společností za rok 2008 je uveden v grafu 19. 

Čistý obrat 2008 v mld. Kč 
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Graf 19.  Čistý obrat společností za rok 2008. 

 

Počet zaměstnanců 

 Nejvíce zaměstnanců má SKANSKA (6800 zaměstnanců) a značně tak převyšuje 

ostatní společnosti. Nejmenší počet zaměstnanců má FIRESTA (448 zaměstnanců). 
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Přehledné zobrazení (graf 20), který uvádí počet zaměstnanců u jednotlivých společností 

je uveden v příloze 4. 

 

Počet zemí v podnikání 

 V této podskupině jsem provedl analýzu, v kolika zemích (mimo ČR) mají (měli) 

jednotlivé společnosti své aktivity, snaží se získávat další zakázky apod. Společnost, 

která nejvíce rozvíjí své aktivity v zahraničí je OHL ŽS. Její počet je 6 zemí hlavně 

v oblastech bývalého východního bloku. Nulovou aktivitu a tedy pouze působení v ČR 

má společnost Alpina. Zobrazení zahraničních aktivit jednotlivých společností je 

uvedeno v grafu 21, který je v příloze 4. 

 

Působnost v oblasti krajů 

 Většina úspěšných společností se nesoustředí pouze na provádění svých aktivit 

v rámci svého kraje (vznik působnosti apod.) Pokud chtějí rozvíjet své aktivity, je 

žádoucí orientovat se na trhy i mimo „domácí“ kraj. V této oblasti působnosti je na tom 

nejlépe společnost FIRESTA, která působí v 8 krajích. Ostatní společnosti se pohybují 

v rozmezí 6-4 krajů, nejhůře je na tom TCHAS, který působí pouze ve třech krajích. 

Přehled působnosti jednotlivých společností v krajích je veden na grafu 22, který je 

obsahem přílohy 5. 

  

Struktura zakázek dle zdrojů financování 

 V této analýze jsem zjišťoval „závislost“ společností na státních zakázkách. 

Jestli jsou jejich hlavním zdrojem příjmů státní zakázky, které se odvíjejí od celkové 

aktivity státu, politické situace apod. nebo zdroje tzv. privátní od soukromých subjektů.  

V této podskupině je má největší aktivitu v realizaci děl v soukromém sektoru 

společnost TCHAS. Poměr zakázek veřejný/privátní je v poměru 41,8%/58,2%. 

Společnost, která má téměř výhradně své aktivity ze zdrojů veřejných je OHL ŽS 

(97%/3%). Přehledné zobrazení závislosti společností na veřejných a privátních 

zakázkách je na grafu 23. 
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Graf 23.  Struktura zakázek dle financování (%).  

 

Struktura zakázek dle působnosti 

 Struktura zakázek dle působnosti vyjadřuje poměr stavební aktivity jednotlivých 

společností v ČR a v zahraničí. Jaký podíl z obratu přináší zakázky v zahraničí, 

vyjadřuje určitou nezávislost jen na českém trhu. Nejúspěšnější společností v této 

provedené analýze je TCHAS. Jeho poměr struktury zakázek dle působnosti je 67,4% 

v ČR a 32,7% v zahraničí. Jednoznačnou působnost zakázek pouze v ČR má společnost 

ALPINE, která má 0% aktivitu zakázek v zahraničí. Srovnání jednotlivých společností 

v dané analýze je na grafu 24. 
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Graf 24.  Struktura zakázek dle působnosti (%).  

Ostatní podnikání a služby 

 Jednotlivé společnosti se snaží být proti konkurenci o nějaký krok napřed. 

Kromě určitého stavebního portfolia služeb, které nabízí, se snaží zákazníkům 

nabídnout i něco navíc. V celkovém výsledku si rozšiřují své možnosti, zvyšují 
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obrat apod. V této oblasti je na tom nejlépe společnost SKANSKA, která nabízí 

široké spektrum doplňkových služeb a podnikání. Asi mezi nejvýznamnější bych 

zařadil provádění develeopmentu, který je velkou hrozbou pro ostatní konkurenty. 

Za velmi kladnou a pozitivní službu považuji i provádění inženýringu, který 

SKANSKA rovněž nabízí. Aktivity v oblasti výroby a dodávky železobetonových 

prefabrikátů jsou rovněž nezanedbatelné. Nejslabší nabídku služeb má společnost 

OHL ŽS, pouze nabídku mechanizmů a strojů pro zemní práce. Výčet nabízených 

služeb a podnikání u vybraných společností je uveden v tabulce 7. 

