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1. Úvod 

 Cesta k soukromému podnikání se bezprostředně otevřela po pádu komunismu 

v roce 1989. V 90. letech minulého století začala transformace české ekonomiky 

z centrálně řízené na ekonomiku trţní. Najednou zde byla moţnost soukromého 

podnikání. Nastala doba hledání a postupného vytváření nového, aktivního, tvůrčího, 

ale i dravého podnikatelského myšlení a jednání. Byl to čas, kdy se zdůrazňovalo umění 

přeţít a být úspěšný navzdory rychlým, velmi razantním změnám pro podnikatelskou 

činnost, a to v důsledku nejenom primárních ekonomických, ale i politických, 

sociálních a jiných změn. Vedle zprivatizovaných státních podniků začali svou 

příleţitost vyuţívat domácí podnikatelé, kteří zakládali v rozvíjející se trţní ekonomice 

nové soukromé firmy a podniky, bez majoritního zahraničního investora. K 31.12. 2009 

vykazovalo v České republice podnikatelskou činnost 989 568 malých a středních 

podniků. Na tvorbě HDP se podílely 36,22%. Vytvořily pracovní příleţitosti pro 

62,33% zaměstnanců z celkové zaměstnaných. [28]
 

 Při zakládání svého vlastního podniku musel majitel firmu nejdříve právně  

a administrativně zaloţit, pak postupně budoval její základy. Základem úspěšné firmy 

byli a jsou kvalitní a spolehliví lidé. Tuto skutečnost si majitelé uvědomovali, a proto se 

v první fázi existence jejich firmy obklopovali lidmi, které osobně znali a kteří jim byli 

blízcí – to neznamená, ţe jsou tito lidé kvalitní. Obklopovali se lidmi, kterým věřili. 

V tomto prostředí, kde si lidé navzájem rozuměli, vládla dobrá atmosféra a nadšení. 

 Na počátku budování vlastní firmy stačil především nápad, kvůli kterému firmu 

majitel zaloţil. Do podnikání vloţil své znalosti, kontakty, rozuměl tehdejším trhům  

a procesům. Vystačil se svým přirozeným respektem. Počet zákazníků o nabízený 

produkt se zvyšoval, narůstal počet objednávek. S přibývajícími se objednávkami 

přibyly i procesy, ve kterých se vstupy přeměňují na výstupy. Poptávka udávala tempo 

růstu podniku. Elán, nadšení a strategie, které měly na začátku podnikání zaručit přeţití 

firmy a splacení dluhů, přestávají postupně stačit.  

 Vstup České republiky do Evropské unie znamenal pro všechny zúčastněné 

ekonomické subjekty změny podmínek na trhu. Postupující globalizace, 

internacionalizace, nové technologie, exploze nových poznatků vědy a techniky, stále 

konkurenčnější a turbulentnější prostředí ve všech oblastech podnikání, světová 

finanční a hospodářská krize, změny v legislativě, úspory ve státním sektoru, klesající 

poptávka – to jsou faktory, které kladou na české malé a střední firmy specifické 
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nároky. Majitelé firem se museli a stále musí rychle přizpůsobovat novým a rychle se 

měnícím podmínkám. Vyrovnat se s úskalími podnikatelského přeţití a pak se následně 

snaţit o podnikatelský úspěch je stále nesnadnější. Manaţeři firem se musí zaměřit 

především na kvalitu produktů i sluţeb. Důleţitá je hodnota pro stále náročnějšího 

zákazníka, která přináší zákazníkům uţitek v jednoduchosti, ceně, módnosti, image  

či šetrnosti vůči ţivotnímu prostředí. S tím souvisí přizpůsobivost, pruţnost, umění 

inovovat a strategické nasměrování změny. 

 Vše je o to těţší, ţe ve většině oblastí podnikání panuje silně konkurenční 

prostředí. Proto je nezbytně nutné, aby si majitelé firem přesně stanovily své cíle  

a metody k jejich dosaţení. Aby vytvářeli své strategie a přijali za své zásady 

strategického řízení. 

 Cílem mé diplomové práce je provést analýzu současného stavu vybraného 

podnikatelského subjektu a navrhnout strategii na nejbliţší období. V praktické části 

diplomové práce bude provedena strategická analýza vnějšího a vnitřního okolí 

vybraného subjektu, ale i subjektu samotného. Zjištěné poznatky budou shrnuty ve 

SWOT analýze. Z jejích výsledků a podle prognózy vývoje odvětví ve stavebnictví 

bude navrţena strategie budoucího vývoje na příští 3-leté období. 
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2. Strategie a strategické řízení 

 V současné době, kdy se vše značně mění a vyostřuje, nestačí předpokládat,  

ţe původní nápad, který firmě nebo majiteli po dlouhé roky přinášel rostoucí příjem, 

bude takto výnosný napořád. Neustále se mění samotné trhy, výrobky na trhu, způsoby 

obchodování či prodeje, preference a chování zákazníků. Zvyšující se konkurence, tlak 

na ceny a výkyvy v potřebách trhu sniţují ziskovost podnikání. Postupující globalizace, 

technologické inovace, regulační restrukturalizace, demografické posuny a tlaky 

v ekologii jsou nezastavitelné a jejich výsledkem je neustále se měnící obraz 

konkurenčního prostředí. Organizace, pokud chtějí obstát, nemohou jen přihlíţet,  

ale musí se s tím dokázat vyrovnat. 

2.1. Strategie 

 Jak organizace dosáhla situace, ve které je dnes? Proč produkuje konkrétní 

výrobky nebo poskytuje sluţby? Proč působí organizace právě zde? Proč obsluhuje 

jenom určitou část trhu? Proč je organizována právě takto? Všechny tyto otázky  

se týkají různorodých, ale spolu souvisejících aspektů, které se sbíhají a ovlivňují 

efektivnost organizace při dosahování cílů. Rozhodnutí o výrobcích, umístění na trhu, 

jmenování vrcholového managementu představují  rozhodnutí, které trvale ovlivňují 

výkon organizace. Dnes jiţ nestačí, aby organizace činila důleţitá rozhodnutí pouze 

podle nashromáţděných informací, analýz a prognóz. Organizace, která chce úspěšně 

působit na trhu, by měla mít stanovený dlouhodobý směr. Dlouhodobý plán si určí 

podle cílů.  Měla by vědět kam chce jít a co bude dělat. Na otázku, jakou cestou se tam 

chce dostat a jak toho docílit, můţe odpovědět strategie. Strategie je dnes často 

pouţívané slovo. Dříve byla strategie spojována s válečnými účely, kdy cílem bylo 

dosaţení vítězství. Účelem strategie v organizaci je pomoci jí zvítězit. Strategii můţeme 

chápat jako systematickou tvůrčí činnost, při které vyuţíváme zdroje s cílem dosaţení 

konkurenční výhody ve prospěch organizace nebo v případě malého podniku,  

ve prospěch majitele firmy. Strategie je soubor koordinovaných akcí k dosaţení cíle.  

Strategie je to, co firma dělá, realizuje, dotahuje do konce. Strategie vytváří 

předpoklady pro úspěch, ale samotná její existence úspěch nezaručí. Důleţitá je její 

realizace.  

 Podle Davidsona (1997) je cílem strategie dlouhodobě získat výhodnou pozici, 

která organizaci přinese vyšší a jistější zisky, neţ nabízejí srovnatelné investice. 
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 Podle Dedouchové (2001), je strategie připravenost organizace na budoucnost. 

Charvát (2006) na str. 24 uvedl: “K definici strategie pomůţe, kdyţ se všichni lidé  

ve firmě ztotoţní s definovaným cílem. Kdyţ budou sdílet společné hodnoty. Kdyţ 

budeme osobně přesvědčeni o správnosti cíle a porozumíme mu, budeme schopni  

a ochotni lépe přispívat k naplňování cíle.“ 

Strategie znamená: 

 určit směr budoucího vývoje organizace, vytýčit cíle: jednoduché, určité, 

reálné, jasné, stručné, měřitelné, vyhodnotitelné, termínované a v souladu  

se strategií, 

 zajistit konkurenční výhody: vymezit základní body konkurenčního boje, 

vyuţít silných stránek a příleţitostí k eliminaci hrozeb a slabých stránek 

organizace, 

 vědět, kdo jsou hlavní aktéři působící ve stejném sektoru: zákazníci, 

konkurenti, dodavatelé, regulátoři a další 

 vědět, kdo je náš zákazník: která skupina zákazníků, kdo rozhoduje o tom, 

aby si náš výrobek koupil,  

 znát odpověď na otázku, jakou přidanou hodnotu od našeho výrobku  

či poskytnuté sluţby zákazník očekává a co umoţňuje organizaci vytvářet 

přidanou hodnotu, 

 určit, co má organizace svými aktivitami uspokojit: jak se vyvíjejí potřeby, 

poţadavky a přání zákazníka,  

 znát, jak tyto poţadavky uspokojit: pouţít vhodných technologií, metod, 

technik, 

 vědět, jaká jsou pravidla, normy, zákonné úpravy, 

 zajistit soulad s aktivitami organizace a s vnějším okolím: budovat vztahy 

k posílení postavení organizace. 

2.1.1. Přístupy strategie 

 Dedouchová (2001) uvádí, ţe strategii lze rozdělit na plánovací přístup  

a přírůstkový přístup. Plánovací přístup strategie jako plán, bývá často pojímán 

byrokraticky. Manaţeři při stanovení cílů organizace prosazují své vlastní cíle a názory. 

Oddělují od sebe formulovanou strategii a její implementaci. Do tohoto přístupu jsou 

zahrnuty pouze poţadavky organizace. Do přírůstkového přístupu strategie jsou 

zahrnuty různé činnosti organizace. Implementace strategie zde probíhá v malých 
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krocích a nepřetrţitě. Tento přístup strategie vyţaduje znát změny v okolí organizace  

a umět se jim přizpůsobit. 

2.1.2. Strategické cíle 

 Pokud organizace nemá stanovenou strategii, neví kudy a jak se k cíli dostat. 

