
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

Ve své diplomové práci, která má název Analýza konkurenceschopnosti společnosti 

EuroGasper a.s., bych chtěl poukázat především na stále rostoucí význam pojmu 

konkurenceschopnost v dnešním krizí zasaženém hospodářském prostředí. Společnost 

EuroGasper se zabývá stavební činností. Práce se tímto tématem zabývá nejdříve na 

teoretické úrovni, která shrnuje některé poznatky o dané problematice z prostudované 

literatury. Druhá část je zaměřena na představení společnosti EuroGasper. Analytická část 

práce je zaměřena na prozkoumání současné situace EuroGasperu z pohledu 

konkurenceschopnosti a její následné zhodnocení. V poslední, čtvrté části, jsou podány 

návrhy a doporučení na zlepšení.  

 

Klíčová slova: konkurence, trh, zákazníci, SWOT analýza, BCG matice 

 

Abstract 

This thesis, entitled ,,The Competition Analysis of the EuroGasper Copany“, I would like 

to mainly refer to a growing importance of the competition in today's economic 

environment affected by the crisis. The EuroGasper company is engaged in construction 

activities. The theoretical part summarizes some knowledge about this problem from 

literature. Second part is bent on introduction EuroGasper copany.The analitical part is 

intent on exploring of the prezent situation of The EuroGasper and resulting estimation. In 

the last, fourth,  part are made recommendation and suggestion on improvement. 

 

Keywords: competition, market, customers, SWOT analysis, BCG matrix 
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Úvod 

 

Téma konkurenceschopnosti firem je v současné době propojeného globálního trhu 

a bezcelního prostoru Evropské unie mimořádně aktuální. S příchodem hospodářské krize, 

se nyní navíc konkurenční boj v řadě trhů značně vyostřil. Každá firma se musí buď 

přizpůsobit nebo postupně zanikne.   

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral olomouckou společnost, která si ovšem 

nepřála být jmenována, právě z důvodu velké konkurence na trhu a ochrany interních 

informací. Proto ji ve své práci uvádím jako EuroGasper a.s.. Společnost podniká ve 

stavebním oboru, a řadí se mezi malé podniky.  

Práce je rozdělena do čtyř částí – teoretické, představení společnosti, analytické 

části a závěrečných návrhů a doporučení.  

 

První část je zpracována jako teoretický rozbor, který je zaměřen především na 

význam konkurenčních sil a konkurenční schopnosti společností. Dále se zabývá 

informacemi, které by každá firma o svých konkurentech měla mít k dispozici, kde tyto 

informace získat, jaké jsou typy konkurentů, co je to konkurenční výhoda a jak ji lze 

získat.  

 

Část druhá se zabývá charakteristikou společnosti a jejích jednotlivých zaměření, 

popisem jejího současného stavu, přehledem jeho odběratelů a nejvýznamnějších 

konkurentů. Činnost společnosti EuroGasper spočívá ve výstavbě bytových zařízení, 

rekonstrukcích, zateplování a celé škále pozemních prací.  

V analytické části práce jsem analyzoval konkurenceschopnost společnosti a zajistit 

její výhody a nevýhody v porovnání s konkurenčními firmami. Jako první jsem provedl 

PEST analýzu externího prostředí. Na základě SWOT analýzy jsem zhodnotil její silné a 

slabé stránky a příležitosti s hrozbami. Pomocí BCG matice jsem provedl analýzu 

hodnocení jednotlivých aktivit abych zjistil, která podnikatelská aktivita firmy má větší 

potenciál a která naopak spotřebovává zdroje organizace.  

 V poslední části byly podány návrhy na zlepšení současného stavu 

konkurenceschopnosti společnosti.  
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Cílem mé práce bylo analyzovat současnou situaci společnosti EuroGasper a.s. z 

pohledu konkurenceschopnosti, pomocí SWOT analýzy, BCG matice a porovnání 

s konkurencí. Získané poznatky jsem vyhodnotil a vznikl jakýsi přehled o současné situaci 

a možnostech společnosti. Podle nich jsem následně navrhl opatření, která by pro 

společnost mohla být do budoucnosti užitečná. 
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1 Teoretická východiska konkurenceschopnosti a její měření 

 

Konkurenceschopnost podniku se promítá do výkonnosti podniku, která je 

měřitelná standardními poměrovými ukazateli. Je zapříčiněna faktory, které lze v podniku 

identifikovat a kvalitativně charakterizovat. Analýza konkurenceschopnosti je vlastně 

jakýsi soubor metod, pomocí kterých získáme pohled na celkové situaci podniku na trhu. 

 

Vycházíme tedy z toho, že konkurenceschopnost lze definovat jako vlastnost, která 

podnikatelskému subjektu dovoluje uspět v soutěži s jinými podnikatelskými subjekty. Je 

zřejmé, že uspět na trhu může pouze ten, kdo danou konkurenční výhodu umí vhodně 

uplatnit a dokáže tím získat převahu nad svými konkurenty. Je přitom otázka, jakým 

způsobem konkurenceschopnost posuzovat. [7] 

 

1.1 Historie konkurenceschopnosti 

 

 Pojem konkurenceschopnost není v ekonomickém slovníku nic nového. 

Ekonomové se jejím měřením, definováním, a problematikou porovnávání zabývají od 

dob, co lidé začali provádět první obchodní a směnné činnosti. Jako příklad lze uvést 

několik nejznámějších jako byli Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx nebo Max Weber. 

I mnoho moderních ekonomů se snažilo a snaží zdokonalit koncept měření 

konkurenceschopnosti, jejího definování apod. Za všechny bych uvedl např. Michaela 

Portera, který se pokusil shrnout základní myšlenky do systematického modelu, který se 

nazývá Diamant konkurenceschopnosti. 

 

1.2 Pojetí konkurence 

 

Konkurence dle slovníku cizích slov představuje soupeření, soutěžení, případně 

hospodářskou soutěž. Z toho je zřejmé, že pojem konkurence má širší rozsah, a to nejen 

ekonomický, ale rovněž sociální, kulturní, etický, politický atd. V podnikání nelze 

pominout žádný zorný úhel konkurence, přestože ekonomické hledisko je stěžejní. [1] 
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Musíme si uvědomit, že konkurence je vztah dvou a více subjektů (konkurentů). 

Aby však konkurent vůbec mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí však splňovat 

minimálně dva předpoklady: 

 Musí být konkurenční, tedy musí mít konkurenceschopnost, resp. musí 

disponovat konkurenčním potenciálem.  

 Musí mít konkurenční zájem, tedy musí chtít vstoupit do konkurence, tedy musí 

disponovat specifickým potenciálem, tj. podnikavost (pokud hovoříme o 

konkurenci v podnikání).[1] 

 

Konkurence je popsaná jako všechny způsoby, jako může zákazník uspokojit svoje 

požadavky jiným způsobem jako nákupem našeho produktu. Konkurence znamená, že pro 

kupujícího existuje jiné množství. [2]  

1.2.1 Dělení konkurence 

1.2.1.1 Konkurence napříč trhem  

Výrobci mají zájem prodat to, co vyrobili, s největším ziskem. Spotřebitelé chtějí 

v co nejvyšší možné míře uspokojit své potřeby nákupem zboží a za co nejnižší cenu. Tedy 

jede o protichůdné postoje. Rovnovážný stav je tedy určitým kompromisem mezi nabídkou 

a poptávkou. Pro nabídku je např. cena nízká, pro poptávku vysoká – ovšem chtějí-li plnit 

svoje potřeby, musí se obě strany tomuto bodu přiblížit. [7] 

1.2.1.2 Konkurence na straně poptávky 

Je střetem zájmů jednotlivých spotřebitelů vstupujících na trh. Každý spotřebitel 

chce nakoupit co nejvíce zboží co nejvíce, třeba i na úkor ostatních spotřebitelů. Význam 

této konkurence roste zejména, je-li poptávka vyšší než nabídka. Pak konkurence mezi 

spotřebiteli vede k růstu cen. [7] 

1.2.1.3 Konkurence na straně nabídky 

 Cenová konkurence – spočívá ve snižování cen a udržení nižší cenové hladiny než 

ostatní firmy. Popisuje schopnost podniku odpovědět na konkurenční cenu. 

 Necenová konkurence – znamená růst kvality a technických, ergonomických, 

estetických, ekologických parametrů výrobků, také reklamu, obalovou techniku, 
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kvalitní servis, prodej a poprodejní služby, prodej na úvěr či poskytnutí rozličných 

slev a výhod. 

 Dokonalá konkurence – představuje reálně existující ekonomickou teorii , její 

parametry jsou absolutně stejné podmínkyhospodářské soutěže 

 Nedokonalá konkurence – monopol, oligopol, monopolistická konkurence [7] 

 

1.3 Konkurenti 

 

Nejbezprostřednějším konkurentem podniku je ten, který se mu nejvíce podobá. 

Takový konkurent bude prodávat stejnému cílovému trhu a bude používat stejný 

marketingový mix. Dominantní konkurent je takový konkurent, který vítězí v neúměrném 

počtu nabídek, usilují-li oba podniky o stejné zakázky. Jestliže však konkurent ve většině 

případů vzájemného soupeření o stejnou zakázku prohrává, je konkurentem podřízeným. 

Největší pozor si podnik musí dávat na konkurenta, jehož nabídky jsou úspěšné nejčastěji. 

 Podniky musí sledovat i vzdálenější konkurenty, kteří jsou potenciálně nebezpeční. 

Je pravděpodobnější, že podnik pohřbí nějaké nová technologie než jeho existující 

konkurenti. Hlavní hrozbou pro každý podnik nejsou jeho současní konkurenti, ale jeho 

konkurenti potenciální. [3]  

 

 

Bartes rozlišuje tyto typy konkurentů podle způsobu, jakým reaguj:í [4] 

 Laxní konkurent - vyznačuje se značně pomalými reakcemi na činnost konkurence, 

nutné zjistit důvody této netečnosti  

 Vybíravý konkurent – reaguje pouze na některé útoky, jiných útoků si nevšímá, 

nut-né poznat jeho „klíč“ 

 Tygr – reaguje velmi rychle a tvrdě, je zvyklý bojovat vždy až do konce 

 Scholastický konkurent – na útok reaguje nahodile, jeho jednání nelze předvídat  

 

1.4 Konkurenční strategie 

 

Konkurenční strategie je chápána jako sled činností a přístupů, který má při správné 

realizaci firmě zabezpečit větší pravděpodobnost úspěchu v dosažení vytyčených cílů 

v daném marketingovém prostředí a v daném okamžiku. [4]  
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Konkurenční strategie je hledání příznivého konkurenčního postavení v určitém 

odvětví, v základní aréně, v níž se konkurence projevuje. Má za cíl vybudovat výnosné a 

udržitelné postavení vůči silám, které rozhodují o schopnosti konkurence v daném odvětví. 

Základem pro volbu konkurenční strategie jsou dvě ústřední otázky: 

 Přitažlivost odvětví z hlediska dlouhodobé výnosnosti 

 Konkurenční postavení firmy uvnitř daného odvětví  

 

Obě tyto otázky jsou dynamické. Odvětví se v průběhu času stávají více či méně 

přitažlivými a konkurenční postavení odráží nikdy nekončící bitvu mezi konkurenty. Jak 

přitažlivost odvětví, tak konkurenční postavení, může podnik spoluutvářet, a to je právě to, 

co činí výběr konkurenční strategie náročným.  

Zatímco přitažlivost odvětví je zčásti odrazem faktorů, které může podnik jen málo 

ovlivňovat, konkurenční strategie má značnou schopnost učinit určité odvětví více či méně 

přitažlivým. Zároveň může podnik svou volbou strategie jasně zlepšit nebo zhoršit své 

postavení uvnitř daného odvětví. Konkurenční strategie tedy nejen odpovídá danému 

prostředí, ale snaží se také toto prostředí utvářet ve prospěch podniku. [4]  

 

1.5 Konkurenční výhoda 

 

Mít konkurenční výhodu je stejné jako mít střelnou zbraň v souboji, kde ostatní 

mají pouze nože. Stále více platí, že podnik si zajišťuje úspěch nikoli jednou jedinou 

výhodou, ale spíše postupným vrstvením jedné výhody na druhou. Podniky si mohou 

vybudovat konkurenční výhodu v mnoha různých oblastech. Může jít o mimořádnou 

jakost, rychlost, bezpečnost, poskytování služeb, design nebo spolehlivost ve spojení s 

nižšími náklady, nižší cenou atd. Dobrý podnik bude mít v zásobě soubor několika výhod, 

které se vzájemně posilují a vztahují se k jedné základní myšlence. Důležité je si uvědomit, 

že konkurenční výhody jsou relativní, ne absolutní. [3] 

 

Konkurenční výhoda vyrůstá ve své podstatě z hodnoty, kterou je podnik schopen 

vytvořit pro své kupující a která převyšuje náklady podniku na její vytvoření. Hodnota je 

to, co jsou kupující ochotni zaplatit, a vyšší hodnota pramení z toho, že podnik nabídne 

nižší ceny než konkurenti za rovnocennou užitnou hodnotu, anebo že poskytne zvláštní 

výhody, které více než vynahradí vyšší cenu. 
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Existují dva základní typy konkurenční výhody: 

 

 Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

 Diferenciace (schopnost odlišit se od ostatních konkurentů) 

 

Tyto dva základní typy konkurenční výhody spolu s rozsahem činností, pro které se 

je podnik snaží získat, vedou ke třem generickým strategiím pro dosažení nadprůměrné 

výkonnosti v daném odvětví: [5] 

 

 Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

 O diferenciace 

 O fokus  

 

 

1.6 Marketingově orientované teorie konkurence 

1.6.1 Porterova teorie konkurenčních sil 

Teorie M.E. Portera vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím tržních 

okolností. Úroveň konkurence v odvětví dle této teorie závisí na pěti základních 

konkurenčních silách. Působení těchto sil se různí podle odvětví, ale souhrnné působení 

těchto pěti sil určuje předpoklady dosažení konečného zisku v odvětví. 

Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt v odvětví takové 

postavení, kdy podnik může nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo jejich působení obrátit 

ve svůj prospěch. [1]  

V kterémkoli odvětví, ať domácím nebo mezinárodním, ať vyrábí výrobky nebo 

poskytuje služby, jsou pravidla konkurence vtělena do pěti dynamických konkurenčních 

faktorů, kterými jsou: vstup nových konkurentů, hrozba nových výrobků nebo služeb (jež 

nahradí dosavadní), dohadovací schopnost kupujících, dohadovací schopnost dodavatelů a 

soupeření mezi existujícími konkurenty. Těchto pět faktorů rozhoduje o výnosnosti 

odvětví, protože ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem v daném odvětví, což 

jsou rozhodující složky pro návratnost investic. [5] 

Graficky jsou znázorněny síly v odvětví na obrázku 1.  
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Obr. 1. Konkurenční síly v pojetí M. E. Portera [3] 

 

Konkurenční síly působí souběžně a mohou mít v různé době různou intenzitu. Jsou 

silně závislé na konkrétním charakteru jednotlivých podnikatelských oblastí. 

 

1.6.1.1  Konkurence v rámci uvažované podnikatelské oblasti (odvětví) 

Jde o soutěžení mezi výrobci stejných nebo funkčně podobných výrobků a služeb. Za pod- 

statné se obvykle považují tyto faktory: 

 rozsah a atraktivnost příležitostí, které v dané podnikatelské oblasti existují 

 počet a ekonomické charakteristiky jednotlivých konkurentů (kapitálová síla, 

rozsah podnikání, tradice výrobce, resp. jeho značky, možnosti a kvalita 

marketingu, ad.) 

 hodnotové ukazatele jimi dodávaných výrobků a služeb (kvalita, náklady/ceny, 

poskytované služby doprovázející výrobek, inovační úroveň, ad.) 

 náklady spojené s nezbytným rozvojem výrobků a služeb 

 skladba nákladů na uvažované výrobky a služby, náklady spojené se změnami či 

nezbytnou modernizací dosavadní výroby a oběhu, využití dosavadních kapacit 

výroby [1] 

Dodavatelé Zákazníci 

Potenciál nově vstupující firmy 

Substituty 

 

Konkurenti (firmy) v odvětví 

 

Soupeření mezi existujícími 

firmami 
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1.6.1.2  Konkurence dodavatelů 

Na jedné straně jsou dodavatelé považováni za spolupracující organizační jednotky, 

na straně druhé však působí i jako konkurence. Dodavatelé totiž pochopitelně usilují získat 

ze své spolupráce výhody, a to i na úkor svých odběratelů. Hodnotí se: 

 hodnotové parametry dodávaných výrobků, surovin, materiálů, energií a služeb 

(kvalita, náklady/ceny, poskytované služby doprovázející výrobek, čas 

dodávek/průběžné doby dodávek, ad.) 

 konkurenční podmínky („atmosféra“) v dané podnikatelské oblasti (počet dalších 

potenciálních dodavatelů a podmínky technicko-obchodních vztahů, které nabízejí) 

 možnost náhrady jiným zákazníkem 

 závislost dodavatele na odběru jeho výrobků odběratelem, resp. důležitost tohoto 

vztahu pro podnikatelské přežití a prosperitu dodavatele 

 vzdálenost dodavatele, výhodnost či nevýhodnost logistických podmínek pro do 

dávky k odběrateli 

 schopnost dodavatele rychle a spolehlivě reagovat na měnící se podmínky 

odběratele [1] 

1.6.1.3  Konkurence odběratelů 

Na jedné straně jsou odběratelé spolupracující jednotky, na druhé straně jde o 

partnery, jejichž podnikatelským zájmem je hospodárnost nákupu, především pak zajištění 

požadovaných parametrů výrobků a služeb za nízké ceny. Podstatné vlivy: 

 hodnotové parametry, které kupující vůči prodávajícímu kladou na dodávané 

výrobky a služby  

 konkurenční podmínky v dané podnikatelské oblasti 

 možnost přechodu kupujícího k jinému dodavateli 

 závislost na odběru dodávek kupujícím 

 vzájemná vzdálenost v porovnání s výhodností či nevýhodností logistických 

podmínek dalších potenciálních dodavatelů 

 schopnost rychle a spolehlivě reagovat na měnící se podmínky kupujícího 

1.6.1.4  Potenciální noví konkurenti, kteří hrozí vstupem na trh 

 inovační úroveň výrobků a služeb, se kterými noví konkurenti hodlají vstoupit na 

trh 
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 míra zajištění přechodu do nové oblasti podnikání 

 kvalita managementu 

 míra a způsob zajištění infrastruktury dodavatelských vztahů [1] 

1.6.1.5  Vznik nových konkurentů 

Jsou to konkurenti, kteří dokáží nahradit dosavadní prodávané výrobky a služby 

svých protivníků na trhu novými substituty. Podstatnými vlivy jsou: 

 rozdíl v inovační úrovni a hodnotových parametrech, které nové výrobky a služby 

mohou přinést 

 vstup na nový trh vyžaduje pracné vytvoření nových distribučních sítí, pozice 

značky, rozsáhlého a nákladného marketingu 

 zamyšlení, zda proklamovaný substitut není jen sondou, která sleduje jiné cíle [6] 

 

1.6.2 Síly v konkurenční strategii dle J. Jiráska 

Pojetí konkurenčních sil M.E. Portera rozvíjí ve vztahu k formování konkurenční 

strategie firmy J. Jirásek. Ve své koncepci vymezuje dva  okruhy sil – vnitřní a vnější. 

Mezi vnější síly řadí: dodavatele, odběratele, možné nové konkurenty, možné nové 

výrobky jiných výrobců, akcionáře, zaměstnance, stát, místní zprávu, banky. Vnitřní 

konkurenční síly firmy zahrnují: vnitřní schopnosti, síly a slabiny firmy, potenciál vnitřní 

rivality firmy, růstové nebo omezující zájmy firmy. [1]  

Model sil, které mají vliv na konkurenční strategii, je znázorněn na obrázku 2.  

 

 

Obr. 2  Model sil působících na konkurenční strategii dle Jiráska [3] 
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1.6.3 Porterovi generické konkurenční strategie  

Důležitým krokem pro každou firmu, jak zdůrazňuje M. E. Porter, je zpracování 

analýzy konkurence a na jejím základě navržená strategie, se kterou firma vstupuje na daný 

trh. Firma si musí uhájit své postavení v odvětví, musí úspěšně čelit pěti konkurenčními 

silám, a zabezpečit tak sobě co největší výnosnost vloženého kapitálu. Těchto cílů lze 

dosáhnout mnoha různými kroky a nejlepší strategie pro danou firmu je opřena o vytvoření 

jedinečné varianty, která odráží všechny zvláštnosti jeho postavení. [1] 

 

Existují tři potenciálně úspěšné generické strategické přístupy M. E. Portera 

k předstižení jiných firem v odvětví: 

 strategie nízkých nákladů 

 diferenciace 

 soustředění pozornosti (specializační strategie) 

  

1.6.4 Teorie tržních pozic konkurence dle P. Kotlera 

Ze širokého díla P. Kotlera věnovaného problematice marketingu firem vybereme 

pouze problematiku konkurenční strategie, která navazuje na přístupy M. E. Portera, 

případně J. Jiráska. P. Kotler vychází při vymezení konkurenční strategie z tržní pozice, 

kterou si firma pro sebe vymezuje. Rozeznává čtyři pozice konkurence a čtyři jim 

odpovídající strategie.  

 Vedoucí firma na trhu – Jde o strategii dodavatele, který má dominantní nebo 

významné postavení na trhu. Takový dodavatel obvykle vede trh a určuje tržní 

podmínky. 

 Tržní vyzyvatel – Je to forma, jejíž postavení se nachází na druhé, třetí nebo čtvrté 

pozici. Firma má také výrazné postavení na trhu a obvykle využívá ofenzivní 

strategii. 

 Následovatel – udavatel má menší podíl na trhu. Obvykle se snaží vyhýbat 

konkurenčním bojům a následuje vedoucí firmu novými výrobky, zlepšováním 

služeb a cenovými změnami.  

 Výklenkář – Mezi výklenkáře patří ty, kteří se zaměřují na výklenky na trhu. 

Znamená to, že se snaží o pokrytí těch částí trhu, na které velcí dodavatelé 

zapomínají. [3] 
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1.7 Konkurenční pozice 

 

Je to tržní postavení společnosti anebo produktu, které je porovnatelné s jinými 

v tom jistém odvětví. Konkurenční pozice se může měřit třemi způsoby. [4] 

1.7.1 Analýza tržní pozice společnosti 

Vyjadřuje jak procentuální zastoupení podílu na trhu, který zaujímá konkurenční 

firmy, anebo vyjmenováním faktorů, jako je například jakost a služby, a to od 

nejvlivnějšího po ty nejméně výrazné.  

1.7.2 Určení pozice společnosti z hlediska hospodaření nebo technologie 

Zahrnuje hodnocení finančních prostředků, anebo technologických patentů. Které 

firma vlastní. 

1.7.3 Měření proměnných    

Touto metodou měříme proměnné, jako je síla konkurentů, v managementu, 

marketingu nebo distribuci 

 

1.8 Nové dimenze pojetí konkurenceschopnosti firem 

 

Konkurenceschopnost firmy nelze hledat pouze ve finančním zdraví, v síle 

marketingu nebo inovačního dynamismu, ale je nutno zkoumat konkurenceschopnost firmy 

i z pohledu jejich dalších dimenzí. Můžeme říci z pohledu její identity, integrity, mobility a 

suverenity. 

Tyto nové dimenze se konkurenční soutěží firem projevují na trhu v různých 

podobách, např.: 

 celkový design firmy 

 kultura firmy a její vnitřní klima 

 celkové chování firem nebo seskupení firem 

 komunikace firmy vně a uvnitř firmy 

 produkty firmy a dynamismus jejich inovací 

 image firmy ad. 
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Tyto nové pojetí dimenzí firmy lze vyjádřit jako schéma konkurenceschopnosti 

IDINMOSU, a je uvedeno  schématem na obrázku 3. 

 

 

Obr. 3  Schéma konkurenceschopnosti – IDINMOSU [3] 

 

1.9 Analýza externího prostředí – PEST 

 

Externím prostředím se rozumí vše, co se nachází mimo podnik a je schopné ho 

ovlivnit, anebo ho dokonce už ovlivňuje v oblasti přežití anebo úspěchu. Do externího 

prostředí spadají jako globální makro trendy, tak také proražení úplně nových zaujatých 

subjektů. Konkrétní dané společnosti jsou sami o sebe částí makro prostředí. [4] 

 

PEST analýza je model sledování externího prostředí, v kterém se zaobíráme čtyřmi 

hlavními oblastmi: 

 Politicko /právní trendy – vyplývají z legislativy, smluv, předpisů a politické 

stability, případně její nedostatku 

 Ekonomické trendy – najdeme je v ekonomickém rozvoji, úrovni úroku, 

přístupu k rizikovému kapitálu a situaci na trhu práce 

 Sociokulturní trendy – vychází z demografie, rozdílech v příjmech, etniku, 

změnách životního stylu, úrovni školení, přístupu k práci a volnému času 
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 Technologické trendy – jsou nimi národní a nadnárodní investice, 

technologické změny, vyspělost a nové objevy. [4] 

 

1.10 BCG analýza 

 

BCG Matice se používá v oblasti marketingu a managementu. Označuje 

portfoliovvý model strategie, neboli matici růstu. Tuto analýzu poprvé použila belgická 

firma Boston Consulting Group. V dnešní době je to jedna z nejpoužívanějších analýz.  

Služby nebo výrobky jsou umisťovány do grafu vymezeného dvěma osami, z nichž 

jedna vyjadřuje tržní podíl a druhá předpokládané tempo růstu na trhu. Podle následného 

umístění v jednotlivých kvadrantech jsou  označovány jako: 

 

 Otazníky (question marks) – Aktivity firmy uskutečňující se na trzích s vysokým 

tempem růstu, vykazující však nízké relativní tržní podíly. Firmy zvažují, zda do 

tohoto podnikání vložit peníze. Podporované otazníky představují finanční zátěž. 

Jsou to výrobky a služby nejasné. 

 

 Hvězdy (stars) – Úspěšné otazníky se postupně stanou hvězdami. Mají vedoucí 

postavení na trhu s prudkým růstem. Většinou vyžadují další finanční podporu. 