 

společnost 
provádění 

inženýringu 
ostatní služby a podnikání 

TCHAS ne 
prodej uhlí, nabídka mechanizace a strojů pro zemní práce, realizace 
podbíjení kolejí, provádění zkoušek akreditovanou laboratoří 

OHL-ŽS ne nabídka mechanizace a strojů pro zemní práce 
Subterra ne nabídka mechanizace a strojů pro zemní práce 

Firesta ano 
výroba ocel. mostů a konstrukcí, regenerace srdcovek a jazyků u 
výhybek, montáž ambulantních LIS, pronájem mechanizmů a strojů pro 
zemní práce.  

Skanska ano 

development, nabídka mechanizmů a strojů pro zemní práce, výroba bet. 
směsí, těžba a zpracování kamene, prodej stavebnin, lodní doprava písku 
po Labi a Vltavě, facility management (správa a údržba objektů), výroba 
a dodávka žel.bet. Prefabrikátů 

Alpine ne 
nabídka mechanizace a strojů pro zemní práce, poradenství, prodej 
asfaltových směsí 

 

Tabulka 7. Ostatní služby a podnikání. 

5.3 Mapa konkurence 

Pro vyhotovení mapy konkurence jsem použil u vybraných společností data 

týkající se šíře sortimentu podnikání (bez služeb navíc) a výše obratu za rok 2008. 

Potřebné srovnávací údaje jsem shromáždil do přehledné tabulky (viz. tabulka 8). 

 

druhy podnikání odvětví 

společnost inž. 
sítě 

bytová 
výstavba 

stavby pro 
živ.prostředí 

(ČOV) 

průmyslové 
stavby 

železniční 
stav. 

silnice, 
komunikace

tunely
vodní 
díla 

Mosty  
větš.ího 
rozsahu 

šíře 
podnikání

Výše 
obratu 
za rok 
2008 

(MLD)

TCHAS ano ano ano ano ano ne ne ne ne 5 5,1 
OHLŽS ano ano ano ano ano ano ne ne ano 7 15,1 
Subterra ano ano ano ne ano ne ano ne ne 5 44,5 
Firesta ano ne ano ne ano ano ano ano ano 7 2,4 

Skanska ano ano ano ano ano ano ano ano ano 9 37,2 
Alpine ne ne ne ne ne ano ne ne ano 2 2,0 

 

Tabulka 8. Srovnávací údaje pro mapu konkurence 



 Na základě výše uvedených údajů jsem vytvořil mapu konkurence, která je 

zobrazena na grafu 25. 
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Graf 25.  Mapa konkurence. 

 

Z mapy konkurence je zřetelné, že společnosti TCHAS, ALPINE a FIRESTA  

mají podstatně menší obrat za rok 2008 než ostatní tři konkurenti. TCHAS má však 

portfolio služeb srovnatelné jako SUBTERRA, která má naopak z vybraných 

společností nejvyšší obrat za rok 2008. Tento stav lze však odůvodnit skutečností, že 

jednou z hlavních činností společnosti SUBTERRA je realizace tunelů, které potřebují 

na jejich výstavbu značné investice. 

5.4 SWOT analýza společnosti TCHAS 

Na základě provedení analýzy konkurenčních skupin a společností, jejich 

klíčových prvků a charakteristiky konkurenčních společností jsem provedl SWOT 

analýzu společnosti TCHAS. Jednotlivé uvedené faktory týkající se nedostatků, 

předností, příležitostí a hrozeb jsou uvedeny v tabulce 9.   
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  INTERNÍ  

  PŘEDNOSTI  NEDOSTATKY  
  Kvalitní reklama v rámci regionu MS kraje  Nákladové nevýhody  
  Znalost trhu MS kraje  Nový management  
  Dlouholetá tradice  Slabý tržní image  
  Dobré konkurenční schopnosti  Slabé marketingové dovednosti  

  
Znalost investorů MS kraje 

 
Špatné financování potřebných změn ve 
strategii  

  Dostatečné finanční zdroje  Velký počet zaměstnanců k výši obratu  
  Vedoucí postavení na trhu MS kraje  Neprovádění inženýringu  
  Provádění zkoušek akreditovanou laboratoří  Neprovádění developmentu  