K stanovenému cíli se přibliţuje náhodně. A kdyţ nemá definovány cesty, nemůţe ani 

vědět, zda se k cíli přibliţuje. Hledat správnou cestu nesmí trvat dlouho, protoţe  

se můţe stát, ţe konkurence bude rychlejší. Podle Charváta (2006) je zřejmé,  

ţe strategie není dána jednou pro vţdy. V různých fázích existence organizace bude  

i strategie jiná. V krátkém období nemusí být cíl jenom vydělávání peněz, ale např. 

získání určitého trhu (růst), diverzifikace, přeţití, přidaná hodnota pro zákazníka, 

identifikace nových marketingových příleţitostí. V dlouhodobém horizontu to mohou 

být cíle spojené s udrţitelným rozvojem, s ekologickými aspekty, společenskou 

odpovědností a pomocí okolí. Davidson (1997) na str. 23 uvádí citaci Petera Druckera, 

ţe „ základním cílem kaţdého podniku je přeţít.“  

 Strategické cíle by se měly stanovovat nad rámec potřeby nebo přání. Cíle 

organizace mohou být různorodé, finanční i nefinanční, záleţí na konkrétní situaci, v níţ 

se organizace nachází, nelze navrhnout jediné správné řešení.  

Při formulaci cílů by se organizace měla drţet těchto zásad: 

 stanovit cíle, které můţe ovlivnit, 

 nevytyčovat cíle, které jsou nereálné, kdy dopředu je jasné, ţe jsou nesplnitelné - 

takto nastavený cíl působí nemotivačně, 

 nestanovovat cíle, které jsou v rozporu se strategií. 

2.1.3. Strategické řízení 

 Strategie vychází z poznání prostředí na trhu, konkurence, zákazníků, z nových 

trendů. Musí rychle reagovat na změny, být pruţná. Dobrá strategie je součástí 

strategického řízení. Podle Davidsona (1997) je strategické řízení  podmínkou 

úspěšnosti organizace a vytváří konkurenční výhodu, která vede k vítězství. Směřuje 

potenciál organizace k tomuto cíli tím, ţe operativní rozhodnutí vycházejí 

z dlouhodobého strategického zaměření. Strategické řízení tak představuje úkol pro 

celou organizaci. Jde o způsob myšlení, návod k jednání.  Organizace, kde funguje 

strategické řízení, jsou schopny dívat se dále do své budoucnosti. Jsou schopny dříve 

neţ ostatní rozpoznat nadcházející problémy. Ekonomická recese, nebo i odvětvové 
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změny mohou zastihnout organizace bez fungujícího strategického řízení nepřipravené. 

Strategické řízení by nemělo být pro organizaci pouze jednorázovou akcí, ale 

nepřetrţitým procesem. Nestačí mít sestavenou strategii na papíře. V praxi to znamená 

realizovat celou řadu vzájemně propojených aktivit, prováděných v různých oblastech 

organizace – např. výrobě, financích, nákupu, prodeji, marketingu, v řízení lidských 

zdrojů, apod. Proces strategického řízení musí být rychle reagující na příleţitosti  

a ohroţení v okolí organizace, ale nesmí to být na úkor kvality výrobků nebo sluţeb. 

 Podle autorů Nortona a Kaplana (2010) je pro organizaci mimořádně přínosné 

to, kdyţ dokáţe propojit plánování strategie s její provozní realizací. Pokud funguje 

oficiálně nastavený systém realizace strategie, zvyšuje to pravděpodobnost dosaţení 

úspěchu aţ na trojnásobek oproti situaci, kdy organizace ţádný takový systém nemá.  

 Některé organizace nerozvíjejí vhodné procesy strategického řízení. Můţe to být 

z důvodů: 
[16]

 

- manaţerský tým si málo uvědomuje pravou situaci v podniku, je zde silná 

tendence nechávat věci tak, jak jsou, 

- informační procesy mohou být nastaveny chybně, schází informace  

o konkurenci, trendech kupujících apod., 

- celý chod organizace se soustřeďuje kolem jejího majitele, který při řešení 

kaţdodenních operativních problémů ztrácí svoji energii, plýtvá svým talentem  

a nemá čas na řešení dlouhodobých problémů, 

- minulé úspěchy mohou činit lidi slepými k současné situaci, 

- naopak minulý úspěch napomáhá tomu, ţe organizace zůstává u osvědčených 

strategií, zastaralých a překonaných představ, které jsou pro současnost  

a budoucí vývoj organizace nevhodné, 

- manaţeři, kteří jsou spojování s minulými úspěchy, nejsou ochotni dovolit, aby 

se organizace dala do pohybu jiným směrem, 

- strategie není sdílena ostatními zaměstnanci, 

- strategický proces je podporován a rozvíjen aţ v době krize. 

2.1.4. Principy strategie 

 Podle Dedouchové (2001) vyplývají ze specifik strategického řízení principy 

strategického myšlení, z nichţ za jako nejdůleţitější lze povaţovat princip variantnosti, 

permanentnosti, tvůrčího přístupu, vědomí práce s rizikem, s časem a koncentrace 

zdrojů. Měl by si je osvojit kaţdý, kdo chce podnikat. 
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Princip variantnosti vyplývá z neurčitosti toho, jak se budou v průběhu strategického 

období měnit faktory, které mohou ovlivnit strategii a jaké změny mohou nastat. 

Strategie by proto měla být vypracována ve více variantách (scénářích) a sestavená tak, 

aby bylo moţno přejít v případě potřeby od jedné variantě ke druhé. Takto 

vypracovanými variantami můţeme zajistit pruţnost a přizpůsobivost strategie, aby 

včas mohla organizace zareagovat na měnící se prostředí. 

Princip permanentnosti souvisí s principem variantnosti a podle něho je nutné stále 

sledovat, zda strategie probíhá v souladu se sestavenými harmonogramy a plány. Podle 

tohoto principu práce na strategii vlastně nikdy nekončí. 

Princip tvůrčího přístupu vychází ze zjištění, ţe dnes se neprosadí ţádná organizace, 

která nepřinese něco nového. Pokud má organizace k dispozici své vlastní tvůrčí 

zaměstnance, kteří jsou schopni stále přicházet s novými nápady, nacházet nové cesty 

při sniţování nákladů, nalézat nové technologie, lze je podle Dedouchové (2001) 

povaţovat za „šampióny“. 

Princip vědomí práce s rizikem vychází z toho, ţe strategické rozhodování je sloţité  

a nemá zajištěnou stoprocentní úspěšnost. Riziko nelze nikdy vyloučit. 

Princip vědomí práce s časem vychází z toho, ţe zkracování doby vývoje, výstavby, 

výroby a oběhu musí být součástí strategie úspěšné organizace. Význam má dobře 

načasované vyuţívání finančních zdrojů organizace. 

2.2 Vypracování strategie 

 

 Tvorba strategie je proces zahrnující související činnosti, které jsou zaměřené  

na jednu definovanou strategii. Podle Dedouchové (2001) za formulaci strategie a její 

implementaci odpovídá ředitel organizace. Dále musí být určen vlastník procesu, kdo  

za strategii bude odpovídat, kdo ji bude prosazovat, jak budou definovány zdroje, kdo 

bude odpovědný za jejich zajišťování.  

 Při strategickém rozhodování musí organizace zohlednit faktory: 

- poţadavky klientů, jejich potřeby a přání, organizaci musí být jasno, co má 

svými aktivitami uspokojit, 

- existenci různých skupin zákazníků, znát kdo je cílem aktivit organizace, 

- vhodné technologie, metody a techniky, znát jak jednotlivé poţadavky 

zákazníků uspokojit. 

 Podle Charváta (2006) lze proces tvorby strategie popsat takto: 
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-  data - sběr dat bez většího obsahu, 

-  informace – data, která poskytují odpovědi na otázky kde, kdo, co, 

-  vědění – aplikace dat a informací, odpověď na otázku jak, 

- porozumění – pochopení otázky proč, 

- moudrost – zhodnocené porozumění. 

Proces tvorby strategie určuje cestu, po které bychom měli dojít k cíli. Nezbytná  

je formulace strategie a její implementace do všech funkčních úrovní organizace. 

 Podle autorů Kaplana, Nortona (2010) se organizace při vypracování strategie 

zaměřují na tři otázky: 

1. V čem podnikáme a proč? Vedoucí manaţeři zakládají práci na strategii prohlášením 

účelu organizace, na určení vnitřních hodnot a tím nastavují správné formulování 

strategie. 

2. Jaké jsou klíčové otázky? Prostřednictvím provedení strategických analýz manaţeři 

přezkoumávají situaci v konkurenčním prostředí, zejména zásadnější změny, které 

nastaly od doby, kdy naposledy utvářeli svou strategii. 

3. Jak se můžeme nejlépe prosazovat v konkurenci? Na tuto otázku by jiţ měli manaţeři 

nalézt odpověď při formulování strategie. Při tom by se měli podle Kaplana, Nortona 

(2010) str. 24 zaměřit na dílčí otázky: 

 V kterých trţních nikách budeme konkurovat? 

 Jakou hodnotovou nabídkou pro zákazníky se budeme v těchto trţních 

nikách odlišovat? 

 Jaké způsobilosti lidského kapitálu strategie vyţaduje? 

 Jaké jsou podpůrné technologie, o něţ se opírá strategie? 

2.2.1.Vymezení mise (poslání) a vize organizace 

 

 Poslání organizace odráţí současnou realitu, vize představuje budoucnost. Jak 

uvádí Norton, Kaplan (2010), před zformulováním strategie by měli manaţeři definovat 

účel organizace, její poslání, misi. Zaměstnanci by měli vědět, proč organizace existuje, 

co tvoří základy toho, co dělá. Vede je to k pocitu spoluodpovědnosti za rozvoj 

organizace a dodrţování společně prohlášených hodnot. Jak se zmiňuje Davidson 

(1997) na str. 40, „ řízením poslání se dosahuje malého zázraku – lidé dělají věci 

správně sami od sebe“. 