 

 Dojné krávy (cash cows) – Při poklesu tempa růstu pod 10 % se stává hvězda 

krávou (při předpokladu největšího relativního podílu na trhu). Produkují pro firmu 

hotovost, dosahuje vyšších podílů na celkovém zisku. Když začne ztrácet podíl – je 

nutno ji oživit. 

 

 Bídní psi (dogs) – Produkty a služby s nízkým tempem růstu a slabým podílem na 

trhu. Většinou produkují nízké zisky, nebo dokonce ztráty. Spotřebovávají více 

času na řízení vzhledem k přínosu, a proto by měly být omezovány anebo postupně 

zastaveny. [18] 
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Obr. 4 Příklad BCG grafu 

 

Stanovení zdravosti a vyváženosti společnosti analyzujeme podle umístění ve 

kvadrantech. Nadměrné množství psů či otazníků je pro společnost nezdravé. Nebezpečné 

je i příliš málo krav a hvězd. 

Pro každý produkt, či službu by se měl stanovit cíl, strategie a přiřadit jí peněžní 

prostředky. Možné strategie:  

 budovat 

 udržovat 

 sklízet 

 zbavovat se 

 

 

1.11 SWOT analýza 
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podnikových strategií a strategických cílů. [19] 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. V rámci 
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SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné vztahy mezi silnými a slabými stránkami, 

příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto vztahy posléze mohou být využity k stanovení 

strategie a vývoji firmy.  

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí firmy, 

na vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost a 

motivace pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné a slabé 

stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy 

(aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). [19] 

 Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí 

firmy, které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože podnik nemůže externí faktory 

kontrolovat, může je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy konkurence, 

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

kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří SWOT analýzu soubor 

potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí faktory firmy se řadí 

například devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu 

a další. [19] 

 

 

S – Silné stránky W – slabé stránky 

O - příležitosti T - hrozby 

 

Obr. 5 Příklad SWOT analýzy 

 

1.11.1  Kombinace prvků SWOT analýzy 

 

SO   –  Využít silné stránky na získání konkurenční výhody 

ST    –  Překonat slabiny využitím příležitostí 

WO  – Využít silné stránky na čelení hrozbám 

WO  – Minimalizovat náklady a čelit hrozbám 
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1.11.2  Analýza silných a slabých stránek (S - W) 

Při hodnocení silných a slabých stránek je potřebné každý faktor odstupňovat podle 

důležitosti (rozhodující silná stránka, marginální silná stránka, neutrální faktor, rozhodující 

slabá stránka, marginální slabá stránka) a podle intenzity jeho vlivu – výkonu (vysoký, 

střední, nízký). [17] 

 

Výkon  

Nízký Vysoký   

Udržet snahu 
Soustředit 

snahu 
Vysoká 

Důležitost 

Nízká priorita Udržet snahu Nízká 

  

Obr. 6 Tabulka silných a slabých stránek 

1.11.3  Analýza příležitostí a rizik (O-T) 

O – T analýza umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které mohou regionu přinést 

výhody. Současně též nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými region zápasit. 

Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti 

úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti nastání rizikové události.  

 

Pravděpodobnost úspěchu 

Atraktivita 
2 1 

4 3 

 

Obr. 7 Tabulka analýza příležitostí 
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V prvním kvadrantu se nachází příležitosti přinášející největší užitek. V druhém a 

třetím kvadrantu jsou příležitosti zajímavé v případě zvýšení atraktivity nebo 

pravděpodobnosti úspěchu. Ve čtvrtém kvadrantu jsou příležitosti malé a nevyužitelné. 

 

Pravděpodobnost události 

Váha 
2 1 

4 3 

 

Obr. 8 Tabulka analýzy rizik 

 

V kvadrantu prvním uvedeny atributy s největší rizikovostí. V druhém a třetím ty, 

které je potřeba důkladněji zkoumat, zda nepředstavují vážnější riziko. V posledním 

kvadrantu jsou hrozby malé a které je možno ignorovat.   

 

Na základě této analýzy je zřejmé, že silné stránky se nemusí vždy změnit ve 

výhodu. Důvodem může být například nízká důležitost. Obdobně i soustředění na 

překonání slabých stránek nemusí přinést očekávaný efekt, jestliže náklady na jejich 

změnu převýší celkový užitek.  

Z výše uvedeného je pro další analýzu použít úpravu SWOT v souvislosti se 

stanovením pravděpodobnosti významu u silných stránek a příležitostí a rizik u slabých 

stránek a hrozeb. Riziko je však nutné chápat jako pojem, který pro rozvoj regionu 

nepředstavuje přímý negativní vliv, ale je nutný pro analýzu nastavení účinných řídících a 

kontrolních systémů. Stanovení úrovně a pravděpodobnosti rizik a významu pozitivního 

vlivu je však nutné pro ucelenou a co nejobjektivnější analýzu. [17] 
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1.11.4  Plus a mínus SWOT analýzy 

Přední výhodou je především rychlost a relativní jednoduchost SWOT analýzy. 

Každá firma si ji může vytvořit sama a ta rychle a levně. Musíme ale akceptovat podmínku 

že se na její realizaci bude podílet co možná nejvíc pracovníků z různých departmentů 

podniku. Je-li do tohoto procesu zapojena např. pouze jedno oddělení (management), může 

dojít ke zkreslení a chybným závěrům.  
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2 Charakteristika společnosti EuroGasper a. s. 

 

2.1 Představení společnosti  

 

 Společnost EuroGasper a. s. má na českém trhu již dlouholetou tradici. Je 

společnost soukromá a právní formou podnikání je společnost akciová. Základní kapitál 

činí 300 000 Kč. Zapsána do obchodního rejstříku byla 1.května 1998. Sídlo společnosti je 

v Olomouci. Společnost má v současnosti 30 zaměstnanců. 

2.1.1 Předmět podnikání 

 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  

 provádění staveb vč. jejich změn 

 udržovacích prací na nich a jejich odstraňování  

 silniční motorová doprava nákladní  

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

 realitní činnost  

2.1.2 Historie 

Stavební společnost EuroGasper vznikla v červnu roku 1989 s cílem prosadit se a 

prosperovat na stavebním trhu. Od svého založení prošla značným vývojem, kdy se 

ujasňovala firemní filosofie, rozsah činností a nabízených služeb, ale i krátkodobé a 

dlouhodobé cíle. Cílem majitele firmy bylo vybudovat malou stavební firmu se zaměřením 

na realizaci kompletních dodávek staveb pozemních, průmyslových, inženýrských, 

bytových a občanských. Základní filosofií bylo vytvoření konkurenceschopné firmy s 

dobrou pověstí s důrazem na kvalitu práce a hlavně serióznost jednání se zákazníkem. 

V roce 1998 byla firma EuroGasper přetransformována na akciovou společnost. 

V současné Její sídlo je umístěno ve vlastní budově v Olomouci na Husitské ulici. 

Technické zázemí splňuje vybudovaný stavební dvůr. Strojní a mechanické vybavení firmy 

je na dobré úrovni. Práce HSV (zemní práce, konstrukce, zateplování, rekonstrukce, 

interiéry ad.) a určité práce PSV (práce elektrikářské, instalatérské, zámečnické ad.) jsou 

prováděny vlastními zaměstnanci. Speciální práce PSV jsou zadávány osvědčeným 

subdodavatelským firmám. Společnost chce nadále budovat ekonomicky silné zázemí, 



 25 

zvyšovat základní jmění, a tím vytvářet větší jistoty pro zákazníka. Neustálé zvyšování 

kvality a bezpečnosti práce s využitím moderní techniky a nových pracovních postupů se 

stalo samozřejmostí stejně jako zvyšování kvalifikace zaměstnanců všech profesí účastí na 

pravidelných školeních. 

2.1.3 Cíle společnosti 

Cílem společnosti je být schopnou a solidní organizací na stavebním trhu, která 

dokáže pružně reagovat na danou poptávku. 

Díky dobrým a vzájemně výhodným vztahům s dodavateli a subdodavateli dokáže 

rychle a operativně řešit veškeré případné změny. 

Pravidelným seznamováním s novými technologiemi a materiály na trhu se daří 

maximálně dodržovat kvalitu provedené práce a její efektivitu. 

2.1.4 Organizační struktura 

Organizační struktura, funkční vazby a oblasti jsou zřejmé z celé organizační 

struktury uvedené v Příloze 1. V čele společnosti EuroGasper je její jednatel.  

2.1.5 Politika společnosti 

Společnost EuroGsper usiluje o pružnou a schopnou organizaci na stavebním trhu. 

Zaměřuje se na regionální aktivity převážně v Olomouckém kraji.  

Předností společnosti je především rychlá odezva na přání zákazníků, tak udržuje 

okruh stálých zákazníků a získává další.  

Spokojenost zákazníků získává především individuálním přístupem, odbornou 

radou a bezproblémovým provedením díla.  

Schopnosti a zkušenosti zaměstnanců jsou základem úspěchů. Společnost sleduje a 

pravidelně se seznamuje s novými technologiemi a materiály.  

Neustálým zlepšováním kvality svých činností udrží a posílí postavení na 

regionálním trhu v oblasti investiční výstavby.  

Rozvoj společnosti staví na podpoře inovací a zlepšování.  

Zaměstnanci jsou motivováni ke kvalitní práci a sebezdokonalování. Společnost jim 

zajišťuje stále lepší pracovní podmínky a podporuje jejich vzdělávání.  

Při výběru dodavatelů a subdodávek vybírá společnost takové partnery, kteří jsou 

schopni dokladovat jakost svých výrobků I služeb. Dále s nimi spolupracuje a navazuje 

výhodné vztahy. 
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2.1.6 Certifikace 

Společnost EuroGasper v roce 2004 zavedla systém řízení jakosti ISO 9001:2001, 

dále certifikát stromy pro život, za účast v ekologických programech. 

2.1.7 Nabídka společnosti EuroGasper a. s. 

Společnost provádí kompletní dodávky stavebních prací na klíč: 

• průmyslové stavby 

• inženýrské stavby 

• bytová a občanská výstavba 

 

Dále provádí veškeré práce HSV: 

• zemní práce strojní mechanizace 

• betonové a železobetonové konstrukce 

• rekonstrukce fasád, zateplovací systémy 

• kompletní elektroinstalace 

• úpravy interiérů 

• ocelové konstrukce, zámečnické práce 

 

2.2 Dodavatelé 

 

Mezi stálé dodavatele, s kterými má společnost EuroGasper uzavřené dlouhodobé 

vztahy patří především Společnosti:  

 Tradix 

 Balus 

 MPL 

 Feram 

 Sulko 

 

Existuje samozřejmě i spousta subdodavatelů, jelikož sortiment se liší s každou 

stavební činností a druhem stavby. 
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2.3 Zákazníci 

 

Společnost provádí stavby, jako je výstavba bytových domů ve Velkém Újezdě, 

Hněvotíně, Bohuňovicích a bytovou výstavbou v Olomouci na ulici U Hradiska, 

Fibichově, Vídeňské, Komenského, dále v Olomouci Černovíru a na Nových Sadech. 

Zabývá se i výstavbou bytových domů a následným prodejem z vlastních investic. Hlavní 

příjmy společnosti ovšem plynou z přijímání zakázek od společností jako: 

 

Roučka Slévárny a. s.  

 Sídlem – Tuřanka 115, Brno 

Společnost se zabývá výrobou odlitků pro armatury, čerpadla a některé další vybrané 

průmyslové obory. 

EuroGasper prováděl pro tuto společnost stavební práce v Lutíně, při výstavbě žíhacích  

pecí a rentgenu. 

 

Českomoravský štěrk a. s.  

 Sídlem – Mokrá, Horákov-Mokrá 359 

Společnost Českomoravský štěrk patří mezi největší výrobce kameniva v České 

republice. 

 

Skanska a. s. 

 Sídlem – Bohunická 133, Brno 

Divize silničního stavitelství je částí nadnárodní společnosti Skanska a zabývá se téměř 

všemi stavebními činnostmi. 

EuroGasper prováděl pro tuto společnost úpravy dálničních  mostů, tunelů a další práce 

na komunikacích.. 

 

Olma a. s. 

 Sídlem – Pavelkova 597/18, Olomouc-Holice 

Společnost se zabývá výrobou a prodejem mlékárenských výrobků. EuroGasper 

prováděl pro tuto společnost stavební a interiérové práce. 
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ZFP akademie a. s. 

 Sídlem - 17. listopadu 55/12, Břeclav 

Společnost ZFP akademie se zabývá finančním poradenstvím pro domácnosti i firmy. 

EuroGasper prováděl pro tuto společnost rekonstrukci seminární (Akademie) budovy v 

Hrubé Vodě. 

 

Metrostav a.s. 

 Sídlem – Koželužská 2246, Praha 8 - Libeň 

Univerzální stavební společnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíčových 

segmentech trhu stavebních prací v České republice. 

 

Strabag a.s. 

 Sídlem – Tovární, Brno-Chrlice 

Společnost se zabývá stavbou dálnic, silnic, zpevněných ploch, sportovišť, vedení a 

kanalizací, mostů, tunelů, železnicí, vodohospodářských a ekologických staveb, bytových 

domů, komerčních a průmyslových objektů a občanskou výstavbou. 