  
Stávající působnost na zahraničních trzích (PL 
a SK)  Malá podpora vzdělávání zaměstnanců  

  Prodej paliv     

  
Menší závislost na státních zakázkách než u 
konkurentů     

  
Podpora nadnárodní společnosti EIFFAGE 
(matka)     

  Rozšíření služeb do více krajů v ČR     
  Provedení konsolidace společnosti     
  Nové prvky ekonomického řízení     

        

  EXTÉRNÍ  

  PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY  
  Schopnost rozšíření programu služeb  Rostoucí konkurence ve stavbenictví - celé ČR  
  Fúze s konkurentem s působností v jiném kraji  Provádění developmentu konkurentů  
  Realizace vertikální strategie   

  
Rozšíření vstupu na nové soukromé trhy (více 
privátních zakázek)  

Nabídka komplexnějších služeb konkurentů 
(inženýring, facility management apod.)  

  Vstup do oblasti provádění developmentu  Horizontální integrace velkých společností  

  

Využití podpory prostředků z mateřské 
společnosti EIFFAGE vstupu na jiné trhy v 
rámci ČR a zahraničí  

Rostoucí náročnost zákazníků 
 

     Nekoncepční vládní politika a ekonomika ČR  
      
     

Marketingová strategie konkurentů s vlivnými 
dodavateli stavebních materiálů  

        
        
        

 

Tabulka 9.  SWOT analýza společnosti TCHAS. 

5.5 Poziční mapa faktorů společnosti TCHAS 

Pro následné lepší „odkrytí“ možností způsobu chování společnosti TCHAS 

v budoucnu jsem dle publikace R. Kozel a kolektiv: Moderní marketingový výzkum, 

Grada 2006, str. 40-41. Publikace řeší možnost použití vybraných faktorů se SWOT 

analýzy a u každého faktoru zhodnocení jeho výkonnosti (efektu) a jeho důležitosti. 
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V mém případě jsem zvolil faktory, které jsou ve SWOT analýze vyznačeny červeně. 

Výkonnost daných faktorů jsem vyznačil stupnicí 1-5, přičemž číslo pět charakterizuje 

nejvyšší výkonnost, jednička nejmenší. Důležitost jsem rozdělil do tří podskupin. 

Vysoká (5b.), průměrná (2,5b.) a nízká (0b.) Tyto faktory jsem nechal vyhodnotit 

malému vzorku počtu zaměstnanců. Výsledné hodnocení jednotlivých faktorů 

výkonnosti a závažnosti vč. provedení jejich průměrů jsou uvedeny v tabulce 10.  

hodnocení 
výkonnosti  

hodnocení 
závažnosti č. 

faktoru 
hodnocené faktory 

vyhodnocení 
průměru 

vyhodnocení 
průměru 

1. Dlouholetá tradice 3,4 3,0 
2. Dobré konkurenční schopnosti 4,4 5,0 

3. 
Podpora nadnárodní společnosti EIFFAGE 

(matka) 
3,6 3,5 

4. Provedení konsolidace společnosti 3,8 3,5 
5. Neprovádění developmentu 2,4 3,0 
6. Malá podpora vzdělávání zaměstnanců 1,8 4,0 

7. Schopnost rozšíření programu služeb 2,4 3,2 

8. 
Fúze s konkurentem s působností v jiném kraji (v 

jiných krajích) 
3,6 4,0 

9. Realizace vertikální strategie 2,8 3,0 

10. 
Využití podpory prostředků z mateřské 

společnosti EIFFAGE vstupu na jiné trhy v rámci 
ČR a zahraničí 

2,8 5,0 

11. Rostoucí konkurence ve stavebnictví - celé ČR 3,6 4,5 

12. Provádění developmentu konkurentů 3,2 1,5 

13. 
Nabídka komplexnějších služeb konkurentů 

(inženýring, facility management apod.) 
3,2 3,0 

14. Vstup do oblasti provádění developmentu 2,6 3,0 
15. Horizontální integrace velkých společností 2,8 3,5 

16. Nekoncepční vládní politika a ekonomika ČR 3,7 3,8 
 

Tabulka 10. Vyhodnocení faktorů výkonnosti a závažnosti u společnosti TCHAS. 