Poslání nemá mít široké pojetí, ale na druhou stranu by nemělo být příliš stručné. Stačí 

jedna dvě věty, které informují o cíli, o jehoţ dosaţení se budou zaměstnanci společně 
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snaţit. Poslání lze chápat jako hnací motor celé organizace. Z prohlášeného poslání 

bychom měli podle Charváta (2006) určit: 

- proč je organizace na trhu, 

- co chce vyrábět, dodávat, jaké sluţby, uvést jen některé cíle, 

- jak se chce vymezovat vůči zaměstnancům, jak se vymezuje k vnějšímu 

prostředí, zdůraznit hodnoty, které chce organizace ctít, 

- vymezení pole působnosti – např. odvětví, rozsah produktů, rozsah trhu, 

geografická oblast. 

Pouhé prohlášení poslání nestačí. Management organizace by měl podle Davidsona 

(1997) podporovat své zaměstnance v tom, aby aktivně vystupovali proti rozhodnutím, 

pravidlům a činnostem, které se neslučují s vyhlášenými hodnotami a cíli. Hodnoty  

a cíle by se měly promítnout do veškeré komunikace organizace, při kaţdém jednání  

se zákazníky, dodavateli a potenciálními zaměstnanci. 

 Prohlášení vize určuje, jak má organizaci vnímat okolní svět. Podle Charváta 

(2006) je vize pohled do budoucnosti. Vize uvádí, jak bychom chtěli naši organizaci 

vidět. Podle Kaplana, Nortona (2010) vize vytyčuje ctiţádostivé cíle organizace, udává 

směr jejího rozvoje, časový horizont. Z vize určíme, co organizace preferuje,  

co podporuje, jak bude v budoucnosti vytvářet hodnotu.  

 Proto je nutné vnutit organizaci povědomí o účelu a stanovit dlouhodobou 

orientaci jejího chování. 

2.2.2. Vypracování scénářů strategie 

 

 V současné době stále více organizací při tvorbě strategie prověřuje moţnosti, 

které mohou nastat. Je třeba být lépe připraveni na budoucnost, na budoucí změny,  

na moţnosti vývoje. Budoucnost se nemůţe vnímat jenom jako „černá díra“ před námi. 

Podle Charváta (2006) jsou scénáře soustava rozumně reálných budoucností. Scénáře 

jsou myšlenkové obrazy ve více variantách. Všechny varianty by měly být rovnoměrně 

reálné. Na základě této metody můţeme zpracovat budoucí varianty, rychle a pruţně 

identifikovat šance a rizika nebo hlavní síly, které ovlivňují schopnost firmy plnit cíle. 

Organizace, která si připravuje budoucnost pomocí scénářů je lépe připravena  

na moţnosti vývoje a nebude muset znovu promýšlet všechny kroky od začátku. Při 

sestavování scénářů organizace definuje hlavní předpoklady a hnací síly, které mohou 

ovlivňovat plnění stanovených cílů. Jak uvádí Charvát (2006), lze obecně říci,  
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ţe nejdůleţitější hnací síly jsou trh a lidé. Trh proto, ţe bez přiměřené poptávky nemůţe 

organizace dlouhodobě přeţít. Za přiměřenou poptávku se povaţují trţby za stanovené 

období v takové výši, aby pokryly veškeré náklady, které musí organizace pokrýt. Lidé 

proto, protoţe pouze technicky vzdělaní a kompetentní lidé mohou zajistit přeměnu 

svých schopností a dovedností na finanční kapitál. 

2.2.3. Mapa strategie 

 Cesta k cíli můţe být různá. Není vţdy snadná a přímá. Pro organizaci je dobré 

mít svou vlastní mapu strategie, která ji na cestě za stanovenými cíly povede. Při 

naplňování cílů platí zákonitosti a principy, vstupuje zde celá řada faktorů, které mohou 

významně ovlivnit konečný výsledek. V mapě strategie jsou zaznamenány klíčové 

oblasti strategie, které jsou navzájem propojeny, vzájemně spolu souvisí, měly by být 

v rovnováze a v souladu. V mapě strategie by mělo být uvedeno „jak“ to v běţné praxi 

udělat, abychom dosáhli svých cílů. Mapa strategie udává srozumitelný a jasný obraz 

budoucnosti. Je nástrojem pro zaměstnance, kterým pomůţe tento obraz vizuálně 

zachytit a zároveň umoţní kaţdému zaměstnanci, aby si v něm našel své místo. Podle 

Nortona, Kaplana (2010) mapa strategie popisuje proces vytváření hodnoty 

prostřednictvím řady příčinných vazeb, představuje východisko pro všechny projekty.  

V mapě strategie je popsán způsob, jakým organizace zamýšlí vytvářet hodnotu pro své 

zájmové skupiny. Strategická mapa je mocným nástrojem vizualizace strategie jako 

řetězce vztahů a strategických cílů. Řetězec začíná finančními cíli, které propojuje 

k cílům v oblasti zákazníků. Navazuje na klíčové procesy a dostává je  

aţ k zaměstnancům, technologiím a organizačnímu klimatu.[20] 

2.2.4. Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard poskytuje manaţerům soubor nástrojů, který převádí vizi  

a strategii organizace do srozumitelného souboru měřítek finanční i nefinanční 

výkonnosti. Soubor nástrojů vyuţijí manaţeři k navigaci svého budoucího úspěchu. 

Autory této metody strategického systému měření výkonnosti podniku jsou Robert S. 

Kaplan a David P. Norton. BSC představuje systém vyváţených ukazatelů výkonnosti 

organizace. Podle Kaplana, Nortona (2002) BSC umoţňuje nejen sledovat finanční 

výsledky, ale také to, jak jsou organizace schopny zajišťovat hmotná a nehmotná aktiva, 

která jsou potřebná k jejich růstu a konkurenceschopnosti. Balanced Scorecard lze podle 
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jejich autorů pouţít jako manaţerský systém k řízení dlouhodobé strategie a k realizaci 

těchto manaţerských procesů: - viz Kaplan, Norton (2002), str. 21: 

- k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, 

- ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek, 

- k plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ, 

- ke zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se. 

 Metoda BSC si zachovává tradiční finanční měřítka, která však vypovídají  

o minulosti a tím jsou nevhodná pro stanovení strategie, kterou organizace musejí zvolit 

jako investici do zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, procesů, technologií a inovací, 

s cílem vytvořit hodnotu. BSC rozšiřuje  minulé ukazatele o nová měřítka hybných sil 

budoucí výkonnosti. Hybné síly se mohou týkat: 

- výkonnosti – např. rekvalifikace zaměstnanců, dostupnost informačního systému,  

- spokojenosti zákazníků – čas, kvalita, cena, 

- klíčových výstupů zákaznických měřítek (rychlost a včasnost dodávky) 

- opakovaných a objemnějších prodejů existujícím zákazníkům 

 BSC převádí poslání a strategii podniku do cílů a měřítek zařazených do čtyř 

perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů a učení se a růstu.   

 Podle Kaplana, Nortona (2010) má měření pro manaţery zásadní význam.  

Na str. 98 uvádějí:“ Kdyţ něco nedokáţete měřit, nemůţete to ani zlepšovat“. 

Strategické cíle a mapy strategií vyjasňují slovy i s pouţitím diagramů cíle organizace 

k jeho výkonnosti. Aby tyto cíle byly smysluplné a uskutečnitelné, musíme pro  

ně vybrat i měřítka. 

 Finanční perspektiva ukazuje, jak se plní finanční ukazatele, zda je firma 

finančně zdravá, zda jsou naplňovány finanční cíle organizace. Jako finanční cíle 

mohou být uvedeny výrazné růsty prodeje, tvorba cash-flow, udrţení. Podle Kaplana, 

Nortona (2002) organizace v růstové fázi mohou pracovat se zápornými peněţními 

toky. Ve fázi udržení organizace pouţijí finanční cíle zaměřené na ziskovost. Pokud 

dosáhnou organizace ve svém ţivotním cyklu fáze zralosti, chtějí sklízet plody investice. 

Hlavním cílem je maximalizovat přítok hotovosti. Podle Kaplana, Nortona (2002) kaţdé 

ze tří strategií růstu, udrţení a sklizně odpovídají tři finanční oblasti, které ji podporují: 
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 růst obratu a mix výrobků/sluţeb (marketingový mix) – nové produkty, nové 

aplikace, noví zákazníci, nové trhy, nová cenová strategie, 

 sniţování nákladů/zvyšování produktivity – zvýšení obratu, sniţování 

jednicových nákladů, zlepšení mixu prodejních kanálů, sniţování provozních 

nákladů, 

 vyuţití zdrojů/investiční strategie – cyklus cash-to-cash, zlepšení vyuţití zdrojů, 

cíle a měřítka řízení rizika. 

Finanční oblasti mohou poskytovat vazby napříč všemi čtyřmi perspektivami.  

 Zákaznická perspektiva měří, zda je vytvářena hodnota pro zákazníky, jaká je 

loajalita zákazníků, zda jsou včasné dodávky. Zákaznická perspektiva umoţňuje 

formulovat strategii orientovanou na zákazníka a trh, která zajistí vysokou budoucí 

finanční návratnost. Tato perspektiva podle Kaplana, Nortona (2002) obsahuje 

následující měřítka:  

 podíl na trhu a obratu, 

 udrţení zákazníků, 

 získávání nových zákazníků, segmentů 

 spokojenost zákazníků, 

 ziskovost zákazníků. 

 Perspektiva interních procesů  měří, jak dobře se řídí rizika, jak se chrání 

aktiva, jaká je efektivita, měří kvalitu procesu, dobu trvání cyklu. Odhaluje dva základní 

rozdíly mezi tradičními, jiţ existujícími přístupy a přístup BSC k měření výkonnosti. 

Přístup BSC bude odhalovat úplně nové procesy např. zjistit, jak předvídat potřeby 

zákazníků nebo poskytovat nové služby zaměřené na hodnotovou výhodu pro zákazníky.  

Hodnotový řetězec obr. 2.1.  podle tvůrců BSC obsahuje tři základní primární procesy, 

které si organizace můţe podle své potřeby upravit. 

 

Obr. 2.1. Obecný model hodnotového řetězce, vlastní zpracování podle Kaplana,Nortona (2002), str.89 
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 Perspektiva učení se a růstu měří, zda jsou rozvinuty schopnosti potřebné pro 

podnikání, jaké jsou dovednosti zaměstnanců. Zabývá se vytvořením dlouhodobého 

růstu a zdokonalování, které vyţaduje především silná globální konkurence. V této 

perspektivě se vychází ze základních zdrojů: lidí, systémů a organizačních procedur. 