 

2.4 Přímá konkurence na trhu  

 

Jelikož společnost EuroGasper a. s. soustřeďuje svoje aktivity na okolí Olomouce, 

jsou jejím největšími konkurenty další stavební firmy v této oblasti. Jde především o 

společnosti jako: 

 

EuroGema a.s. 

 Sídlem – Blanická 917/19, Olomouc-Hodolany 

Provádí stavby na klíč, bytové domy, občanské, průmyslové stavby, speciální zakládání 

staveb. Realizuje vlastní výstavbu rodinných domů, bytů, komerčních areálů. Řadí se mezi 

větší společnosti. Uvádím ho, protože na Olomoucku byl v mnoha tendrech silnějším 

sokem EuroGasperu. 
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VH Prospekt s.r.o. 

 Sídlem – Wellnerova 1215/3, Olomouc-Nová Ulice 

Zabývá se inženýrskou, občanskou, průmyslovou a bytovou výstavbu. Dále provádí 

demoliční práce a kompletní stavební rekonstrukce.  

 

Stavební firma Tomek 

 Sídlem – Rejskova 65/17, Olomouc-Hodolany 

Zákazníkům zajišťuje komplexní stavební služby. Od projektové a architektonické  

přípravy díla, inženýrské činnosti, realizace celé stavby. Dále rekonstrukce a zemní práce. 

 

Gemo s.r.o. 

 Sídlem – Dlouhá 562/22, Olomouc-Lazce 

Provádí stavby bytové, občanské, průmyslové, inženýrské sítě, rekonstrukce, 

zateplování budov. Projektovou, inženýrskou činnost, realitní činnost.  

 

P – stav 

 Sídlem – tř. Kosmonautů 989/8, Olomouc-Hodolany 

Realizuje novostavby a rodinné domy na klíč, dále dřevostavby, rekonstrukce objektů, 

projektovou činnost a vše spojené se stavbou.  
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3 Analýza konkurenceschopnosti společnosti EuroGasper 

 

3.1 PEST analýza konkurenčního prostředí 

 

PEST analýza je analýza politického a legislativního, ekonomického, sociálně-

kulturního a technologického prostředí. Informace získané z této analýzy jsou zpravidla 

základem pro externí analýzu firmy (SWOT). Všeobecně se dá nazvat jako strategický 

audit vlivu makrookolí.  

 

3.1.1 Politicko-právní vlivy 

Celý stavební sektor závisí na vývoji národního hospodářství a politické scéně. 

Stavebnictví dosáhlo v letech 2006-2008 vrcholu, z hlediska objemu celkové produkce a 

také z hlediska tempa růstu, především díky dočasnému daňovému zvýhodnění. Díky 

redukcím státních výdajů v rozpočtu je ale dnes ohrožena např. oblast dopravních staveb, 

naopak vodohospodářské stavby by se měly udržet díky rozsáhlým finančním prostředkům 

z evropských fondů. 

Poslanci také schválili balíček změn zákonů s cílem snížit administrativní zátěže 

podnikatelů. Oproti roku 2005 by měla zátěž klesnout o 8%. Nutno poznamenat, že zde je 

bohužel dopad na celkově přehnanou byrokracii ve stavebnictví nepatrný.  

Panuje i nejistota, která je spojena s volbami do Poslanecké sněmovny, které se 

uskuteční koncem května 2010. Je obtížné odhadovat, jestli se nová vláda odhodlá k 

potřebným úsporným opatřením. Bez nich čeká Česko citelný růst celkového zadlužení a 

případné sankce EU. 

Podpora malého a středního podnikání vychází ze zákona č. 47/2002. Vláda České 

republiky také schválila programy podpory malého a středního podnikání na základě EU č. 

364/2004, reagující na aktuální potřeby rozvoje těchto podniků. 

Velmi diskutované téma je i ekologie a ochrana životního prostředí, jež se ve 

velkém měřítku dotýká stavebních společností. Každá společnost je dnes povinna 

dodržovat jistá pravidla EU co se týče likvidace stavebního odpadu, postupu prací, 

používaných materiálů a přemisťování zemin.  
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3.1.2 Ekonomické faktory 

Loňský rok zažila česká ekonomika historický propad o 4,3 %. Stojí za ním 

hluboký pokles českého průmyslu. V letošním roce 2010 se očekává pomalé oživování 

české ekonomiky a pomalé obnovování důvěry, ovšem s řadou rizik. Česko má stále jednu 

z nejnižších nezaměstnaností v EU. Loni nezaměstnanost činila 7 %, v roce 2010 pak 

8,5%. Ovšem v roce 2011 by měla vystoupat přes 10%. Ceny by měly vzrůst o pouhých 

0,6 %,  přičemž v loňském roce vzrostly o 6,3 %. V roce 2010 by měla inflace činit 1,5 % 

a v roce 2011 potom 1,8 %.  

Nicméně by letos měl rozpočtový deficit činit 6,6 % HDP, v roce 2010 pak 5,5 % 

HDP. Tzn., že v loňském roce celkový dluh ČR činil zhruba 30 % HDP, letos by to mělo 

být již 36,5 % HDP. 

Propad ve stavebnictví za letošní rok by měl být až o 5%, ale během roku 2011 by 

mělo dojít k oživení oboru a vzrůstu poptávky. Důsledky ekonomické krize se v loňském 

roce dotkly především pozemního stavitelství, zatímco inženýrské stavitelství, tažené 

státními zakázkami, posílilo.  

 Je patrné, že s nepříznivým vývojem se lépe dokázaly vypořádat malé podniky, 

které díky své pružnosti udržely vyšší růst produkce ve srovnání s podniky většími. V 

bytové výstavbě se zvýšila rozestavěnost, když počet zahájených bytů se meziročně snížil 

o 0,6 % a dokončených o 7,8 %. 

Stavebnictví je v České ekonomice velmi významným odvětvím a na celkové 

zaměstnanosti se podílí asi 7 %. Útlum stavební výroby však způsobí pokles zaměstnanosti 

v odvětví v příštích letech přibližně o 5 % a to pravděpodobně až do roku 2020. 

Mohu tedy konstatovat, že i v případě, že se podaří prosadit úsporné balíčky a do 

čela vlády se dostane pevné vedení, lze i přesto v horizontu několika následujících let stále 

očekávat útlum stavebního oboru. 

Použité hodnoty jsem čerpal ze statistického úřadu – CZSO.cz a CEEC Research. 

 

3.1.3 Socio - kulturní faktory 

Na Olomoucku se pohybuje nezaměstnanost kolem 13%. Ovšem stavební obor čelí 

vysokému úbytku zkušených pracovních sil. To je spjato se stárnutím populace, nezájem o 

stavební o bory a odlivem pracovní síly do zahraničí. Průměrný věk je na Olomoucku 40 

let. Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je kolem 10%, středoškolsky 30%, vyučených 

40% a se základním a bez vzdělání 20%. Průměrný plat se pohybuje kolem 22 tisíc Kč. Dá 
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se říct, že vzdělání a životní úroveň obyvatel je na poměrně vysoké úrovni a stejně i 

důvěra. I když je průmysl v krizi, jsou obyvatelé ochotni svoje finance investovat, případně 

schopni si vzít úvěr, a tvořit tak poptávku po nemovitostech a pracích s nimi spojených.  

 

3.1.4 Technologické faktory 

Vývoj technologií jde ve všech oblastech neuvěřitelně dopředu. Stejně je tomu i ve 

stavebnictví. Rozdílem je, že zde zůstávají některé postupy nenahraditelné. Pokroky se 

týkají především oblasti materiálů, které se každým rokem mění a zlepšují a oblastí strojů 

pozemního stavitelství. To je dáno stoupající náročností zákazníků a globalizací na trhu. 

Společnost musí držet krok s trendy a uspokojovat požadavky zákazníka, odolat 

konkurenci a splnit kvalitativní stránku. K poslednímu zmiňovanému je nutno dodat, že 

v české republice je v porovnání s ostatními státy EU nízký zájem společností o získání 

certifikací. 

Na stranu druhou inovovat a držet technologický krok s konkurencí je velice 

finančně náročné. Poslední dva roky jsou u nás i v EU ve znamení neustálého růstu 

nákladů ve stavebnictví.   
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3.2 SWOT analýza společnosti EuroGasper 

 

V rámci SWOT analýzy jsem ve společnosti EuroGasper provedl dotazníkovou 

akci. Ta byla zaměřena na individuální náměty zaměstnanců. Akce se zúčastnilo 15 

respondentů. Následně byly kolektivní diskusí na základě významnosti jednotlivých 

příspěvků a informací z PEST analýzy vybrány atributy k následující analýze. Dotazník je 

uveden jako příloha 2.  

 

SWOT analýzou zjistím skutečný stav, potřebu změn, případné rizika a nezbytné 

kroky pro přeměnu slabých stránek do silných a eliminaci rizik. Podrobné informace o 

SWOT analýze jsou uvedeny v teoretické části. 

 

 

 Silné stránky - S  Slabé stránky - W 

 

Dlouholetá tradice a zkušenost (know-how) 

Dlouholetá spolupráce s dodavateli 

Široký okruh nabízených služeb 

Relativně nízká fluktuace zaměstnanců 

Nezadluženost podniku 

Technický stav zařízení  

(Flexibilita firmy) 

 

Náročnost na kapitál a jeho pomalý obrat 

Malá společnost 

Reklama 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Omezené finanční zdroje 

Vysoká citlivost na stav národního 

hospodářství 

 

 Příležitosti - O  Hrozby - T 

 

Možnost zaměření se na nové trhy  

Dostupná a levná pracovní síla 

Rozšíření služeb 

Možnost dosáhnout úvěrů 

Restrukturalizace firmy  

Certifikace 

 

 

Konkurence v oboru 

Nekalá soutěž 

Hospodářská krize 

Růst nákladů ve stavebnictví 

Byrokracie  

Kvalita práce subdodavatelů 

(Ekologické faktory) 

 

 

Tab. 1 SWOT analýza 
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3.2.1 Prvky SWOT analýzy 

3.2.1.1 Silné stránky 

Dlouholetá tradice a zkušenost (know-how) 

Společnost EuroGasper působí na českém trhu již přes 12 let. Za tu dobu měla 

možnost pracovat a podílet se na celé řadě zakázek. V průběhu času se prověřila její 

spolehlivost a zodpovědnost. Za vše mluví i to, že společnost má za sebou již přes 1000 

projektů a staveb.   

Dlouholetá spolupráce s dodavateli 

Společnost má dlouholeté vztahy např. se společností Tradix, se kterou má 

uzavřené smlouvy s řadou výhod, jako je poskytování materiálu s opožděnou platbou. Tyto 

výhody mají v celkovém měřítku kladný vliv na funkčnost společnosti. 

Široký okruh poskytovaných služeb 

Jelikož se společnost věnuje průmyslové výstavbě, inženýrským stavbám a bytové 

výstavbě, dále občanské vybavenosti, stavbě obytných domů, interiérů a celkové pozemní 

práci, může si zákazník vybrat z této pestré nabídky. Má výhodu, že na rozdíl od jiných 

firem, které jsou zaměřeny pouze na jeden druh práce, je zaměřená na komplexní 

poskytování služeb od prací přípravných až po dokončující. 

Relativně nízká fluktuace zaměstnanců 

Společnost má v současné době 30 zaměstnanců. Je to poměrně stálý kolektiv, díky 

tomu je snadnější spolupráce jednotlivých skupin i jejich školení.  

Nezadluženost podniku 

Tato hodnota vyplývá z  finanční analýzy celkové zadluženosti podniku. Společnost 

se pohybuje v optimální míře zadlužení 54% a je schopna krýt svůj majetek krátkodobými 

zdroji. 

Technický stav zařízení 

Společnost v nedávné době omladila svůj vozový park a investovala do nákupu 

technického zařízení pro zemní práce. Z větších investic lze uvést nákup bagru,  

kontejnerových a nákladních vozů.   
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Flexibilita firmy 

Společnost je schopna pružně reagovat na poptávku na trhu a přizpůsobovat se 

jakýmkoli situacím, jak ostatně dokazuje svojí pevnou pozicí napříč krizí. 

 

3.2.1.2 Slabé stránky 

Náročnost na kapitál a jeho pomalý obrat 

Společnost se řadí k menším firmám a finance na vlastní investiční výstavbu je 

náročné získat. Banky v dnešní době neposkytují úvěry jako před krizí a náklady na už jen 

projektovou stránku a koupi pozemku jsou obrovské. 

Malá společnost 

EuroGasper se svým obratem a počtem zaměstnanců řadí mezi malé společnosti, 

takže se v tomto důsledku nemůže ucházet o zakázky, které jsou nad její organizační a 

realizační schopnosti. Dle průzkumu ovšem bude dopad krize na menší podniky v roce 

2010 menší než na podniky velké.   

Úroveň reklamy 

Jelikož konkurence na trhu sílí a na stavebním trhu všechny trápí malá poptávka, 

měla by se společnost zaměřit ve větším měřítku i na reklamu. EuroGasper má internetové 

stránky, které ovšem nejsou v současné době funkční, takže si zákazník nemůže vybírat ze 

100%  sortimentu firmy (například aktuálně nabízených bytů či domů). Malá pozornost je 

také věnována reklamě v inzertních a realitních novinách, které jsou poměrně populární 

pro výběr domu či bytu.  