 

Na základě získaných průměrných hodnot jsem předmětné hodnoty vybraných 

faktorů vynesl do poziční mapy, která je uvedena na grafu 26. Z poziční mapy jasně 

vyplývá, že faktor označený číslem 2 „dobré konkurenční schopnosti“ zaměstnanci 

vnímají jako velice důležitý a zároveň je tento faktor pro ně značně výkonný. Faktor 

číslo 10 „využití podpory prostředků z mateřské společnosti EIFFAGE vstupu na jiné 

trhy v rámci ČR a zahraničí“ vnímají zaměstnanci, kteří vycházejí z dosavadních 

zkušeností jako maximálně důležitý, výkonnost je však u nich téměř v průměru. Za 

nejméně důležitý považují faktor „Provádění developmentu konkurentů“, který vnímají 

jako menší riziko než např. faktor „malá podpora ve vzdělávání“. 
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Graf 26. Poziční mapa faktorů společnosti TCHAS. 
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6 Návrhy a doporučení 

Na základě provedených analýz jsem dospěl k určitým závěrům a návrhům uvedené 

níže. 

 

1. Dle vývoje stavebnictví za poslední dva roky (2008, 2009), kdy v roce 2009 

poznamenala další rozvoj stavebnictví v ČR celosvětová hospodářská krize, 

zaznamenalo odvětví inženýrského stavitelství nejmenší recesi. Na inženýrském 

stavitelství mají velký podíl státní zakázky v oblasti dopravní infrastruktury. 

Mnoho z nich je spolufinancováno nebo zcela financováno z fondů Evropské 

unie, která i přes ekonomickou krizi stále poskytuje finanční prostředky. Je 

velká pravděpodobnost, že projekty, které jsou ve fázi konečných příprav, budou 

v následné době realizovány. V době stavebního poklesu, může být soustředění 

na tyto typy zakázek považováno za klíčové, proto bych doporučil vynaložit 

úsilí na získání zakázek těchto typů. 

 

2. V analýze konkurenčních skupin jsem dospěl k závěru, že působnost u všech 

vybraných konkurentů v hlavní činnosti v ČR (počet krajů) je vyšší než u 

společnosti TCHAS. Dle regionální struktury stavebních prací byla v roce 2008, 

např. ve Středočeském nebo Ústeckém kraji, kapacita objemu stavebních prací 

vyšší než uskutečněný objem prací firem v daných krajích. Bylo by možné se 

tedy pokusit prosadit i na jiné trhy v rámci ČR, kde není kapacita stavebními 

společnostmi přeplněna a to i za podmínek počáteční mírné ztráty. Důležitý by 

byl faktor poznání chování trhu v daném kraji a možnost získání reference, o 

které se lze dále určitým způsobem opírat. 

 

3. Společnost TCHAS má dostatečný kapitál a obrat k tomu, aby se pokusila 

rozšířit portfolio svých nabízených služeb a tím zvýšit svůj obrat. Jak jsem 

předeslal v bodě 1 této kapitoly, největší investice jsou stále v oblasti 

inženýrských staveb, do kterých patří mj. realizace silnic a komunikací. Tuto 

službu však TCHAS doposud nenabízí. Po provedení určitých finančních 

kalkulací se domnívám, že rozšíření této služby v rámci rozšíření firmy by se 

vyplatil.  Jako další možnost získání této služby je využití podpory mateřské 
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společnosti EIFFAGE, přijetí strategie a provedení realizace vertikální strategie 

s cílem urychlení rozšíření svých služeb, které TCHAS zatím neprovádí. 

TCHAS by koupil nebo vytvořil organizaci, která na trhu s touto službou už 

nějakou dobu funguje, má zkušenosti s realizací zakázek pozemních komunikací 

a zná tímto i trh s touto službou. Vyřešil by tímto efektivně problém s absencí 

této služby. Tato stejná strategie se dá aplikovat rovněž na další chybějící 

služby, které však někteří konkurenti ve svém portfoliu rovněž mají, a tím je 

např. realizace velkých mostů.    

 

4. V oblasti bytové výstavby zaznamenaly některé kraje v roce 2008 meziroční růst 

(kraj Jihočeský 29,7% a Plzeňský 23,7%). Konkrétně v těchto krajích nemají 

firmy (společnosti), které by patřily mezi největší konkurenty TCHASU, své 

sídlo. Nemají proto tento trh tzv. obsazený jako např. SUBTERRA (Praha) a 

nebo OHLŽS (Brno). TCHAS by mohl přijmout strategii rozvoje trhu, a pokusit 

se vstoupit na nové trhy nebo jiné trhy, které mají menší obsazenost. Jelikož má 

TCHAS v oblasti bytové výstavby dostatečné zkušenosti, bylo by možné pokusit 

se na těchto domácích trzích v daných regionech prosadit. 