Zde se odhalí velké rozdíly mezi současnými schopnostmi lidí a fungováním systémů  

a budoucí potřebou zvýšit výkonnost organizace. 

 Dnes je metoda BSC ve světě uznávána jako klíčový nástroj uskutečnění vize  

a strategie organizace. BSC ukazuje co je důleţité nejen dnes, ale i zítra. Obsahuje 

vybrané ukazatele řízení výkonu zahrnující aktivity z celé organizace. Prostřednictvím 

ukazatelů BSC se strategie komunikuje směrem dolů k řadovým zaměstnancům. 

Scorecard znamená znát výsledky, komunikovat to, co je důleţité a na co je třeba  

se zaměřit. Balanced znamená vyváţenost mezi strategií a operativou, finančními  

a nefinančními ukazateli, indikátory minulými a budoucími, externím a interním 

prostředím. [21] 

2.2.5. Strategie ve firmách typu MSP 

 Malé a střední podniky (MSP) jsou významný sektorem trţní ekonomiky. Mají 

významnou roli při tvorbě pracovních příleţitostí, jsou důleţitým faktorem sociální 

stability a hospodářského rozvoje. V období ekonomické recese byly MSP nejvíce 

postiţenou skupinou podnikatelů. V současné době by měly vyuţít svoji pruţnost  

a hledat nové trhy a příleţitosti. Základní charakteristikou pro MSP je počet 

zaměstnanců menší neţ 250 osob. Tato charakteristika se dále podrobněji člení  

na skupinu drobných (do 9 zaměstnanců), malých (od 10 do 49 zaměstnanců)  

a středních (od 50 do 249 zaměstnanců) podniků. MSP mají své přednosti, ale  

i nevýhody. [28] 

 Mezi přednosti můţeme uvést relativní pruţnost, flexibilitu, rychlost odezvy na 

změny podmínek a znalost místního prostředí. Malé a střední podniky jsou schopny 

vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými podniky rolí 

subdodavatelů. Mají rychlejší přenos informací, rychlejší rozhodování, jsou 

ţivotaschopnější. Je zde více důvěry, méně intrik. Malé podniky jdou často do rizika, 

protoţe za chybu zaplatí méně neţ podniky velké. 

Nevýhody pro MSP: 

 nákladnější přístup ke kapitálu, informacím a znalostem, 
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 menší schopnost eliminovat důsledky vnějších ekonomických vlivů. 

Jako další nevýhody lze uvést např. to, ţe malé a střední podniky nemají z důvodu 

vysokých nákladů kvalitní podnikový informační systém, nemohou si dovolit spolupráci 

s externími konzultačními společnostmi, postrádají marketingové oddělení. Nedefinují 

svoji vizi, nevytvářejí svoji strategii. Směrování svých vlastních podniků zabezpečují 

jejich majitelé intuitivně, úspěch je zpravidla dílem štěstí a náhody. V malých podnicích 

se zpravidla setkáváme s nízkou produktivitou práce, chybějícími standardy, 

výkonovými normami a nedostatečnou kvalitou. Tyto podniky málo nebo vůbec  

nerozvíjejí vlastní talenty. Neřeší omezení plýtvání a sniţování výrobních nákladů.  

 MSP se zpravidla orientuje na jednu podnikatelskou aktivitu a svou činností 

konkuruje na domácím trhu. Ten je ale omezený, počet konkurentů neustále stoupá. 

Podnikům typu MSP chybí kapitál. Malý podnik pak stojí před rozhodnutím, jakým 

způsobem posílí svoji konkurenční pozici, jak dosáhne vyšší tvorby hodnoty, kde můţe 

lépe proniknout na trhu a získat na něm větší podíl.  

 Majitel se zpravidla rozhodne, zda svůj podnik povede k růstu a rozvoji, nebo 

zda bude expandovat. Podle Dedouchodé (2001) je zde třeba počítat i s tím, ţe s růstem 

velikosti roste i riziko kolapsu.  

  

2.3.  Tvorba strategické analýzy 

 Kdyţ uţ organizace ví, čeho potřebuje dosáhnout, měla by znát informace, 

v jakém prostředí se nachází. Měl by se zjistit stav, jak na tom je organizace dnes a jestli 

bude schopna se zdroji, které má k dispozici, dosáhnout poţadovaných cílů. Pro 

úspěšnou realizaci strategie by měla organizace provést strategické analýzy. Analýza by 

měla být efektivní, tzn., ţe provedená analýza bude mít konkrétní výstupy pro 

organizaci, její výsledky ji umoţní pochopit problém. Součástí analýzy je celkové 

vyhodnocení výkonnosti organizace a jejích konkurentů.  

 Cílem analýz je posouzení vlivů externího i interního prostředí, zmapování 

silných a slabých stránek organizace. Se zjištěnými informacemi by podle Dedouchové 

(2001) měla organizace pracovat tak, aby maximálně vyuţila nabízené příleţitosti  

a nalezla cestu, jak se ohroţením vyhnout nebo zmírnit jejich dopad. Jak uvádí 

Dedouchová (2001), můţeme při externí analýze okolí organizace rozdělit  

na mikrookolí, představující podnikatelské prostředí, které bezprostředně organizaci 

obklopuje. V tomto prostředí se nacházejí organizace, které si vzájemně konkurují  
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a jejich výrobky se mohou vzájemně substituovat, dále dodavatelé, zákazníci  

a potenciální konkurenti. Subjekty, které se nacházejí v mikrookolí lze částečně 

ovlivnit. Organizaci samotnou lze ovlivnit úplně.  

 Okolí organizace tvoří i makrookolí, které vytváří společné prostředí pro 

všechna mikrookolí. V makrookolí působí ekonomické, demografické, politické, 

legislativní a technologické podmínky a sociální politika. Do okolí podniku se zahrnuje 

i světové (globální) prostředí. Společně určují všem zúčastněným subjektům stejné 

podmínky pro podnikání, které však nelze ovlivnit. Ale pokud chce být podnik úspěšný, 

musí je vnímat, analyzovat a získané poznatky zapracovat při tvorbě své strategie. Aby 

byl podnik úspěšný, měla by být jeho strategie v souladu s okolím. Vzájemné vztahy 

obou částí okolí jsou znázorněny v obr. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.2. Okolí podniku, vlastní zpracování podle Dedouchové (2001), str. 16 

 

2.3.1 Externí analýza – analýza makrookolí 

 Analýzou vnějšího prostředí – makrookolí, vyhodnotíme např. prostředí 

ekonomického růstu, ceny vstupních faktorů, vliv regulačních opatření. 

Makroekonomické prostředí je charakterizováno stavem ekonomiky. 
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 Jednou z neuţívanějších analýz, která analyzuje makroekonomické prostředí, je 

analýza PESTLE. Zahrnuje prvky politické, ekonomické, společenské, technologické, 

environmentální a legislativní.  

P - Analýza politického prostředí: 

- politické prostředí v České republice, vliv politických osobností, lobby, 

- daňová politika, pracovní právo, právní normy, vymahatelnost práva,  

- zahraniční politika, jednotný trh v rámci zemí EU, omezení obchodu, cla, 

- regionální ekonomická nestabilita, 

- rozdílný postoj vůči privátním a zahraničním investicím, 

- neprůhlednost státních zakázek, korupce. 

E – Analýza ekonomického prostředí: 

- bankovní systém, dostupnost cizích zdrojů, úrokové sazby, směnné kursy, 

- inflace, nezaměstnanost, kvalifikační úroveň pracovní síly, výše průměrné mzdy,  

- tempo ekonomického růstu, výše HDP, 

- konjunkturální vlivy, fáze hospodářského cyklu, 

-  vývoj cen energií. 

S – Analýza společenského (sociálního) prostředí: 

-  demografické poměry, měnící se věková struktura obyvatel v ČR,  

- mobilita, migrace obyvatelstva, etnické rozloţení, 

-  zvyšování vzdělanosti, dostupnost kvalifikované pracovní síly,  

- růst ţivotní úrovně a měnící se ţebříček hodnot obyvatelstva, 

- podnikatelský duch, podpora podnikání. 

T – Analýza technologického prostředí: 

- úroveň technologického rozvoje,  

- výsledky výzkumu a vývoje, nové objevy,  

- vliv technologií na produktovou nabídku, 

- výše výdajů na výzkum, podpora vědecké činnosti, 

-  sledování trendů, inovace. 

L – Analýza právního (legislativního) prostředí: 

- antimonopolní zákony, cenová regulační opatření, 

-  týdenní fond pracovní doby, přesčasy, 

-  zdanění, daňové sazby, harmonizace daní v rámci EU, 

- mzdová legislativa, minimální mzda,  

- odvětvové bezpečnostní předpisy, označování výrobků. 
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E – Analýza ţivotního (ekologického) prostředí: 

- emise skleníkových plynů, emisní povolenky, 

- objem produkovaných pevných odpadů, 

- objem vypouštěných tekutých odpadů, nutnost čističky odpadních vod, 

- spotřeba energie, spotřeba čisté vody, 

- třídění odpadů, recyklace, likvidace nebezpečných odpadů. 

2.3.2. Externí analýza - Analýza mikrookolí 

 Součástí analýzy mikrookolí je přezkoumání ekonomiky odvětví, ve které 

organizace soutěţí s ostatními konkurenty. Při této analýze by si měl management 

uvědomit atraktivitu odvětví, hybné síly, konkurenční síly a klíčové faktory 

úspěchu.[18]   

 Je třeba vymezit odvětví, určit velikost trhu, geografický rozsah konkurence, růst 

trhu. Dále počet a velikost konkurence, počet zákazníků, tempo změn technologie.  

 Za nejvýznamnější hybnou sílu můţeme povaţovat poptávku, neboť ta 

především určuje míru růstu odvětví. Analyzují se faktory ovlivňující poptávku, které 

můţeme rozdělit podle toho, jestli je organizace můţe či nemůţe ovlivnit.  

 Další hybnou silou jsou zákazníci. Analyzujeme způsoby uţívání produktu. 