 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Tento úkaz trápí tento obor delší dobu. Je způsoben odlivem pracovních sil do 

zahraničí a stárnutím populace. Ovšem v rámci EuroGasperu je kolektiv poměrně stálý a 

díky nízké fluktuaci a školením i kvalifikovaný. 

Omezené finanční zdroje 

Toto se týká především oblasti investic, kdy se společnost EuroGasper nemůže 

absolutně srovnávat s investičními, plánovacími ani prováděcími možnostmi velkých 

společností. Proto je omezena v sektoru větších státních zakázek, přijímat je může od 



 36 

větších společností jako práce subdodavatelské, částečné (rekonstrukce mostů, tunelů) 

nebo se o ně vůbec neucházet.  

Vysoká citlivost na stav národního hospodářství 

Jak se ukázalo v průběhu světové hospodářské krize, je tento obor nesmírně 

náchylný na celkový stav hospodářství. Propad stavebnictví se v roce 2010 odhaduje na 3-

4% u menších a 6% u větších společností.  

 

3.2.1.3  Příležitosti 

Možnost zaměření se na nové trhy 

Společnost by se měla pokusit prorazit i do jiných regionů a okresů. Po 

znovuoživení tohoto oboru budou v některých oblastech trhy uvolněné anebo bude nabídka 

malá. Vzhledem k flexibilitě společnosti je v tomto její potenciál. 

Dostupná a levná pracovní síla 

Na jednoduché a mechanické pracovní postupy není třeba využívat vysoce 

kvalifikované pracovníky. S přihlédnutím k vyššímu platu takového zaměstnance je lepší 

např. pomocné nebo úklidové práce řešit formou brigád.  

Rozšíření služeb 

Společnost by se mohla soustředit na nové oblasti ve stavebnictví. Můžete to být 

např. oblast dřevostaveb. Rozšíření služeb by společnost mohla zaměřit na již získané 

klienty. A to zvládnutím procesu těchto služeb výhradně inženýrským způsobem. To 

znamená opakované obchody.  

Možnost dosáhnout úvěrů 

V roce 2009 byl největším problém u většiny menších stavebních firem dosáhnout 

na úvěr. Banky se v době krize zdráhaly vkládat peníze do toho oboru. Na konci roku 2010 

by ovšem mělo dojít ke zlepšení situace a pomalu se měnit k lepšímu. V to by mohla být 

příležitost společnosti EuroGasper začít větší investiční projekty, na které nemá vlastní 

kapitál. 

Restrukturalizace firmy na “vyšší vývojový“ typ 
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Tento proces by vyžadoval vysoké investice a nasazení externích firem. Na základě 

podkladů o struktuře společnosti, vývoji a výsledcích podnikání a veškerých dostupných 

informací z okolního trhu by musela být provedena revize stávajícího modelu řízení s 

cílem zvýšit výkonnost a ziskovost celé společnosti. 

Certifikace 

V tomto konkurenčním prostředí, obzvláště ve stavebnictví, by měla každá 

společnost mít řádně zavedeny a certifikovany systémy managementu jakosti, 

environmentálního managementu a řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce. 

Nemá-li je, stává se toto její slabou stránkou už v první chvíli, kdy si zákazník volí 

společnost.  

 

3.2.1.4  Hrozby 

Konkurence v oboru 

Mezi největší ohrožení podniku patří konkurence na trhu. V Olomouckém kraji 

působí kolem 600 stavebních firem. Sídlo v samotné Olomouci má 300 firem. Společností  

velikostně podobných EuroGasperu je v Olomouci registrovaných 20. Ta proto musí 

neustále bojovat v oblasti nabídky produktů, cen, služeb ad. o svoje místo na trhu. 

Nekalá soutěž 

Nekalá soutěž je vymezena obchodním zákoníkem jako jednání v hospodářské 

soutěži, která je v rozporu s dobrými mravy a současně je způsobilá přivodit újmu jiným 

soutěžitelům nebo spotřebitelům. Mezi nejčastější formy nekalé soutěže jsou klamavá 

reklama, klamavé označení zboží či služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, podplácení.  

Tato hrozba je právě ve stavebnictví pro společnosti velice častá. Hrozí ztráta 

kapitálu, zákazníků a důvěryhodnosti.   

Hospodářská krize 

Hospodářská krize se dotknula asi všech odvětví, stavebnictví nevyjímaje. 

Společnost musela propustit 10 zaměstnanců a zamrazit některé stavby kryté z vlastních 

investic. Konec roku 2010 by však měl být ve znamení doznívání krize a společnost 

EuroGasper už má nejhorší za sebou.   



 38 

Růst nákladů ve stavebnictví 

Stavební náklady (Stavební inflace), jako dražší energie a materiál, nebo vysoká 

poptávka po stavebninách a nových zaměstnancích se pohybuje od 3 do 10%. Růst těchto 

nákladů se samozřejmě projeví i na případných developerských projektech společnosti.  

Byrokracie ze strany úřadů 

Podle průzkumu společnosti CEECconstruction je ve stavebním oboru právě 

přílišná byrokracie, v pořadí 3 největší překážkou. Společnost má ovšem v oboru 

zkušenosti a dostatek schopných pracovníků. 

Ohrožení ze strany subdodavatelů 

Společnost v současné době zaměstnává 35 zaměstnanců. Převážnou většinu tvoří 

zedníci. Na PSV (např. instalatérské, elektrikářské), doplňkové nebo speciální práce si 

společnost najímá subdodavatele. V těchto případech je třeba klást důraz na kvalitu a 

spolehlivost. 
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3.2.2 Analýza silných a slabých stránek společnosti EuroGasper 

 

Všechny faktory SWOT analýzy jsem seřadil v následujících tabulkách 2 a 3, k 

porovnání slabých a silných stránek. Za pomoci matice výkonu jsem provedl hodnocení 

výkonu od 1 do 5 a následně důležitosti pro společnost v procentech od 25% do 100%. 

 

Hodnocené faktory Výkon Důležitost 

S - Silné stránky / Stupnice 1 2 3 4 5 
100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

Dlouholetá tradice, zkušenost(know-how)     x  x   

Dlouholetá spolupráce s dodavateli     x x    

Široký okruh nabízených služeb     x x    

    Nezadluženost podniku    x   x   

Relativně nízká fluktuace zaměstnanců   x     x  

Technický stav zařízení    x   x   

 

Tab. 2 Analýzy silných stránek 

 

Hodnocené faktory Výkon Důležitost 

W -Slabé stránky / Stupnice 1 2 3 4 5 
100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

Náročnost na kapitál a jeho pomalý obrat   x    x   

Malá společnost    x    x  

Reklama    x  x    

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků    x   x   

Omezené finanční zdroje     x x    

Vysoká citlivost na stav národního hosp.   x    x   

 

Tab. 3 Analýza slabých stránek 
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V následující tabulce 4 jsou již seřazeny hodnoty podle jejich významnosti. 

Vychází z předchozích dvou tabulek 6 a 7. 

 

Hodnocené faktory Výkon Důležitost 

S 

Dlouholetá tradice a zkušenosti  5 75 

Dlouholetá spolupráce s dodavateli 5 100 

Široký okruh nabízených služeb 5 100 

    Nezadluženost podniku 4 75 

Relativně nízká fluktuace zaměstnanců 3 50 

Technický stav zařízení 4 75 

W 

Náročnost na kapitál a jeho pomalý obrat 4 75 

Malá společnost 4 50 

Reklama 4 100 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 4 75 

Omezené finanční zdroje 5 100 

Vysoká citlivost na stav národního hosp. 3 75 

 

Tab. 4 Vyhodnocení silných a slabých stránek 

 

Díky matici vlivu a její důležitosti můžu analyzovat faktory firmy a ty rozdělit do 

čtyř kvadrantů, jak můžeme vidět na grafu 1.  
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Graf 1 Silných a slabých stránek 

 

 

Z analýzy vyplývá, že nejsilnější stránkou v prvním kvadrantu společnosti je široký 

okruh nabízených služeb a dlouholetá spolupráce s dodavateli. První ze zmíněných 

faktorů je výsledkem poptávky na trhu. Společnost se musí neustále přizpůsobovat 

podmínkám a zákazníkům. Čím komplexnější bude, tím má větší možnost udržet se na 

trhu. Dlouholetá spolupráce s dodavateli je pro společnost tohoto druhu a velikosti zásadní. 

Vzájemná důvěra je potřebná například při pozdržení platby za materiál, když je 

společnost např. v dočasné finanční tísni.   

 

Faktor, který je pro společnost velice důležitý a není zcela v pořádku, je reklama a  

fakt, že má omezené finanční zdroje. Na grafu jsou umístěny v druhém kvadrantu, jsou 

tedy důležité, ale ne na optimální úrovni. Z hlediska omezených finančních zdrojů 

společnost patří mezi malé firmy, takže je zřejmé, že nemohou disponovat kapitálem, ani 

dosahovat obratu, jako společnosti velké (Gemo). Pozici zhoršuje momentální hospodářská 

krize a neochota bank poskytovat úvěry. Reklama je vzhledem ke konkurenci na trhu něco, 

co si EuroGasper nemůže dovolit přehlížet. Společnost by měla investovat do marketingu a 

propagace, jinak bude mít v budoucnu velké problémy.  

 



 42 

3.2.3  Analýza příležitostí  

 

Stejně jako u analýzy silných a slabých stránek jsem hodnoty zanesl do matice, 

tentokráte ovšem do matice příležitostí. V ní jsem zhodnotil pravděpodobnost úspěchu a 

atraktivitu jednotlivých atributů. Konečné hodnoty jsou zobrazeny na grafu 2.   

 

 

Hodnocené faktory Pravděpodobnost úspěchu Atraktivita 

Příležitosti / Stupnice 1 2 3 4 5 
100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

Možnost zaměření se na nové trhy    x    x   

Dostupná a levná pracovní síla  x      x  

Rozšíření služeb   x    x   

    Možnost dosáhnout úvěrů  x      x  

Restrukturalizace firmy    x      x 

Doplnění certifikace  x     x   

 

Tab. 5 Analýza příležitostí 

 

Hodnocené faktory Pravděpodobnost úspěchu Atraktivita 

Možnost zaměření se na nové trhy 3 75 

Dostupná a levná pracovní síla 2 50 

Rozšíření služeb 3 75 

     Možnost dosáhnout úvěrů 2 50 

Restrukturalizace firmy 2 25 

Doplnění certifikace 2 75 

 

Tab. 6 Vyhodnocení příležitostí 

 

Hodnoty z tabulky 6., vyhodnocení příležitostí, jsou zaneseny do grafu 2. Graf je 

opět rozdělen do čtyř kvadrantů, nyní podle příležitostí, které nám mohou nabízet nejvyšší 

užitek z příležitosti nebo naopak.   
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Graf 2 Příležitosti 

 

 

V prvním kvadrantu grafického znárodnění, příležitosti, která nabízí největší užitek, 

vyšly atributy zaměření se na nové trhy a rozšíření služeb. To jsou tedy ty nejlepší 

příležitosti pro společnost EuroGasper. Co se týče prvního hodnoty, tak po hospodářské 

krizi dojde k uvolnění místa na trhu a ta by se dala vyplnit právě expanzí do okolních 

krajů.  

V druhém kvadrantu se nachází příležitost doplnění certifikace, možnost 

dosáhnout úvěru a dostupná levná pracovní síla. Šance v konkurenčním prostředí ve 

stavebnictví by měla být podpořena řádně zavedenými a certifikovanými systémy 

managementu jakosti, environmentálního managementu a řízení rizik pro ochranu zdraví a 

bezpečnosti práce. EuroGasper v současné době má zaveden pouze systém řízení jakosti 

ISO 9001:2001. Kdyby společnost opět dostala větší úvěr od banky, mohla by to být 

příležitost začít větší výstavbové projekty s větší návratností peněz. K oživení stavitelského 

oboru by mělo dojít ke konci roku 2010. S atributem dostupné levné pracovní síly je 

spojeno s malou zkušeností těchto pracovníků, rizikem úrazů a nespolehlivosti. V těchto 

oblastech by společnost měla udržet snahu o zlepšení. 
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Pro společnost neatraktivní se ve čtvrtém kvadrantu nachází restrukturalizace na 

vyšší stupeň. Tento proces by byl velice nákladný a vedení společnosti o něm do budoucna 

zatím neuvažuje. 

 

3.2.4 Analýza hrozeb  

 

V analýze hrozeb jsem použil matici rizik, kde jsem hodnotil pravděpodobnost 

události a váhu jednotlivých atributů. Postup je stejný jako u analýzy příležitostí. 

Teoretické hledisko je uvedeno v teoretické části a v obrázku 4.  