 

5. TCHAS má dostatečnou kapacitu kvalitních pracovníků, které by dokázal 

přeškolit na jiné pracovní pozice. Mohl by zřídit tým např. divize inženýrské 

činnosti, která by měla za úkol provádění potencionálních zakázek inženýringu – 

zajištění legislativních věcí ke stavbě. Zkvalitnil by tímto nabídku svých služeb, 

která by se nesoustředila pouze na samotnou realizaci zakázky, ale provedení 

nadstandardních služeb investorovi. Principem by bylo nabídnout investorovi 

kompletní služby, které by zahrnovaly inženýrskou činnost, zajištění projektové 

dokumentace, samotnou realizaci až po službu „facility management“. 

Provádění zakázek tzv. „na klíč“. Vše v souladu s vyhlášením veřejných 

zakázek.  

TCHAS by se tímto krokem stal společností nabízející širší nabídku služeb, 

která se netýká jen samotné realizace. Služby „facility management“ nabízí 

zatím jen společnost SKANSKA, inženýrskou činnost pouze SKANSKA a 

FIRESTA. 
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6. Z poziční mapy je zřejmé, že nejlépe hodnocený faktor z hlediska výkonnosti a 

důležitosti je faktor „dobré konkurenční schopnosti“. TCHAS, který má letité 

zkušenosti se stavebním trhem má vybudovanou slušnou pozici. Dle zjištění a 

srovnání s konkurenty působí  TCHAS v této době ve dvou zemích (Slovensko a 

Polsko).  

Naskýtá se možnost využití dobrého jména a zkušenosti s cizími trhy 

k rozšíření svých služeb i do dalších zemí Evropy (hlavně východního bloku). 

Země jako Rumunsko, Bulharsko apod. nemají dostatečně rozvinutou dopravní 

infrastrukturu, rozvoj a kvalitu inženýrských sítí (kanalizací). Obě země jsou 

v Evropské unii a je téměř jisté, že budou postupně získávat dotace 

z Evropských fondů. Této skutečnosti by mohl TCHAS využít a pokusit se např. 

zahraničním investorům (městům, obcím apod.) se zajištěním těchto dotací 

s následnou možností (opcí) získání zakázek. Tím by vznikla potenciální 

možnost rozšířit působnost na zahraniční trhy. 

 

7. Z charakteristiky konkurenčních společností vyplynulo, že TCHAS má docela 

mnoho zaměstnanců v poměru k výši obratu. Počtem zaměstnanců se může 

rovnat se společností SUBTERRA, její obrat je však téměř 9,5 x vyšší než u 

TCHASU. S počtem zaměstnanců roste i výše režií na jednotku výkonu. Dle 

poziční mapy je zřejmé, že faktor konsolidace (redukce) společnosti TCHAS má 

u zaměstnanců důležitou váhu a přinese efekt. Konsolidace povede k 

zefektivnění práce a snížení provozních nákladů. Soustředil bych se na 

vzdělávání zaměstnanců, hlavně v oblastech, ve kterých TCHAS nemá 

zastoupení. Vynaložil bych úsilí i prostředky na případné přeškolení 

zaměstnanců v součinnosti s přijatou vizí ve strategické oblasti. 

 

8. V době ekonomické krize, která se promítla i do oblasti stavebnictví, je prvořadé 

sehnání dostatečného množství prostředků na případnou realizaci nějaké 

zakázky. Dle struktury zakázek a zdrojů financování jsou velké společnosti 

v drtivé většině závislé na veřejných (státních) zakázkách. TCHAS jako jediný 

ze srovnávacích konkurentů má poměr struktury zakázek v kladném smyslu.   

Společnost získala více privátních zakázek než veřejných. Veřejné zakázky jsou 
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však ve většině případů co do objemu financí mnohem atraktivnější. TCHAS by 

mohl přistoupit k výběru strategie tzv. inovace – soustředěnost na novou službu. 