Rozdělujeme zákazníky do cílových skupin, podle jejich potřeb. Kaţdý segment 

zákazníků je charakterizován základními vlastnostmi. Zákazníky můţeme rozčlenit 

podle důleţitosti. Nejdůleţitější jsou ti zákazníci, se kterými organizace obchoduje 

přímo.[51] 

2.3.2.1. Model pěti konkurenčních sil Michaela Portera 

 Další analýza by měla být zaměřena konkurenčním silám. Jak se zmiňuje 

Dedouchová (2001), při této analýze se často pouţívá model „pěti konkurenčních sil“ 

Michalela Portera. (obr 2.3.), pomoci kterého lze získat poměrně věrný obraz 

konkurenčního prostředí.    
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Obr. 2.3. Porterův model pěti sil, vlastní zpracování podle Dedouchové (2001) str.18 

 

Model je zaměřen na: 

- rizika nového vstupu potenciální konkurence, 

- rivality mezi stávajícími podniky, 

- smluvní síly kupujících, 

- smluvní síly dodavatelů, 

- hrozby substitučních výrobků. 

 Tyto síly nestačí jen hodnotit, ale v rámci připravované strategie je třeba je brát 

váţně a počítat s nimi. Porterův model můţeme povaţovat za jeden ze silných nástrojů 

při tvorbě obchodní strategie s ohledem na nejbliţší okolí podniku. Jak uvádí Norton, 

Kaplan (2010), model pěti sil pomáhá vyhodnotit přitaţlivost odvětví a označit 

konkrétně síly, které v odvětví působí, čím je podnik ovlivňován. Podle příznivého nebo 

nepříznivého působení sil lze odhalit příleţitosti nebo ohroţení podniku. Tato analýza 

nám můţe ukázat, jak je podnikání v daném oboru perspektivní, přitaţlivé a měla by být 

nápomocna k tvorbě základních prvků budoucí strategie.  

 Na základě výše uvedených analýz můţe management organizace definovat 

klíčové faktory úspěchu, které určují schopnost organizaci přeţít a prosperovat. 

 

Porterův model pěti sil 

 Hrozba - dostupnost  

     substitučních 

        produktů  

     Vyjednávající  

    síla dodavatelů 

          

  Konkurence-rivalita 

    mezi   stávajícími  

       podniky uvnitř 

       odvětví, oboru 

      Hrozba nově 

       vstupujících  

        konkurentů 

      Vyjednávající 

              síla 

         kupujících 
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Potenciální konkurence 

 O stávajícího zákazníka má téměř vţdy zájem i konkurence. Měli bychom umět 

předvídat vývoj v konkurenčním prostředí, dynamiku konkurence v odvětví a to během 

časového horizontu naší strategie. Při této analýze by mělo jít o snahu posoudit, jaké 

šance má budoucí konkurence na daný trh vstoupit a úspěšně se zde prosadit. Podle 

Dedouchové (2001) síla potenciálních konkurentů závisí na výši bariér vstupu na trh, 

protoţe překonání bariér konkurentům podstatně zvyšuje náklady. Noví konkurenti 

dokáţí svým lepším technickým zázemím, vysokou profesionalitou zaměstnanců, 

novými technologiemi, speciální know-how nebo novými poznatky z výzkumu vyvolat 

konkurenční střet. Dedouchová (2001) zmiňuje, ţe ekonom Joe Bain rozlišil tři základní 

zdroje bariér nového vstupu: oddanost zákazníků, absolutní nákladové výhody a míru 

hospodárnosti. 

 Oddanost zákazníků – zákazníkova loajalita znesnadňuje novému vstupujícímu 

odlákat zákazníky. Potenciální konkurenti musí nutně investovat čas a zdroje  

do reklamy a podpůrných prodejních akcí, aby tuto bariéru prolomily. Anebo 

musí nabídnout velmi výhodné ceny a doplňkové sluţby. [14] 

 Absolutní nákladové výhody – organizace mohou mít takové nákladové výhody, 

které jsou konkurentům nedostupné. Můţe to být například přístup k nejlepším 

nebo nejlevnějším materiálům a surovinám, přístup k levnějším finančním 

zdrojům. 

 Přístup k distribučním kanálům – pokud organizace např. několik let vydává 

značné prostředky na rozšíření svých poboček, bude vstup nových konkurentů 

na trh velmi těţký. 

Rivalita mezi podniky uvnitř odvětví 

 Při dnešním konkurenčním boji mezi stávajícími podniky uvnitř odvětví hledají 

současné podniky nové nástroje, které by jim poskytli větší konkurenční tlak, ale  

i odolnost, aby trţní soutěţ probíhala v legálním rámci. Jak uvádí Dedouchová (2001), 

pokud je konkurenční síla uvnitř odvětví slabá, podniky mají příleţitost zvýšit ceny  

a tím dosáhnout většího zisku. Jestliţe je tato síla velká, vzniká cenová válka, která 

limituje ziskovost a sniţuje výnos z prodeje. Při cenové válce si podniky mohou 

konkurovat i necenovými faktory, jako je např. kvalita výrobku, jeho vzhled, tzn. 

diferenciace výrobku. Taková konkurence je velice pozitivní.  
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 Dalším faktorem, kterým můţeme určit vzájemnou rivalitu mezi stávajícími 

podniky je poptávka. Rostoucí poptávka zvyšuje podnikům obrat a navzájem  

si neubírají část trhu. Rostoucí poptávka vytváří podniku příleţitost. Naproti tomu 

klesající poptávka vytváří větší tlak mezi konkurenty. Roste snaha obsadit část trhu 

jiného podniku za účelem udrţení velikosti obratu. Klesající poptávka vytváří v odvětví 

hlavní hrozbu. 

Vyjednávající síla kupujících 

 Síla kupujících můţe být vnímána jako hrozba. Je to tomu v případě, kdy  

se kupující snaţí tlačit ceny dolů anebo kdyţ poţadují vysokou kvalitu, která zároveň 

podnikům zvyšuje náklady. Dedouchová (2001) zmiňuje, ţe podle Portera mají kupující 

větší sílu sníţit ceny např. za těchto podmínek: 

- nakupují-li kupující ve velkém mnoţství, 

- kdyţ si kupující mohou vybrat mezi podniky s nízkými cenami, pak prodávající 

podniky stojí proti sobě a snaţí se stlačovat ceny dolů, 

- mohou-li kupující pohrozit, ţe si své vstupy začnou vyrábět sami. 

 Podle Sedláčkové (2000) vyjednávající síla kupujících určuje, do jaké míry  

si pro sebe kupující udrţí vytvořenou hodnotu a do jaké míry organizacím ponechají jen 

skromný zisk.  

Smluvní síla dodavatelů 

 Dodavatelé mohou na podnik působit jako hrozba, ale i jako příleţitost. Silnější 

dodavatelé mohou diktovat cenu a tím oslabují zisk podniku. Dochází k tomu tehdy, 

kdyţ je podnik závislý na určitém dodavateli a je pro něho nákladné přejít k jinému 

dodavateli. Slabí dodavatelé naopak mohou cenu sníţit a zároveň dosahovat vysoké 

poţadované kvality dodávaného zboţí.  

Hrozba substitučních výrobků 

 Poslední částí Porterova modelu pěti sil je konkurenční síla substitučních 

výrobků. Jejich existence je hrozbou pro podnik v podobě limitující prodejní ceny a tím 

i omezená ziskovost podniku. Pokud podnik prodává výrobky, které mají málo blízkých 

substitutů, je to pro něho příleţitost. Strategie by se měla zaměřit na vyuţití této 
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výhody. Sedláčková (2000) uvádí, ţe hrozba substitučních výrobků limituje ceny, které 

jsou zákazníci za výrobek daného odvětví ochotni zaplatit. 

 Podle Sedláčkové (2000) je konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních 

výrobků determinována následujícími faktory: 

 relativní výši cen substitutů – limitují ceny a omezuje se tak ziskovost 

organizací v odvětví, 

 diferenciaci substitutů – umoţňuje zákazníkům srovnávat kvalitu, cenu a výkon, 

 náklady na změnu – náklady zákazníků na přechod k substitutům. Čím snadnější 

je pro kupujícího přechod k substitutu, tím větší je to pro organizaci hrozba. 

2.3.2.2. Konkurenční strategie  

 Dedouchová (2001) se zmiňuje, ţe konkurenční výhody definoval Michael 

Porter v roce 1980 na třech typech strategií, které organizace můţe formulovat  

a realizovat. Uvedené strategie patří k nejznámějším a nejrozšířenějším. Jsou to: 

- nákladová strategie, strategie minimálních nákladů („cost leaderschip strategy“), 

- strategie odlišení, diferenciace („differentiation strategy“), 

- strategie zaměření, strategie trţní orientace („focus strategy“). 

 Strategie minimálních nákladů – organizace usiluje o dosaţení co nejniţších 

nákladů na výrobu a distribuci. To se můţe podařit např. formou úspor z rozsahu 

výroby, dosahováním vynikajících výsledků v oblasti nákupu. Kdyţ se podaří 

organizaci sniţovat náklady, můţe nabízet své výrobky nebo sluţby za niţší ceny  

a obsáhnout větší podíl trhu. Podle Portera to znamená, ţe ta organizace, která získá 

vedoucí postavení v nízkých nákladech, si toto postavení udrţuje trvale. Tuto strategii 

uplatní spíše ty organizace, které nabízejí své produkty na velmi rozsáhlém trhu. Podle 

Dedouchové (2001) nevýhodou strategie minimálních nákladů je, ţe ji konkurenti 

mohou snadno napodobit. Sám podíl na trhu není rozhodující, ale je výhodný k udrţení 

vedoucího postavení nákladů.  

 Při pouţití této strategie existuje riziko, ţe se na stejném trhu objeví jiná 

organizace s ještě niţšími náklady a tak můţe zlikvidovat nebo poškodit tu organizaci, 

která svou budoucnost zakládala jen na strategii minimálních nákladů. 