 

Hodnocené faktory Pravděpodobnost události Váha 

Hrozby / Stupnice 1 2 3 4 5 
100

% 

75

% 

50

% 

25

% 

Konkurence v oboru     x  x   

Nekalá soutěž   x    x   

Hospodářská krize    x    x  

Růst nákladů ve stavebnictví    x   x   

Byrokracie     x    x  

Kvalita práce subdodavatelů  x     x   

 

Tab. 7 Analýza hrozeb 

 

 

Hodnocené faktory Pravděpodobnost události Váha 

Konkurence v oboru 5 75 

Nekalá soutěž 3 75 

Hospodářská krize 4 50 

Růst nákladů ve stavebnictví 4 75 

Byrokracie  4 50 

Kvalita práce subdodavatelů 3 50 

 

Tab. 8 Vyhodnocení hrozeb 
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Graf 3 je sestrojen na základě tabulky 8. Je rozdělen do čtyř kvadrantů, podle 

stupně ohrožení podniku.  
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Graf 3 Hrozby 

 

Jako největší hrozby se v prvním kvadrantu objevily konkurence v oboru a růst 

nákladů ve stavebnictví. Konkurence je na Olomoucku opravdu velká, ale společnost patří 

nyní mezi stavebními společnostmi mezi ty, které mají zakázky a drží se na trhu velmi 

pevně. 

Hodnoty uvedené v prvním kvadrantu jsou považovány za největší riziko a je nutné 

připravit marketingový plán z hlediska vysokého ohrožení. 

V kvadrantu dvě a tři se nachází nekalá soutěž, hospodářská krize a byrokracie. 

Tyto atributy je třeba dále zkoumat a pozorovat, jelikož se mohou dostat do prvního 

kvadrantu a stát se tak přímím ohrožením společnosti. Obšírněji se těmto prvkům budu 

věnovat ve čtvrté části práce, pod názvem návrhy na opatření. 

V čtvrtém kvadrantu, tedy kde nehrozí téměř žádné riziko, se nachází kvalita práce 

subdodavatelů. Společnost tyto práce nechává provádět pouze osvědčené společnosti, 

s kterými má dlouhodobé zkušenosti.     
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3.2.5 Závislosti a vazby atributů SWOT analýzy 

 

V předchozích analýzách jsem zjistil, které atributy částí SWOT analýzy jsou pro 

danou část nejdůležitější. Nyní provedu porovnání jednotlivých prvků SWOT analýzy. A 

to čtyř vazeb SO, WO, ST a WT. Pro každý pár je vytvořena tabulka, ve které analyzuji, 

jak na sebe navzájem prvky působí a ovlivňují se.  

 Vzniklé vazby jsem ohodnotil čtyřmi různými značkami, podle stupně jejich 

interakce. Použité značky jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

Značka Stupeň ovlivnění 

/ Neovlivňují se 

+ - Malý stupeň ovlivnění 

++ -- Střední stupeň ovlivnění 

+++ --- Výrazný stupeň ovlivnění 

 

Tab. 9 Hodnoty vztahů 

 

Znaménko + vyjadřuje, že daná kombinace faktorů působí kladně na společnost. 

Počet znamének je závislý na stupni ovlivnění. V případě, že kombinace faktorů má špatný 

vliv na společnost je uvedeno znaménko - . Pokud se faktory navzájem neovlivňují, jsou 

označeny jako /. Za každou z tabulek budou vypsány a rozebrány extrémní hodnoty 

z jednotlivých tabulek.  

3.2.5.1  Silné stránky a příležitosti (S-O) 

 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 

S1 + / + + ++ / 

S2 ++ / + + ++ / 

S3 +++ / ++ / + / 

S4 + +++ ++ + / + 

S5 + / + +++ / + 

S6 ++ / ++ / / + 

 

Tab. 10 Vztah silných stránek a příležitostí 
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3.2.5.1.1  Extrémní hodnoty silných stránek a příležitostí 

 

S3O1 - Široký okruh nabízených služeb x možnost zaměření na nové trhy.   

Společnost nabízí v oboru stavebnictví poměrně širokou škálu služeb. Díky těmto 

službám by se společnost mohla pokusit prosadit i v jiných regionech než je ten 

olomoucký.  

S4O2 - Relativně nízká fluktuace zaměstnanců x dostupná levná pracovní síla.  

V celém oboru i na Olomoucku je v současné době nedostatek zkušené pracovní 

síly. Ovšem společnost má poměrně stálý, vyškolený a spolehlivý pracovní kolektiv. Měla 

by proto svoje zkušené pracovní týmy pro zvýšení efektivnosti práce užívat k úkolům 

odpovídajícím jejich odbornosti. Například pro jednoduché práce společnost může ve 

větším množství využívat brigádníky. V případě těchto i jiných pozic bych doporučoval  

spolupráci se studenty vysokých  stavebních škol. 

S5O4 - Nezadluženost podniku x možnost dosáhnout úvěru. 

I když v současné době, době krize, mnoho stavebních společností má existenční 

problémy, není společnost EuroGasper předlužená, její ukazatel celkové zadluženosti je 

53%. Toto by mohlo mít zásadní význam při žádání společnosti o úvěr. Šlo by tu 

především o větší projekty, na které by společnost neměla vlastní kapitál a chtěla je reálně 

uskutečnit. 

 

3.2.5.2  Slabé stránky a příležitosti (W-O) 

 

          O1 O2 O3 O4 O5 O6 

W1 - / - / / - 

W2 --- +++ ++ -- ++ + 

W3 --- / +++ / ++ / 

W4 - / - / / / 

W5 + / - / / - 

W6 / / / - + / 

 

Tab. 11 Vztah slabých stránek a příležitostí 
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3.2.5.2.1  Extrémní hodnoty slabých stránek a příležitostí 

 

W2O1 - Malá společnost x možnost zaměření se na nové trhy. 

Společnost má kvůli své velikosti menší množství pracovníků než mnoho dalších 

konkurenčních podniků. Proto není schopna se v úzkém časovém horizontu zaměřit na jiné 

trhy. Musely by být vytvořeny nové pracovní týmy.   

W3O1 - Reklama x možnost zaměření se na nové trhy. 

EuroGasper nemá v současné době ani fungující internetové stránky. Její 

marketingový systém není takřka vůbec vybudovaný. Při snaze prorazit na nové trhy by 

mohla mít společnost s tímto faktorem velké problémy.  

W2O2 - Malá společnost x dostupná levná pracovní síla. 

Společnost je díky své velikosti omezena kapacitou. V dnešní době hospodářské 

krize má na dosah dostatek nekvalifikované pracovní síly, ovšem toto řešení by bylo na 

úkor kvality a výkonnosti práce, proto by bylo toto vhodné řešit pouze brigádníky na 

pomocné práce.  

W3O3 - Reklama x rozšíření služeb. 

Reklama, jak už bylo řečeno, je ve společnosti EuroGasper nedoceněným faktorem. 

Z hlediska rozšíření služeb je nezbytné, aby společnost začala vyčleňovat prostředky na 

marketingové činnosti, aby mohla co nejefektivněji svoje služby nabízet. 

 

3.2.5.3 Silné stránky a ohrožení (S-T) 

 

          T1 T2 T3 T4 T5 T6 

S1 +++ --- ++ / - - 

S2 -- - / / / / 

S3 + / + --- --- / 

S4 / / / ++ / / 

S5 -- / ++ - / / 

S6 + - / - -- / 

 

Tab. 12 Vztah silných stránek a ohrožení 
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3.2.5.3.1 Extrémní hodnoty silných stránek a hrozeb 

 

S1T1 - Dlouholetá tradice a zkušenost x konkurence v oboru 

Společnost působí na trhu už více než dvanáct let. Za tu dobu si vytvořila renomé a 

i jistý okruh zákazníků. Díky těmto zkušenostem a spoluprací s velkými společnostmi 

může získat EuroGasper jistou výhodu. 

S1T2 - Dlouholetá tradice a zkušenost x nekalá soutěž 

Díky své pozici na trhu může společnost vzbuzovat u konkurence jisté tendence, 

kvůli získání jejich lepšího postavení na trhu, k nezákonným činnostem. Konkurence 

v oboru, napříč krizí a nedostatku poptávky, je stále silnější. Společnosti stále více 

využívají osobních styků a nekalé soutěže, jen aby se udržely na trhu a nebo ovlivnily 

výběrová řízení. Proto by společnost měla být i v této oblasti dokonale informována a 

připravena se bránit. 

S3T4 - Široký okruh nabízených služeb x růst nákladů ve stavebnictví 

Negativní vliv na kapitál společnosti má růst především cen energií, pohonných 

hmot, práce a cen materiálu. Čím větší okruh činností a zaměstnanců společnost bude mít, 

tím víc porostu samozřejmě náklady s tím spojené. 

S3T5 - Široký okruh nabízených služeb x byrokracie 

Společnost na svoji velikost nabízí poměrně velkou škálu služeb. Ovšem neustálé 

stěžování postupů před samotným zahájením stavby i během něj je byrokracie, v Česku na 

třetím místě, jeden z nejproblémovějších prvků ve stavitelství. Společnost musí mít 

připraven kolektiv, který je schopen se orientovat a zvládnout i tuto překážku. 

 

3.2.5.4 Slabé stránky a ohrožení (W-T) 

 

          T1 T2 T3 T4 T5 T6 

W1 -- - - --- / / 

W2 --- --- / - - - 

W3 --- - / / / -- 

W4 - / - / / / 

W5 / / - -- - / 

W6 - / -- - / / 

 

 

Tab. 13 Vztah slabých stránek a ohrožení 
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3.2.5.4.1  Extrémní hodnoty slabých stránek a hrozeb 

 

W2T1 - Malá společnost x konkurence v oboru. 

Společnost se svojí velikostí řadí mezi malé firmy, tudíž se kapacitně a výkonně 

nemůže rovnat jiným větším společnostem ve svém okolí. Přichází tím o jistou část 

zakázek a tím i o místo na trhu. 

W3 T1 - Reklama x konkurence v oboru. 

Vzhledem k tomu, že  reklama je jedno z nejslabších míst společnosti a velké 

konkurenci v oboru, by měla být prioritou lepší marketingová propagace. Na trhu by se bez 

zlepšení této činnosti společnost časem potýkala s existenčními problémy. 

W2T2 - Malá společnost x nekalá soutěž 

Pro malou společnost jako je EuroGasper  mohou být velké lobující firmy velkým 

nebezpečím. Snahu o ovládnutí segmentu trhu ze strany větších společností je možno 

pozorovat v každém oboru. Proto by společnost měla být i v této oblasti dokonale 

informována a připravena na právní opatření, v případech zjevné nekalé soutěže.  

W1T4 - Růst nákladů ve stavebnictví x náročnost na kapitál a jeho pomalý 

obrat 

Jakákoli výstavba si žádá vysoké počáteční investice a určitý čas pro dokončení 

stavby. Úsek mezi projektováním a kolaudací objektu je pro společnost finančně náročný a 

ta musí mít dostatek prostředků pro celý průběh výstavby, což může být rok i déle. Růst 

nákladů je špatným znamením. Nejvíce rostou náklady na práci, materiál a energie. 

 

3.2.6 Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Z hodnot s nejvyšším umístěním, určených v analýzách  slabých a silných stránek, 

příležitostí a hrozeb, je patrno, že ty především se v následující analýze jednotlivých 

atributů konfrontovali navzájem. Z těchto vzniklých vazeb tedy plyne pro společnost 

maximální užitek.  

Na základě těchto výsledků analýz doporučuji použít strategii WO. Tedy překonat 

slabiny jako jsou slabá marketingová stránka (reklama), nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků, omezené finanční zdroje, využitím příležitostí v podobě zaměření se na nové 

trhy,  rozšíření služeb, doplnění certifikace, dostupné  levné pracovní síly nebo možnost 

dosáhnout na úvěr.  
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3.3 BCG analýza 

 

Pro dotvoření představy o tom co vyplývá ze SWOT analýzy jsem zařadil i BCG 

matici. Z té je patrné, na které činnosti by společnost měla zaměřit svoje aktivity, a 

zkoordinovat je se závěry z předchozích analýz. Pak by se společnost byla schopna 

orientovat na rentabilní sektory trhu s maximalizací příležitostí a minimalizací hrozeb. 

Všechny klíčové prvky jsem uvedl pod samotným grafem a postupně je rozebral podle 

jednotlivých sekcí. Celkový popis BCG matice je uveden v teoretické části. 

 

V BCG analýze jsem uvedl všechny činnosti, které společnost plánuje nebo je 

v současné již realizuje. Jednotlivé činnosti jsou udělena pořadová čísla: 

 

1. Výstavba relaxačního střediska 

2. Rodinné a bytové domy (na klíč) 

3. Rekonstrukce rodinného domu 

4. Vodohospodářské stavby 

5. Stavby fotovoltaických elektráren 

6. Státní zakázky v dopravním stavitelství (Skanska)  

7. Dřevostavby 

 

Umístění v matici jsem určoval podle poptávky a informacím o jednotlivých 

službách u EuroGasperu a dalších společností. Dále jsem využil portál stavební-forum, 

české-stavebnictví a průzkumy společnosti CEECconstruction o současných trendech a 

vývoji ve stavebním oboru.  
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 Obr. 9 BCG analýza 

 

3.3.1 Vyhodnocení BCG analýzy 

 

Jak vyplývá z matice, do otazníků patří vodohospodářské stavby jako je 

kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, jelikož ty na rozdíl od dopravních staveb 

mají díky evropským fondům rozsáhlé finanční  prostředky na rok 2010. Na Olomoucku se 

mají tyto zakázky zadávat do konkurzů, pro menší společnosti jako je EuroGasper. Tím by 

získala jistotu státní zakázky v období krize. Dále jsou zde uvedeny dřevostavby, které 

společnost v současné době nenabízí. Kdyby chtěla začít poskytovat služby i v tomto 

oboru, musela by společnost vynaložit investice do školení a přijímání nových pracovních 

sil. Jedná se o nízkoenergetické (nebo pasivní ekologické), rychle realizovatelné a kvalitní 

rodinné domy na klíč, jejíchž tempo růstu na trhu se v posledních letech zvyšuje.   