V době, kdy se stát nechce nadále zadlužovat, finance na investice a opravy se 

značně snížily. Naskýtá se možnost využití tzv. provádění developerské činnosti. 

Princip by spočíval v nabídce investorovi realizace zakázky vč. zajištění 

momentálního financování (ze soukromých subjektů), které bude garantovat 

zhotovitel. Výhodou zajištění této služby by pak mohla být samotná realizace 

díla. Bankovní sektor by byl ochoten půjčit peníze velké stavební společnosti. 

Část finančních prostředků by mohl TCHAS použít z vlastních prostředků. Je 

zřejmé, že nejlepší likviditu v ČR má stát, který má prostředky z 

makroekonomického, ale i mikroekonomického sektoru. Bude tedy schopen 

garantovat pravidelnou splátku finančních prostředků vč. úroků.  

Touto formou by určitě vzrostl potenciál rozvoje bytové výstavby, 

inženýrských sítí, rekonstrukcí silnic a komunikací, opravy železnic apod.     
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Závěr 

V diplomové práci se zabývám analýzou makrookolí a konkurenčního okolí 

společnosti TCHAS, spol. s r.o. včetně zjištění současného stavu ve stavebnictví v ČR, 

ve kterém TCHAS, spol. s r.o. podniká. Provedl jsem základní strategické analýzy 

(PEST analýza, SWOT analýza, porterova analýza apod.). 

 

V kapitole „stavebnictví v ČR“ jsem provedl zjištění současného stavu vývoje 

stavebnictví, investic do jednotlivých oblastí stavebnictví vč. regionální struktury 

stavebních prací. Ze zjištění vyplývá jednoznačná stagnace stavebnictví, zapříčiněnou 

celosvětovou ekonomickou krizí. Závislost velkých firem s velkým obratem (nad 2,0 

MLD) na státních (veřejných) zakázkách je stále značná. Recesi stavebnictví však 

nejméně poznamenala oblast inženýrských staveb a staveb pro životní prostředí. 

 

Analýzou makroookolí (PEST analýzy) jsem na základě nejen vlastních 

zkušeností provedl zhodnocení základních faktorů (ekonomických, politických, 

sociálních apod.), které mají značný vliv na chování soukromých subjektů. Hlavní 

příčinou na celkový pokles produkce stavebnictví je rostoucí zadlužování ČR a 

nekoncepční vládní politika. Společnosti, které jsou na státních (veřejných) zakázkách 

drtivě závislé, se potýkají s velkými problémy. Jedinou reálnou možností jsou stále 

finance a přísun investic z fondů Evropské unie. V případě stavebnictví v přísunu 

investic do staveb životního prostředí a inženýrských staveb.  

 

Porterovou analýzou jsem zjistil skladbu, charakteristiku a sílu konkurenčního 

okolí, které tvoří velmi důležitou roli pro podnikání společnosti TCHAS, spol. s r.o. 

v dané oblasti - stavebnictví. V rámci konkurenční rivality lze konstatovat, že trh 

stavebnictví je stabilizovaný. Hrozba nových vstupů nových velkých (s českým i 

zahraničním kapitálem) firem a společností, které by mohly pro TCHAS znamenat 

značnou hrozbu však nelze předpokládat. Střední a malé firmy pouze doplňují nedílnou 

součást konkurenčního prostředí na českém trhu stavebnictví. Síla kupujících 

(investorů) se však každým rokem zvyšuje. Snahu o získání velkých zakázek, zvláště 

v době recese, zastává sílu kupujícího nejvýznamnější roli. Stavební společnosti plní 

každým rokem náročnější požadavky nejen na kvalitu provedení, ale i požadavky při 



60 

 

samotném výběrovém řízení. V oblasti síly dodavatelů je hlavně u dopravních staveb 

cítit určitá shoda ve vazbě dodavatel – odběratel. Velkých dodavatelů speciálních 

výrobků pro velké státní zakázky je opravdu málo, mnohdy si diktují podmínky 

objednávek, dodávek apod. Vše také záleží na managementu firem a schopnosti 

vyjednávání. 