 Strategie diferenciace produktu se vyuţije tehdy, kdyţ organizace chce 

dosáhnout dokonalého výkonu v určité oblasti, která je pro zákazníka důleţitá a kterou 

můţe ocenit. Podnik by se zde měl zaměřit na takové sluţby, které konkurence nenabízí 
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– např. bezplatný rozvoz zakoupených výrobků, speciální finanční sluţby, poradenství 

na vysoké úrovni, designové sluţby, trvanlivost. Strategie odlišení se dá vyuţít tam, kde 

podnik můţe nabídnout u svých produktů výjimečnou kvalitu, originalitu, ojedinělé 

funkční vlastnosti, bezpečnost, ochranu zdraví. Diferenciační strategie je drahá. Při její 

realizaci se předpokládá investovat do oblasti vědeckotechnického rozvoje  

a marketingu. Odlišení od ostatních lze dosáhnout reklamou, obalem, cenami nebo 

jinými způsoby, při nichţ dochází k ovlivňování postojů zákazníka. Strategii 

diferenciace vyuţívají především střední a menší podniky, které na trhu nezaujímají 

pozici lídra. Tato strategie chrání podnik proti konkurentům. Diferenciační strategie  

je zaměřena na cenu, na image a na kvalitu výrobku. Jak uvádí Dedouchová (2001), 

jako problém diferenciační strategie se ukazuje schopnost podniku přesvědčit 

zákazníka, ţe právě jeho výrobky jsou výjimečné. Obě výše uvedené strategie jsou 

charakteristické tím, ţe hledají konkurenční výhodu v celé řadě různých segmentů trhu 

stejného odvětví. 

 Strategii trţní orientace, zaměření nebo-li také cílenou strategii uplatňuje 

organizace, která se zaměřuje na malou část trhu (výklenek) a chce co nejlépe rozpoznat 

potřeby zvolených zákazníků. Cílem je získat vedoucí postavení v určité konkrétní 

oblasti. Této strategie mohou vyuţít organizace, které nemohou působit na trh jako 

celek, ale dokáţí vyuţít malé konkurence a vysoké ziskovosti na určitém segmentu. 

2.3.2.3. Strategické hodiny  

 Dedouchová (2001) uvádí, ţe u rozhodnutí, jakou organizace nakonec zvolí 

konkurenční strategii, se musí zváţit vztah mezi cenou a zákazníkem vnímanou 

hodnotou. Jak se dále Dedouchová (2001) zmiňuje, je tento vztah vyjádřen tzv. 

„strategickými hodinami“, viz. obr. 2.4., a autory této teorie jsou Johson a Scholes. 

 Výše uvedený model vychází z toho, ţe zákazník si vybere ze stejně dostupných 

produktů či sluţeb ty, které mají niţší cenu nebo ty, jejichţ vnímaná hodnota je větší 

neţ u konkurence.  
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Obr. 2.4. Strategické hodiny. Vlastní zpracování podle Dedouchové (2001), str. 60 

 

 Cenové strategie (strategie nízké ceny, nízké vnímané hodnoty „úsek 1“ a nízké 

ceny „úsek 2“) jsou úspěšné v případě, kdyţ si organizace udrţuje vedoucí postavení 

v nízkých nákladech a konkurence to nedokáţe. 

 Hybridní strategii („úsek 3“) vyuţije organizace, která podle Dedouchové 

(2001) má schopnost porozumět zákazníkům a uspokojit jejich potřebu. Je třeba mít 

nízké náklady a na trhu umístit větší objem produkce. Výhodné je tuto strategii pouţít 

tam, kde je jiţ trh obsazený konkurencí s cílem získat podíl na trhu, nebo při vstupu na 

trh nový. 

 V rámci čistě diferenciační strategie („úsek 4“) staví organizace  

na jedinečnosti produktu. Nabízí vyšší vnímanou hodnotu neţ konkurence za vyšší 

cenu. Této strategie lze dosáhnout např. lepším marketingem. Management organizace 

by se v tomto případě měl zaměřit na podstatu diferenciace. V případě, ţe je 

diferenciace zaloţena na kombinaci různých činností a metod, je podle Dedouchové 

(2001)  pro konkurenty těţko napodobitelná. Podmínkou této strategie je dobrá znalost 

zákazníka a jeho potřeb, které jsou pro něho důleţité. Při pouţití této strategie v praxi je 

podle Dedouchové (2001) náročné pro management organizace přizpůsobit  

se poţadavkům spotřebitelského vkusu a jeho hodnotám, protoţe zákazníci mění své 

hodnoty. 
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 Strategie cílené diferenciace („úsek 5“) předpokládá zaměření na konkrétní 

trţní segment, zpravidla uvnitř jednoho trhu. Tento segment je ochoten za vyšší 

přidanou hodnotu zaplatit vyšší cenu. 

 Neúspěšné strategie (v úsecích 6,7,8) jsou určeny k zániku. Předpokládají 

zvyšování ceny bez zvýšení hodnoty vnímané zákazníkem. Takových strategií můţe 

výhodně vyuţít pouze organizace v monopolním postavení. Nejhorší se jeví úsek 7, kdy 

současně probíhá sniţování vnímané hodnoty výrobku nebo sluţeb při zvyšování ceny. 

2.3.3. Interní analýza – analýza vnitřního prostředí 

 Strategická analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na samotnou organizaci bez 

vlivu okolí. Po analýze okolního prostředí je třeba se zaměřit na analýzu zdrojů  

a schopností vlastní organizace, abychom mohli určit nejen její silné a slabé stránky, ale 

i její specifické přednosti. Specifické přednosti mohou být pro konkurenci těţko 

napodobitelné. Pomocí této analýzy přezkoumáváme vlastní výkonnost a způsobilost 

organizace. Při interní analýze identifikujeme zdroje, které má organizace k dispozici. 

Těmito zdroji je majetek a schopnosti organizace. 

 Za majetek organizace povaţujeme např. finanční prostředky, investice, 

technologie, patenty, licence, finanční prostředky, lidský kapitál, jméno organizace, její 

pověst, marketingové know-how. 

 Schopnosti jsou dovednosti organizace. Je to co organizace umí, co dělá. 

Pokud to dělá výborně, lze to povaţovat za konkurenční výhodu. Např. způsob 

rozhodování manaţerů, organizační struktura, podniková kultura, kulturní normy a 

hodnoty. Schopnosti jsou nehmotné. Nejdůleţitější je pro organizaci stavět konkurenční 

výhodu na schopnostech a znalostech, protoţe jsou hůře napodobitelné. Konkurentům 

můţe delší dobu trvat, neţ výjimečné schopnosti zkopírují.  

 Základem konkurenceschopnosti není kopírování nejlepších praktik a postupů. 

Základem je vzbuzení touhy po vyniknutí, vytvoření respektu ke spolupráci, lásky 

k lidem a k týmu, přijetí hodnot spolehlivosti a důvěryhodnosti. [22]  

 Jak uvádí Dedouchová (2001), většina specifických předností můţe být dříve  

či později napodobena. Roli zde hraje čas. Proto by organizace měla být ve vytváření 

svých specifických předností o krok před konkurencí. 
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2.3.3.1. Finanční analýza  

 Ukazatelé, které se pouţívají pro hodnocení organizace, by měly být 

jednoduché, srozumitelné a průhledné. [18] 

 Finanční analýza poskytne přehled výkonnosti organizace z hlediska finančních 

ukazatelů. Podle autorek Knápkové, Pavelkové (2010) je finanční analýza nedílnou 

součástí finančního řízení, protoţe působí jako zpětná informace, kam podnik 

v jednotlivých oblastech došel. Platí, ţe to, co proběhlo v minulosti, uţ nejde ovlivnit. 

Výsledky finanční analýzy mohou majitelům organizací poskytnout cenné informace 

pro prognózování budoucího vývoje. Pomocí finanční analýzy lze odhalit, zda  

je organizace zisková, zda efektivně vyuţívá svých aktiv, zda je schopna včas splácet 

své závazky. Vlastníky bude zajímat návratnost jejich prostředků. Potenciální investory 

zajímá, zda je podnik finančně zdravý. 

 V rámci finanční analýzy můţeme spočítat řadu ukazatelů. Následně je nutné 

zjištěné ukazatele vyhodnotit a posoudit, zda dosaţené hodnoty jsou pro organizaci 

dobré nebo ne. Zjišťujeme, zda se organizace zlepšuje nebo zhoršuje. Nejlépe 

srovnáváním v čase, s jinými podniky v odvětví nebo přímo s odvětvím a stanoveným 

plánem. 

 Mezi nejoblíbenější ekonomické metody patří rozbor finanční situace 

organizace, zaloţený na poměrových ukazatelích. Jeho předností je, ţe objemové údaje 

převádí na společnou (srovnatelnou) bázi. Je to nejlepší způsob, jak srovnávat aktuální 

finanční ukazatele s jeho historickými hodnotami. Poměrová analýza se nejvíce 

zaměřuje na tyto hlavní charakteristiky finanční situace organizace: rentabilitu, 

likviditu, zadluţenost, aktivitu a produktivitu. Uvedené ukazatele budou vyuţity 

v praktické části pro zjištění, zda vybraný podnikatelský subjekt je finančně zdravý 

nebo ne.  

 Finanční analýza by měla podle Knápkové, Pavelkové (2010) slouţit zejména 

k informaci o tom, jak dnešní situace můţe ovlivnit budoucí vývoj organizace a co je 

potřebné pro zlepšení finanční situace udělat. 

Rentabilita firmy 

 Nejvýznamnější způsob hodnocení činnosti organizace je poměřování výsledků 

hospodaření – zisku se zdroji, kterých bylo k dosaţení výsledků pouţito – majetek, 
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kapitál, trţby. Ukazatele rentability slouţí v rámci finanční analýzy ke komplexnímu 

posouzení celkové úspěšnosti a hospodářské zdatnosti organizace.  

a) Rentabilita celkových aktiv (ROA) =    zisk před zdaněním/aktiva celkem           (1) 

Ukazatel měří výkonnost neboli produkční sílu organizace. Hodnota ukazatele ROA by 

měla převyšovat výši bankovních úroků v daném prostředí. Hodnotí základní 

efektivnost vyuţití všech aktiv firmy, bez ohledu na zdroje kapitálu. 

b) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = zisk před zdaněním/vloţený kapitál        (2) 

Ukazatel ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu vloţeného vlastníky organizace. Není 

zkreslen sazbou daně z příjmů právnických osob. 

c) Rentabilita trţeb  (ROS) = čistý zisk/trţby                                                              (3) 

Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje kolik zisku vyprodukuje organizace na kaţdou 1 Kč 

trţeb. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší.  