 

Za Hvězdy můžeme označit v tomto případě fotovoltaické elektrárny. Společnost 

takovou výstavbu plánovala na letošní jaro, ovšem dá se říci, že obrovský boom pomalu 
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pomíjí a tato oblast bude ztrácet lukrativnost. Vše záleží na výkupních cenách, legislativě, 

kapacitě přenosové soustavy a zcela zásadní jsou otázky připojení zařízení na energetickou 

soustavu. Během příštího roku lze očekávat útlum, protože Energetický regulační úřad 

plánuje rapidní snížení výkupních cen. Společnost v této oblasti není ani příliš 

kvalifikovaná. Ovšem z hlediska umístění v matici je rozhodnutí na vedení společnosti. 

Další hvězdou je také výstavba relaxační střediska, kterou společnost plánuje na 

léto. Na poslední výstavbu podobného střediska Kolštejn získala společnost 60% dotaci 

z EU. Tato výstavba je vlastním developerským projektem společnosti. 

 

Do sekce dojné krávy spadá výstavba bytových domů na klíč v Olomouci a 

rekonstrukce a zateplení rodinného domu ve Šlapanicích. Činnosti jako tyto lze považovat 

za hlavní zdroj zisku společnosti. Ovšem zabývá se jimi téměř každá stavební společnost. 

 

Do starých psů se dostaly státní zakázky v oblasti dopravních staveb, které společnost 

v posledních letech často získávala (SKANSKA), a které jsou díky redukcím státních 

výdajů v rozpočtu ovšem téměř ztraceny.  

 

3.3.2 Stanovení cíle 

EuroGasper by se měl podle mého názoru zaměřit na oblast státních zakázek, jako 

jsou v otaznících uvedené vodohospodářské stavby. Společnost má s podobnými pracemi 

zkušenosti a má certifikaci ISO 9001, což ji umožňuje se o státní zakázky ucházet. Stavba 

rekreačního střediska by je pro společnost velkou výzvou. V případě, že by se jí opět 

podařilo získat dotace z EU, byl by to důkaz schopnosti, zkušenosti a kvalifikovanosti 

jejich pracovníků. Oblasti zateplování, rekonstrukcí a staveb rodinných a bytových domů 

by měla dále věnovat pozornost. Konkurence na trhu je v tomto směru velká, ale jako 

hlavní zdroj příjmů je tato oblast HSV pro společnost důležitá finanční opora. V případě, 

že by společnost chtěla rozšířit své služby, bych doporučil oblast dřevostaveb. Vzhledem 

ke svojí ekologičnosti, bude tato oblast do budoucna zabírat větší a větší podíl na trhu. 
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4 Návrhy a doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Provedením  PEST analýzy jsem došel k závěru, že z hlediska externích vlivů bude 

ještě tento rok, jak pro českou ekonomiku, tak pro stavební obor velice náročný. Poptávka 

na trhu bude neustále klesat a zakázek bude tedy ubývat. Nejdůležitější externí vlivy jsem 

posléze zařadil do SWOT analýzy.  

 

Na základě provedené analýzy silných a slabých stránek společnosti mohu 

konstatovat, že nejsilnější stránky společnost jsou široký okruh nabízených služeb a 

dlouholetá spolupráce s dodavateli. Jelikož u tak malé společnosti, jakou je EuroGasper, je 

složité přijít ve stavebnictví s něčím novým, je pro ni prioritou uspokojovat přání 

zákazníka šířkou škálou nabízených služeb a poskytovanou kvalitou. Dobrá spolupráce s 

dodavateli, s nimiž společnost dlouhodobě spolupracuje, je také jedním z pilířů 

společnosti. Spolehlivý a kvalitní dodavatelé jako Tradix, MPL, Feram a Balus, dávají 

například společnosti šanci prodlít s platbou za materiál. Tyto svoje silné stránky by si 

společnost měla udržet a zlepšovat je. 

Za nejslabší stránky společnosti lze považovat omezené finanční zdroje a reklamu. 

Z hlediska omezených finančních zdrojů společnost patří mezi malé firmy, takže je zřejmé, 

že nemohou disponovat takovým kapitálem, ani dosahovat obratu, jako společnosti velké. 

Pozici zhoršuje také momentální hospodářská krize a neochota bank poskytovat úvěry. 

Ovšem společnost má možnost využít operační programy pro průmysl a podnikání a získat 

tak dotace z fondů EU. V roce 2007 takto získala dotaci na relaxační středisko v Branné. 

Společnost se může zapojit i do některého z programů bank na podporu podnikání a 

rozvoje. Nejslabší stránka společnosti je reklama. Proto doporučuji zlepšení celé 

marketingové činnosti společnosti. Zejména využívat propagačních letáků, reklamy na 

internetu, dále reklamy v inzertních novinách a hlavně vytvoření nových internetových 

stránek. V dnešní informační době je tento způsob internetové propagace prvořadý. 

V současné době již pro společnost navrhuji nové webové stránky. K jedné ze silných 

stránek patří také dobrý stav technického zařízení. Poměrně nově obnovený vozový dvůr, 

který zahrnuje nový bagr, kontejnerové vozy a nákladní automobil patří nyní k přednostem 

společnosti, protože je v tomto směru nezávislá na subdodavatelích. 
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Největší příležitosti společnosti jsou zaměření se na nové trhy a rozšíření služeb. 

Co se týče první hodnoty, tak kvůli hospodářské krizi dojde k uvolnění místa na trhu a ta 

by se dala vyplnit právě expanzí do okolních krajů. V případě že se společnost bude chtít 

prosadit na nových trzích, měla by nejprve analyzovat svoje možnosti a situaci na daném 

trhu. Tato analýza by teprve ukázala na kterou část trhu a na které zákazníky se má 

společnost zaměřit. Velkým problémem je nedostatek kvalifikované pracovní síly v oboru. 

Společnost by v tomto případě měla přijmout nové pracovní síly a skládat tak nové 

pracovní skupiny. Doporučil bych tvořit nové pracovní skupiny pro tyto oblasti zájmu a  

najímat je v době krize jako pracovníky na živnostenský list. Zde ovšem vzniká riziko 

snížení kvality práce. Co se týče těchto nových pracovních skupin, měla by je zakládat jen 

s pracovníky, kteří jsou schopni se prokázat dobrými referencemi a pracovní morálkou 

odpovídající politice společnosti.  

Jako další příležitosti pro společnost je doplnění certifikace, možnost dosáhnout 

úvěru a dostupná levná pracovní síla. Pro zvýšení šance v konkurenčním prostředí 

stavebnictví bych společnosti doporučoval řádně zavést a certifikovat systémy 

managementu jakosti (Certifikát systému řízení ISO 14001, Certifikát systému řízení 

OHSAS 18001, Politika jakosti Stavební firmy), environmentálního managementu a řízení 

rizik pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce. Důležitá je především bezpečnost práce, 

protože ve stavebnictví je rizikovost úrazu velká. EuroGasper má v současné době zaveden 

pouze systém řízení jakosti ISO 9001:2001. Kdyby společnost opět dostala větší úvěr od 

banky, mohla by to být příležitost začít realizovat větší výstavbové projekty s větší 

návratností peněz. K oživení stavitelského oboru by mělo dojít v roce 2011. S atributem 

dostupné levné pracovní síly je spojena nízká odborná způsobilost těchto pracovníků, 

vysoké riziko úrazů a jejich nespolehlivost. Jak bylo již řečeno, u většiny malých firem, 

jakou je i společnost EuroGasper, jsou omezené finanční zdroje. Tento problém je zjevný 

zejména u větších projektů, u kterých by společnost neměla na projekt vlastní kapitál a 

musela by žádat banky o úvěr. Zde hraje pozitivní roli nezadluženost podniku. Z 90% je 

společnost zadlužená jen krátkodobě. Ovšem úvěr by se pro podnik stal zátěží ve formě 

úroků vyplácených bankám. Vzhledem k 13% nezaměstnanosti v olomouckém kraji je 

levná pracovní síla docela snadno dostupná. Najímat tyto pracovníky by ale měla 

společnost jen na pomocné a lehké práce, které je možno řešit formou brigádníků. Jako 

zcela nepřitažlivou alternativuse pro společnost ukázala restrukturalizace na vyšší 

vývojový tip. I když chce společnost rozšířit svoji činnost, bude se tato změna týkat 

rámcově desítky zaměstnanců. Podle zkušeností vyspělých evropských zemí se nejlépe 
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uplatňují organizace s počtem zaměstnanců od 20 do 30 osob. Společnosti jako 

EuroGasper mají vysoké nároky na profesní odbornost a kvalitu, bez potřeby náročného 

administrativního aparátu, který by znamenal nadměrné zatížení vlastní činnosti režijními 

náklady a snižoval tak konkurenceschopnost pracovního týmu.  

 

Jako největší hrozby pro společnost EuroGasper byly v první řadě identifikovány 

konkurence v oboru a růst nákladů ve stavebnictví. Jak již bylo řečeno, konkurence je na 

Olomoucku opravdu velká, ale společnosti se podařilo překonat už dva roky trvající 

světovou hospodářskou krizi. Po těchto dvou letech ubylo na olomouckém trhu 11% 

stavebních společností. Dalších 30% vykazuje nárůst nejistoty do budoucna. EuroGasper 

má nyní výtěžnost kapacit 90%, což je dobré ve srovnání s konkurencí. S úbytkem 

poptávky v oboru se konkurenční boj víc a víc vyostřuje. Společnost musí dál dbát na 

kvalitu práce a využít příležitostí, jakými jsou doplnění certifikace nebo rozšíření služeb. 

Druhou největší hrozbou je pro společnost neustálý růst nákladů. Ty v loňském roce 

vzrostly až o 10 %. Kvůli dopadům světové krize se však stavební inflace zpomaluje. 

Zejména se jedná o růst cen materiálů, energií a práce. Společnost by měla snižovat 

náklady především šetřením pohonnými hmotami, energií a dodržováním stanovených 

termínů dokončení zakázek. To především z důvodu sankcí, které vyplývají z překročení 

stanovené lhůty. 

Další neopomenutelné hrozby jsou nekalá soutěž, hospodářská krize a byrokracie. 

Nekalá konkurence je, jako v každém jiném oboru, i ve stavebnictví pro společnosti 

velkým nebezpečím. Společnost musí být schopna se bránit i tomuto druhu konkurence, 

musí být o tomto problému dobře informována a připravena podniknout případné právní 

opatření. Zejména jde o využívání osobních kontaktů, podplácení a podprůměrnou 

transparentnost výběrových řízení. Hrozí ztráta kapitálu, zákazníků a důvěryhodnosti. 

Podle průzkumu CEEC, pouze 35% respondentů ve stavebnictví nebylo požádáno o 

úplatek. Hospodářská krize je dnes jedním z nejdiskutovanějších témat. Pro českou 

ekonomiku bude letošní rok 2010 ve znamení mírného zlepšení, ale ve stavebním oboru 

spíše stálého útlumu. Zlepšení se očekává až v roce 2011. Tento faktor na společnost 

neblaze doléhá zejména v oblasti dopravního stavitelství. Byrokracie je ve stavebnictví 

brána jako jedena ze tří největších překážek. Společnost má ovšem dobrý tým 

administrativních pracovníků, který má v tomto směru dost zkušeností a informací. 

Nadměrná byrokracie ale stále znamená zbytečnou administrativní zátěž společnosti a 

snižování efektivity. Doporučil jsem, aby se společnost registrovala u svazu podnikatelů ve 
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stavebnictví v ČR (SPS). Tyto organizace sdružují stavební společnosti a pomáhají při 

výběru subdodavatelů a případně při boji s nekalou konkurencí a byrokratickými 

překážkami. Z analýzy také vyplynulo, že téměř žádné riziko nehrozí ze strany 

subdodavatelů. Na Olomoucku společnost zajišťuje v maximální míře kvalitu prováděných 

prací svými vlastními silami a omezuje subdodávky projektů, které jsou vždy svým 

ručením slabším článkem dodavatele, pouze na PSV a speciální, či doplňkové práce, 

jejichž zajišťování je svojí četností nerentabilní. Společnost tyto práce nechává provádět 

pouze osvědčené subdodavatele, s kterými má dlouhodobé zkušenosti.  

 

V další části práce jsem srovnal jednotlivé atributy mezi sebou a extrémní hodnoty 

dále rozepsal. Kombinace vychází ze závěrů předešlé analýzy. Na jejím základě jsem 

posléze zvolil strategii WO (překonání hrozeb pomocí příležitostí) pro společnost 

EuroGasper.  