 

Pro zanalyzování konkurenčních skupin jsem si jako hlavní konkurenty zvolil 

pět největších stavebních společností, s kterými aktivně pracuji a tyto firmy nepůsobí 

pouze v jednom kraji (sídle společnosti) a množstvím zaměstnanců se řadí mezi velké 

stavební firmy. Pro lepší odkrytí následných silných či slabých stránek jednotlivých 

vybraných společností jsem si vybral osm základních klíčových prvků týkajících se 

aktivit v podnikání, podnikání v zahraničí, portfolia nabízených služeb, výši obratu 

apod. Na základě stanovených prvků „výše obratu“ a „druhy podnikání v odvětví“ jsem 

sestavil mapu konkurence, která odkryla skutečnost, že společnost TCHAS, spol. s r.o. 

lze zařadit díky svému obratu do skupiny společností se značně menším obratem i 

přesto, že portfolio nabízených služeb nemá nejmenší. Po provedení analýzy 

makrookolí, porterovy analýzy a zjištění stavu stavebnictví v ČR, jsem mohl udělat 

SWOT analýzu, ve které jsem zhodnotil přednosti, nedostatky, hrozby a příležitosti 

společnosti  TCHAS, spol. s r.o. Ze SWOT analýzy jsem vybral klíčové faktory, které 

jsem nechal následně ohodnotit malým vzorkem zaměstnanců TCHASU a výsledky 

mohl aplikovat do tzv. poziční mapy faktorů společnosti TCHAS. Z poziční mapy jasně 

vyplývá, že nejdůležitějším a nejvýkonnějším faktorem je „dobrá konkurenční 

schopnost“, která patří do předností TCHASU. Za velice důležitý faktor považují 

zaměstnanci také „využití podpory prostředků z mateřské společnosti EIFFAGE vstupu 

na jiné trhy v rámci ČR a zahraničí“. Dle dosavadních zkušeností však tomuto faktoru 

přikládají střední výkonnost (efektivitu).  

 

Z výše provedených analýz a zjištění stavu českého stavebnictví jsem následně 

provedl doporučení, které je obsaženo v kapitole 6. 
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Příloha č. 1  

Firemní struktura společnosti Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. 

 

 

 



Příloha 2. 

Klíčové otázky analýzy SWOT  

        

  INTERNÍ  

  PŘEDNOSTI  NEDOSTATKY  
  Jasné kompetence?  Žádné jasné strategické řízení?  
  Adekvátní finanční zdroje?  Zhoršující se konkurenční postavení?  
  Dobré konkurenční schopnosti?  Nízká ziskovost?  
  Dobrá pověst u kupujících?  Nedostatek řídícího talentu?  
  Vedoucí postavení na trhu?  Chybějící klíčové dovednosti?  
  Dobře formulovaná strategie?  Špatné sledování prováděné strategie?  
  Izolace od silných tlaků konkurence?  Zavalení operativními problémy?  
  Vedoucí postavení v technologii?  Zranitelnost konkurenčními tlaky?  
  Nákladové výhody?  Zaostávání ve výzkumu?  
  Konkurenční výhody?  Příliš úzký výrobní program?  
  Schopnost inovovat výrobky?  Slabý tržní image?  
  Osvědčený management?  Konkurenční nevýhody?  
  Jiné přednosti?  Podprůměrné marketingové schopnosti?  

     
Neschopnost financovat potřebné změny ve 
strategii?  

     Jiné nedostatky?  

        

  EXTÉRNÍ  

  PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY  
  Dodávat další skupině zákazníků?  Vstup nového konkurenta?  
  Vstup na nové trhy?  Rostoucí cena polotovarů?  

  
Rozšířit výrobní program pro lepší 
uspokojování zákazníků?  Pomalejší růst trhu?  

  Vertikální integrace?  Nepříznivá vládní politika?  

  
Schopnost se připojit k lepší strategické 
skupině?  Rostoucí konkurenční tlaky?  

  Sebeuspokojení konkurenčních firem?  Zranitelnost recesí?  
  Rychlejší růst trhu?  Rostoucí moc zákazníků resp. dodavatelů?  
  Jiné příležitosti?  Měnící se potřeby a vkus zákazníků?  
     Nepříznivé demografické změny?  
     Jiné hrozby?  
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3. 

Logo společnosti Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4. 

Graf počtu zaměstnanců u vybraných společností. 
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Graf 20. Počet zaměstnanců u vybraných společností. 

 

Graf zahraniční aktivity u vybraných společností 
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Graf 21. Zahraniční aktivity u vybraných společností. 
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Graf působnosti v krajích u vybraných společností 
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Graf 22. Působnost v oblasti krajů u vybraných společností. 
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