Likvidita firmy 

 Analýza likvidity je rozbor platební schopnosti firmy. Solventnost a likvidita 

spolu úzce souvisí. Likvidita označuje míru obtíţnosti přeměny majetku v hotové 

peníze. Podmínkou solventnosti firmy je, aby měla část majetku ve formě, kterou můţe 

platit, tzn. v penězích, nebo alespoň ve formě pohotově přeměnitelné v peníze. Tyto 

poměrové ukazatele likvidity poměřují to, čím je moţno platit k tomu, co je třeba 

zaplatit.  

 Likvidita je středem pozornosti a je pro přeţití organizace rozhodující. S nízkou 

mírou návratnosti kapitálu, minimální rentabilitou trţeb, i bez zisku, můţe organizace 

dočasně přeţít. Bez likvidity však nepřeţije. Úkolem managementu je její neustále 

sledování. [18] 

Běţná likvidita (likvidita III. stupně) = oběžná aktiva/krátkodobé cizí zdroje            (4) 

Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen uhradit své aktuální 

platby, kdyby proměnil svá oběţná aktiva v peněţní hotovost. Hodnota tohoto ukazatele 

má být co nejvyšší. Jako úskalí běţné likvidity je skutečnost, ţe se nepřihlíţí ke 

struktuře oběţných aktiv z hlediska jejich likvidnosti. Za přiměřenou výši tohoto 

ukazatele se povaţuje rozmezí od 1,5 do 2,5. [9] 

Pohotová likvidita ( likvidita II. stupně) = krátkodobé pohledávky + krátkodobý 

finanční majetek/krátkodobé cizí zdroje                                                                         (5) 
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V ukazateli pohotové likvidity je jiţ odstraněn vliv nejméně likvidní části oběţných 

aktiv – zásob. Tento poměr má větší vypovídací schopnost. Ukazatel pohotové likvidity 

by měl dosahovat hodnot 1 – 1,5. [9] 

Okamţitá (hotovostní) likvidita (likvidita I. stupně) = krátkodobý finanční majetek/ 

krátkodobé cizí zdroje                                                                                                    (6) 

Ukazatel hotovostní likvidity se ideálně pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,5. [9] Vysoké 

hodnoty svědčí o neefektivním vyuţití finančních prostředků. 

Ukazatelé zadluţenosti – finanční stabilita  

 Tento rozbor úzce souvisí s analýzou likvidity, je to pohled na platební 

schopnost firmy. Poměrové ukazatele vyuţívané pro analýzu zadluţenosti jsou také 

označovány jako ukazatele finanční nezávislosti. Čím vyšší zadluţenost organizace má, 

tím vyšší riziko na sebe bere, protoţe musí být schopna své závazky splácet bez ohledu 

na to, jak se ji právě daří. [9] 

Míra zadluţenosti (Zadlužení vlastního kapitálu) = cizí zdroje/vlastní kapitál          (7) 

Ukazatel je nazýván „finanční pákou“. Hodnota zadluženosti vlastního kapitálu by  

se měla pohybovat u stabilních společností od 80% do 100%. Vyšší hodnota je moţná 

jen dočasně. Tento ukazatel má význam zejména pro dlouhodobé věřitele, komerční 

banky. 

Celková zadluţenost (věřitelské riziko) =  cizí zdroje/aktiva celkem                          (8)  

Celková zadluženost (věřitelské riziko) vyjadřuje, v jaké míře jsou cizí zdroje pokryty 

majetkem firmy. Doporučené hodnoty pro zadluţení se pohybují mezi 30-60 %.  

U posuzování zadluţenosti je nutné respektovat příslušnost k odvětví, ve kterém 

organizace podniká. [9] 

Úrokové krytí = EBIT/nákladové úroky                                                                        (9) 

Ukazatel zajištění úrokového krytí charakterizuje výši zadluţenosti pomocí schopnosti 

organizaci splácet úroky. Doporučená hodnota je 5. Pokud má ukazatel hodnotu 1, 

znamená to, ţe organizace je schopna platit úroky, ale čistý zisk se rovná nule. [9] 

Ukazatele aktivity 

 Tyto ukazatele poměřují intenzitu vyuţívání majetku. Měří se schopnost 

organizace vyuţívat vloţené prostředky. Ukazatele můţeme měřit dvěma způsoby a to 
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v podobě obratu a doby obratu. Obrat měří kolikrát za rok se daná poloţka vyuţije při 

podnikání, kdeţto doba obratu udává počet dní, za které se poloţka obrátí. Platí, ţe čím 

větší hodnota ukazatele, tím lépe.  

Doba obratu zásob = (tržby/zásoby) x 360                                                                  (10) 

Dobou obratu zásob se odhaduje počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání, 

vyjadřuje průměrný časový interval, po který jsou zásoby ve firmě do doby jejich 

spotřeby. Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nutná k tomu, aby 

peněţní prostředky přešly přes výrobní a zboţní formy znovu do peněţní formy.
 
[9] 

Doba obratu pohledávek  = (pohledávky/tržby) x360                                               (11) 

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho musí organizace čekat, neţ obdrţí platby od svých 

odběratelů. Ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek. 

Doba obratu závazků = (závazky/tržby) x 360                                                            (12) 

Doba obratu závazků charakterizuje platební disciplínu firmy vůči dodavatelům od 

nákupu materiálu po jejich úhradu, vypovídá o platební kázni podniku. Doba obratu 

závazků by měla dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. 

Obrat aktiv = tržby/aktiva                                                                                           (13) 

Obrat aktiv měří intenzitu vyuţití celkového majetku. Čím je hodnota tohoto ukazatele 

vyšší, tím efektivněji organizace vyuţívá svůj majetek. 

Rozbor produktivity práce 

 Produktivita práce je ekonomická účinnost lidské práce, vyjadřuje schopnost 

vytvářet uţitnou hodnotu. Je to informace, kolik trţeb připadá na jednoho pracovníka. 

Snahou by mělo být dosahování co největších hodnot. 

Slabé stránky finanční analýzy 

 Jak uvádí ve své publikaci Knápková, Pavelková (2010), finanční analýza jako 

analytická metoda má i některá omezení, jeţ vyţadují větší pozornost a zdravý úsudek 

těch, kteří s výsledky finanční analýzy pracují. 

 K problematickým okruhům tradiční finanční analýzy patří zejména vypovídací 

schopnost účetních výkazů, vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky 

hospodaření, nutnost srovnávání výsledků s jinými subjekty, zanedbávání 

rizika.Významným zdrojem problémů je změna trţních cen majetku, změny kupní síly 
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peněţní jednotky a to v konečném důsledku zkresluje výsledek hospodaření. Není 

respektován faktor času. Problém při porovnávání časových období představuje inflace. 

2.3.3.2. Matice BCG 

 Je to metoda, která pochází od poradenské firmy Boston Consulting Group 

(BCG). Známá je také pod názvem Bostonská matice. Pouţívá se pro hodnocení 

portfolia produktů organizace. Rozděluje produkty a sluţby do matice podle jejich růstu 

a podílu na trhu. (obr. 2.5) Velikost kruhů v matici naznačují objem výroby. 
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Obr. 2.5 Matice Boston Consulting Group, vlastní zpracování podle Dedouchové (2001), str. 98 

 

Kvadrant 1. - Otazníky: růstový produkt s malým podílem trhu, je třeba je rozdělit, 

z nadějných udělat dojné krávy (reklama, dílčí inovace) a ostatní zrušit. 

Kvadrant 2. - Hvězdy: růstové produkty s velkým podílem na trhu, je třeba z nich 

udělat dojné krávy, investovat do reklamy. 

Kvadrant 3. - Dojné krávy: produkty s nízkým růstem a vysokým podílem na trhu, 

nepotřebují vysoké investice, jsou základem ziskovosti organizace. 

Kvadrant 4. - Bídní psi: produkty s nízkým růstem a nízkým podílem na trhu, utlumit 

výrobu, stáhnout z trhu. 

 Výsledky analýzy BCG matice mohou organizaci pomoci při strategickém 

plánování celého portfolia produktů tak, aby kaţdý z kvadrantu obsahoval produkty 

organizace. BCG matice má klíčový význam pro stanovení správné produktové strategie 

kaţdé organizace. [35] 
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2.4. SWOT analýza 

 Jak uvádí Kaplan, Norton (2010) je analýza SWOT pravděpodobně nejstarším  

a nejzákladnějším nástrojem analýzy strategie, který určuje existující silné stránky  

a slabiny organizace, nadcházející příleţitosti a nepříjemné hrozby v okolí, kterým musí 

organizace čelit. Je dobré odhalit všechny podstatné vlivy a správně je rozdělit  

do skupin. Podle Charváta (2006) je nutné o příleţitostech a hrozbách vědět a umět  

se získanými informacemi dále pracovat.  

 V praxi můţe být vyuţití SWOT analýzy široké. Je moţné ji pouţít pro 

organizaci jako celek, pro jednotlivé oblasti, záměry nebo projekty.  Pomocí SWOT 

analýzy můţeme označit zdroje rizika, zároveň nám napomáhá si je uvědomit a nastavit 

opatření k jejich eliminaci. Zkratka slova SWOT je utvořena z počátečních písmen 

anglických názvů jednotlivých faktorů. [23] 

 Strenghts – silné stránky; 

 Weaknesses – slabé stránky; 

 Opportunities – příleţitosti; 

 Threats – hrozby. 

 Při vytváření SWOT analýzy je nutné si ujasnit, z jakého pohledu budeme 

vybrané vlivy hodnotit. Buď jim můţeme přiřadit váhy od 1 (nejslabší) do 10 

(nejsilnější). Existující nebo nadcházející pravděpodobné vlivy můţeme zohlednit 

pomoci pořadí, ve kterém jsou uváděny. V kaţdém skupině můţeme zjištěné 

skutečnosti uvést od nejsilnější po nejslabší.
[17]

 Nakonec určíme, které vlivy jsou kladné 

a záporné a které jisté a pravděpodobné. Doporučuje se nechat výslednou SWOT 

analýzu zkontrolovat někým nezávislým, kdo se v dané problematice dobře orientuje. 