Navzdory tomu, že EuroGasper je malá společnost, měla by se zaměřit na nové 

trhy. Protože má poměrně méně zaměstnanců, než některé konkurenční firmy, musela by  

tvořit nové pracovní skupiny pro tyto oblasti. Slábnoucí poptávka v olomouckém kraji by 

mohla být nahrazena pracemi v jiných krajích České republiky. Další kombinací je vliv 

reklamy při vstupu na tyto nové trhy. Jak už bylo řečeno, marketing společnosti je 

zanedbaný a při pronikání na trhy mimo Olomouc by společnost musela v těchto ohledech 

změnit postoj a investovat do reklamy. V současné době probíhá tvorba nových 

internetových stránek. V pořadí třetí kombinací je malá společnost a dostupná levná 

pracovní síla. Při orientaci na nové trhy nebo rozšířením služeb, bude potřeba náboru 

nových zaměstnanců. Toto by společnost mohla z části řešit najímáním brigádníků na 

lehké a pomocné práce. Stálí zkušení zaměstnanci by se věnovali pouze odborné činnosti, 

tím by se zvýšila efektivita práce. Zvýšil by se i potenciál pracovní výkonnosti na jednotku 

práce. Čtvrtou kombinací je použití reklamy při rozšiřování služeb. Reklama, jak už bylo 

řečeno, je ve společnosti EuroGasper nedoceněným faktorem. Z hlediska rozšíření služeb 

je nezbytné, aby společnost začala vyčleňovat prostředky na marketingové činnosti a aby 

mohla co nejefektivněji svoje služby nabízet. Společnost by se mohla zaměřit např. na 

oblast dřevostaveb.  

 

Na základě předchozích analýz jsem zjistil, že prioritou společnosti EuroGasper je 

udržení se na trhu a nalezení nových možností pro podnikání. Proto se nám nabízí dvě 

možnosti, jak zajistit konkurenceschopnost společnosti. Prvním je zvýšit společnosti její 
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tržby tak, že zvýšíme ceny. Jelikož je ale hospodářská krize a na trhu v oboru stavebnictví 

je nyní obrovská konkurence, nemůže si společnost dovolit zvyšovat ceny za svoje služby. 

Druhou možností, jak zvýšit tržby, je zvýšení produkce společnosti, tzn. množství zakázek 

a objednávek.   

Toho podle předešlé analýzy dosáhneme, zaměříme-li se na dvě oblasti. První 

oblastí je rozšíření služeb na dosavadních trzích, nebo se zkusit prorazit na nových trzích. 

Sami zaměstnanci se vyjádřili v dotazníkové akci k tomu, co by chtěli ve společnosti 

změnit a jak vidí oni budoucnost firmy EuroGasper.  

Pro společnost by nemělo být prioritou pouze získávání zakázek v oblasti, které jí 

přináší nejvyšší zisky, což je oblast výstavby na klíč, rekonstrukcí, zateplení ad., ale 

pokusit se získat zakázky z plánovaných státních zakázek vodohospodářské výstavby a 

případně i upadající dopravní výstavby. Vodohospodářské stavby, jakými jsou oprava 

kanalizace, vodovody a čističky odpadních vod, dostaly vysoké dotace z fondů Evropské 

unie a letos by se měly tyto projekty provádět i v oblasti Olomoucka. Jistou příležitostí pro 

společnost jsou i fotovoltaické elektrárny, které plánovala stavět. I když je tato příležitost 

spojena s mnoha riziky a je výhledově rentabilní pouze po dobu následujících dvou let. 

Doporučoval bych, aby se společnost spíše zaměřila na oblast dřevostaveb, které zatím 

v nabídce svých služeb nemá. Tyto stavby zaznamenaly v posledních 2 letech prudký 

nárůst. EuroGasper by tak mohl rozšířit svoje nabízené služby.   

 

Společnost by měla zaměřit svoji pozornost zejména na období následných 12 

měsíců a zvýšit efektivitu svého fungování. Společnost by také měla pravidelně provádět 

podobnou analýzu konkurenceschopnosti a kontrolovat svoje hospodaření pro zdárné 

přečkání krize a naplnění svých cílů. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit konkurenční 

schopnost společnosti EuroGasper a následně podat návrh na její zlepšení, nebo případná 

opatření. Pomocí SWOT analýzy a BCG matice jsem se snažil rozebrat společnost ze 

všech stran a zjistit, jak si vede v době hospodářské krize, případně jak by mohla získat 

konkurenční výhodu. 

 

Malé společnosti, jako je EuroGasper, se nemohou měřit s velkými stavebními 

firmami, proto mají svoje postavení na trhu o něco těžší. Malá společnost ani nedisponuje 

takovými finančními zdroji. V dnešní době je pro menší společnosti i problém dosáhnout 

na úvěr, jelikož se banky bojí, že tyto společnosti nebudou schopny úvěry splácet. Ovšem 

podle zkušeností z vyspělých zemí EU se dokáží nejlépe uplatnit právě organizace s 

počtem okolo 25 zaměstnanců. Takovou společností je právě i EuroGasper, který má 

vysoké nároky na profesní odbornost a kvalitu. Nepotřebuje náročnou administrativu a tím 

pádem nemá vysoké režijní náklady, které by snižovaly jeho konkurenceschopnost. U 

velkých firem se v průběhu tohoto roku také předpokládá větší pokles objemu produkce.  

Vzhledem k velikosti společnosti je ohrožené postavení na trhu i poklesem 

kvalifikovaných pracovníků. Díky nízké mzdové úrovni a malému zájmu o uplatnění ve 

stavebnictví ze strany mladých lidí, čelí toto odvětví silnému odlivu pracovních sil. 

Pro společnost, jakož i pro celý stavební obor, jsou hrozbami také trendy 

v národním hospodářství. Celé stavebnictví procházelo v době do začátku krize velmi 

dynamickým rozvojem. Dá se říci, že dosáhlo v letech 2006-2008 vrcholu z hlediska 

objemu celkové produkce a také z hlediska tempa růstu. To bylo zapříčiněno vysokou 

poptávkou ze sociální i průmyslové oblasti. Rychlost růstu tohoto oboru byl také 

v minulých letech do jisté míry dán avizovanou změnou výše daně z přidané hodnoty. 

Můžeme říci, že s růstem stavebnictví roste i konkurence v rámci tohoto oboru. Krizí 

vyostřená konkurence v současnosti trápí až 72 % stavebních firem na Olomoucku. Je to 

také důsledek snížení poptávky, tedy zakázek, který v současnosti pociťuje více než 

polovina stavebních společností v tomto kraji. Vyplývá to z výsledků průzkumu projektu 

CEEC Research a poradenské firmy KPMG. Rok 2010 bude ještě pro stavební obor velice 

náročný. Poptávka na trhu bude neustále klesat a zakázek bude tady ubývat. Kvůli 

očekávanému propadu, až 5 %, by mohla být situace náročnější než v roce 2010. Klíčovou 
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prioritou, na kterou by společnost měla soustřeďovat svoji pozornost v průběhu dalších 12 

měsíců, by mělo být zvýšení efektivity jejich fungování a minimalizace nákladů. 

 

Důležitá je pro společnost i správná volba dodavatelů. Ti by měli být spolehliví a 

splňovat kvalitativní a kvantitativní podmínky. Společnost by si měla vést přehlednou 

dokumentaci a tvořit reference o jednotlivých dodavatelích a subdodavatelích.    

 

V první fázi práce jsem provedl PEST analýzu konkurenčního prostředí a použil 

SWOT analýzu pro zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro společnost. 

V rámci SWOT analýzy jsem ve společnosti EuroGasper provedl dotazníkovou akci. Ta 

byla zaměřena na individuální náměty zaměstnanců k jednotlivým skupinám analýzy.  

 Po zařazení jednotlivých faktorů do skupin ve SWOT analýze jsem v první části 

provedl analýzu silných a slabých stránek pomocí matice vlivu a dále analýzu příležitostí a 

rizik. V druhé části SWOT analýzy jsem spolu srovnával jednotlivé atributy skupin SO, 

WO, ST a WT. Jejich extrémní hodnoty jsem poté spolu srovnával a vyvozoval důsledky. 

 Díky oběma částem jsem mohl v celkovém zhodnocení SWOT analýzy 

konstatovat, že zvolená strategie pro společnost EuroGasper je WO, tedy překonat slabiny 

využitím příležitostí. 

V druhé fázi jsem provedl analýzu hodnocení jednotlivých aktivit pomocí BCG 

matice, abych zjistil, která podnikatelská aktivita firmy má větší potenciál a která naopak 

spotřebovává zdroje organizace. 

 

Na základě těchto analýz mohu konstatovat, že společnost je schopna čelit 

konkurenci a měla by se tudíž udržet na stavebním trhu. Mezi konkurenční výhodu patří 

široký okruh nabízených služeb a dlouholetá spolupráce s dodavateli. Mezi další silné 

stránky patří i dobré jméno, které si za dobu svého působení na trhu již společnost 

vybudovala a v neposlední řadě také zkušenosti. Pro společnost by nemělo být prioritou 

pouze získávání zakázek v oblastech, které jí přináší nejvyšší zisky, což je oblasti výstavby 

na klíč a HSV, ale pokusit se získat i zakázky z plánovaných státních zakázek 

vodohospodářských a dopravních staveb. Vodohospodářské stavby, jakými jsou zejména 

oprava kanalizace, vodovody a čističky odpadních vod, dostaly vysoké dotace z fondů 

Evropské unie a letos by se měly tyto projekty provádět i v oblasti olomouckého kraje. 

Jistou příležitostí jsou pro společnost i fotovoltaické elektrárny, které plánuje stavět. 

Ovšem tato příležitost je spojena s mnoha riziky a je výhledově rentabilní pouze do dvou 
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let, kdy vláda hodlá ukončit svoji podporu. Velkým projektem společnosti je plánovaná 

výstavba v pořadí druhého relaxačního centra, na který bude žádat o dotace z evropských 

fondů. 

 

Zlepšení konkurenceschopnosti společnosti EuroGasper se týkají především 

zlepšení marketingové činnosti, jako jsou propagační letáky, reklamy v inzertních 

novinách a hlavně vytvoření aktivních internetových stránek. Tento marketingový tah je 

nezbytný nejen pro případ, že společnost bude chtít prorazit na nové trhy, ale i proto, 

kdyby se rozhodla zůstat pouze na trhu Olomouckém, nebo rozšířila svoje služby například 

o nabízení dřevostaveb nebo solárních elektráren na klíč.  

Jak bylo uvedeno dříve, je velkým problémem nedostatek kvalifikované pracovní 

síly v okolí společnosti. V případě že by se společnost chtěla prosadit na jiných trzích, 

musela by skládat nové pracovní skupiny, tzn. přijímat nové pracovníky. Pomocné a lehké 

práce je možno řešit formou brigádníků. Tímto způsobem by společnost mohla šetřit 

náklady využitím levné pracovní síly.    

Zvýšit šanci v konkurenčním prostředí stavebnictví by společnost měla také řádně 

zavedenými a certifikovanými systémy managementu jakosti, environmentálního 

managementu a řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce.  

Jako u většiny malých firem, jak bylo již řečeno, i společnost EuroGasper má 

omezené finanční zdroje. Tento problém vyjde najevo zejména u větších projektů, kde by 

společnost neměla na projekt vlastní kapitál a musela by žádat o úvěr banku. Ovšem zde 

hraje příznivou roli nezadluženost podniku. Na druhou stranu by se společnost zatížila 

úroky z těchto úvěrů. 

Vedení EuroGasrperu by mělo společnost registrovat např. na portálu SPS, který 

sdružuje stavební podniky v ČR. Tak se může lépe chránit nekalé konkurenci, vybírat si 

vhodné subdodavatele a může dosáhnout i ulehčení byrokratické stránky. 

 

Společnost je vzhledem ke svojí velikosti a obratu na velmi dobré cestě k udržení se 

na trhu a přečkání hospodářské krize ve zdraví. Potom se bude moci pokusit obsadit místa 

vzniklá na trhu zaniklými společnostmi.   
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Příloha 2 Dotazník ke SWOT analýze  společnosti EuroGasper a. s. 

 

 

 

Dotazník 

SWOT analýzy společnosti EuroGasper a.s. 

 
 

Vážení zaměstnanci společnosti EuroGasper a.s., 

tímto si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží jako jeden 

z podkladů k vypracování diplomové práce. Prosím aby pro úspěšný průběh této analýzy 

byly odpovědi na otázky brány vážně, byly stručné, vypovídající, a týkající se společnosti.  

 

 

1. Co byste řekl(a) o silných stránkách firmy? 

 

 

 

 

2. Jaké vidíte příležitosti ke zlepšení ve firmě? 

 

 

 

3. Jaké má firma podle vás slabé stránky? 
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4.Co byste označil(a) jako hrozbu pro váš podnik? 

 

 

 

5. Zde můžete uvést jakýkoli návrh či nápad, který máte mimo položené otázky. 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Vaši spolupráci a čas při vyplňování toho dotazníku.  

                   Leoš Rozsíval 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

Jméno zaměstnance (nepovinné): 

 

 

 