[23]
 
  

 SWOT analýzu zpracováváme proto, abychom se pokusili zjištěné věci následně 

pomocí konkrétních kroků ovlivnit a řídit. Za nejdůleţitější lze povaţovat to, jak 

působící vlivy zpracujeme a kam je nasměrujeme. V současné době se můţeme setkat  

i s tvrzeními, ţe význam SWOT analýzy je překonán, protoţe byla striktně zaměřena  

na minulost – současnost – budoucnost a ţe dnešní management má vycházet především 

z předvídatelné budoucnosti. [24]   

 Další zdroj [23]
 
 uvádí, ţe SWOT analýza má stále svůj smysl, protoţe má své 

výhody: je obecná, srozumitelná a praxí prověřená. Určitě není správné brát zjištěné 

rozdělení silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb jako neměnné. Měli bychom  
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se dívat na věci netradičně, z různých úhlů pohledu. Výsledky SWOT analýzy bychom 

měli chápat s rezervou. Analýza by měla při následné tvorbě strategie pomáhat  

a zároveň nesvazovat. Hodně bude záleţet na znalostech, schopnostech, odvaze a chuti, 

s jakou následné konkrétní kroky učiníme.  

 

Matice SWOT strukturovaná podle perspektiv BSC 

 V praktické části diplomové práce se při vyhodnocení SWOT analýzy budu 

zaměřovat hlavně na čtyři perspektivy, na kterých je postavena metoda BSC. [6] 

Perspektiva finanční: 

- silné a slabé stránky současné finanční výkonnosti, 

- příleţitosti ke zvyšování trţeb a produktivity, které mohou překonat rozdíl mezi 

současnou úrovní výkonnosti a celkovým finančním cílem, 

- ohroţení moţnosti udrţovat nebo zlepšovat finanční výkonnost, konkurenční 

hrozby, rychlost potřebných zlepšení. 

Perspektiva zákazníků: 

- existující silné stránky a slabiny hodnotové nabídky organizace, jak vnímá trh, 

zákazníci, konkurenti, 

- příleţitosti k rozšiřování základny zákazníků, zacílení na nové trhy, jak se mění 

hodnotová nabídka zákazníkům, jaké se odráţí v jejich poţadavcích, 

- hrozby od zákazníků a konkurentů. 

Perspektiva procesů: 

- silné stránky – v čem je organizace vynikající, 

- jaké má slabiny vnitřních procesů, 

- příleţitosti ke zlepšení, aby bylo dosaţeno vyuţití příleţitostí, 

- hrozby vyvolávané slabinami vnitřních procesů. 

Perspektiva učení se a růstu: 

- silné stránky a slabiny lidí, kultury, klíčových způsobilostí, strategických 

schopností, 

- příleţitosti k rozvíjení kultury, způsobilostí a schopností, které mohou 

napomáhat k realizaci strategických priorit, 

- hrozby a rizika realizace strategie v důsledku nedostatečných schopností 

zaměstnanců 
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3. Charakteristika podnikatelského subjektu 
 

3.1. Základní charakteristika 

 

 Zde bude uvedena základní charakteristika vybraného podnikatelského subjektu, 

předmět činnosti a popis produktů, s kterými firma pracuje. Vzhledem ke skutečnostem, 

které byly zjištěny při vypracování diplomové práce, si majitel nepřeje být uváděn svým 

pravým jménem ani přesnou adresou svého bydliště z důvodu bezpečnosti citlivých 

údajů. Tento závazek jsem respektovala a pouţila jsem smyšlené jméno Josef Novák.  

 

Obchodní firma: Josef Novák 

Místo podnikání: Moravskoslezský kraj 

Právní forma:  Fyzická osoba podnikající dle ţivnostenského zákona nezapsaná  

   v obchodním rejstříku 

Počet zaměstnanců: 10 – 19, z hlediska klasifikace MSP se jedná o malý podnik 

 

 Firma má pro svou prezentaci sestaveny svoje www stránky, které obsahují 

kompletní přehled činností a aktivit, kterými se zabývá.  

 

Klasifikace ekonomických činností:  

- obkládání stěn a pokládání podlahových krytin, 

- výstavba bytových a nebytových budov, 

- maloobchod v nespecializovaných prodejnách. 

Ţivnosti: 

- velkoobchod a maloobchod, 

- zednictví, 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 

 Sídlo firmy je v Moravskoslezském kraji, ale působí téměř v celé ČR. Počet 

zaměstnanců k 31. 12. 2009 byl 20. Organizační struktura firmy je znázorněna  

na obr. 3.1. Firmu řídí majitel, v jeho přímé podřízenosti je oddělení ekonomické, které 

zajišťuje účetní operace, mzdové a personální činnosti. Dále je to oddělení provozní, 

kam spadají všichni zaměstnanci, kteří přímo zajišťují provádění stavebních činností na 

stavbách. Dalším úsekem je obchodně technické oddělení s obchodními zástupci. A od 
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roku 2010 je dalším řízeným úsekem obchod - showroom, ve kterém se podle 

vystavených vzorků nabízí prodej a současně je nabízena i profesionální realizace 

pokládky finálních podlahových krytin. 

 

 

 

 

Obr. 3.1. Organizační struktura, vlastní zpracování 

3.2. Výrobní zaměření firmy 

3.2.1. Lité podlahy 

 

 Stěţejní výrobní program je provádění litých podlah. Touto činností se začal 

majitel zabývat od roku 2004 a jako jeden z prvních na území Moravy začal pouţívat 

moderní systém anhydritových a cementových samonivelačních litých potěrů. Tyto 

systémy představují novou generaci kvalitních podlahových hmot a byly jiţ odzkoušené 

a vyuţívané ve stavebnictví na celém světě. Anhydritové lité potěry jsou 

doporučovány zejména z těchto důvodů: [41] 

 při pouţití tohoto systému je dosahováno vysoké efektivity prováděných 

prací, 

 jsou vhodné pro všechny typy podlah, s moţností jakékoliv další povrchové 

úpravy, 

 je dosaţeno rovinatosti povrchu podlahy v jednom aplikačním kroku bez 

nutnosti pouţití další doplňující vyrovnávací stěrky, 

 moţnost pokládání bez dilatačních spár, 

 dokonale rovný povrch, vysoká pevnost, aplikace je rychlá a čistá, 

 rychlý proces zrání – jiţ po 48 hodinách lze po této podlaze chodit, 

majitel 

Oddělení 

ekonomické 

Oddělení 

provozní 

Oddělení 

obchodně 

technické 

Obchod  
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 výborná tepelná prostupnost – významně niţší náklady na vytápěním 

podlahovým topením, optimální tepelná vodivost a akumulační schopnost u 

vytápěných podlah, lité podlahy se rychleji prohřívají neţ podlahy betonové, 

 nehořlavost, biologická nezávadnost, zdravotní prostředí. 

Hladký povrch litých podlah přinese konečnému zákazníkovi úsporu při pokládce  

finální krytiny, jako je dlaţba, PVC, plovoucí podlaha a další, protoţe uţ nebude muset 

platit za stěrkovací materiály. Lité podlahy jsou po penetraci připravené pro instalaci 

finální nášlapné vrstvy. 

 Doporučuje se je pouţít v občanské a bytové zástavbě, jako jsou např: byty, 

domy, školy, nemocnice, administrativní budovy, sportovní haly. Nevýhodné je pouţití 

tohoto typu litých podlah ve vlhkých prostorách, jako jsou bazény, sauny, venkovní 

exteriéry. Lité podlahy nelze provádět ve spádu. 

 Cementové samonivelační lité potěry jsou doporučovány ze stejných výše 

uvedených důvodů. Jsou vhodné pro pouţití na úpravu venkovních teras, garáţí, bytů, 

kancelářských a jiných prostorů. Nevýhodné jsou pro aplikaci podlahového vytápění. 

Na první pohled mohou tyto materiály odradit vyšší cenou, nicméně po sečtení všech 

nákladů je celková cena niţší neţ u klasické podlahy. 

3.2.2. Omítky pro vnitřní prostory i fasády 

 V roce 2008 firma získala certifikát na prodej a provádění omítek značky 

MAXIT. Pan majitel má výhradní zastoupení k prodeji těchto omítkovacích materiálů 

na území Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje, Brněnského kraje  

a kraje Vysočina. Nově od roku 2011 i na území Jihočeského kraje.  

Pod značkou MAXIT se nabízí prodej suchých směsí:  

 zdící malty – tenkovrstvé, tepelně izolační, 

 omítky – lehčené, vápenocementové, vápenosádrové, vápenné, solární, sádrové, 

 samonivelační anhydritové potěry a stěrky, 

 samonivelační cementové potěry a betony, 

 vnější omítky (podkladní) – lehčené nebo tepelně izolační; jsou určeny těm, 

kteří jiţ nechtějí svůj dům zateplovat, 

 solární systém vnějších omítek – patentováno společností Franken maxit 

Mauermörtel GmbH, 

 zateplovací systém, 
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 barvy a solární barvy do exteriéru i interiéru – vyuţití solární energie, 

 drenáţní betony – na terasy, zahradní schodiště a chodníky, hydroizolace 

bazénů, balkónů, teras a spodních staveb, 

 Pro provádění vnitřních omítek se pouţívá vápenosádrová maltová směs 

MAXIT  IP 23. Je vhodná pro úpravu stěn v obytných místnostech, kuchyních a 

koupelnách. Není vhodná pro omítání stěn v trvale vlhkých prostorách, jako jsou např. 

sklepy. Hlavní výhodou pro pouţití tohoto typu omítkové směsi je ta, ţe veškeré 

omítkové maltové směsi MAXIT jsou podporovány strojními sestavami 

(SiloMaschinPumpe). Tyto omítací stroje jsou umístěny pod mobilními sily a proto není 

nutné provádět doprovodnou logistiku celé volně stojící sestavy. Veškeré míchací a 

čistící práce na omítací sestavě jsou prováděny mimo objekt, a tudíţ nedochází ke 

zbytečným zanášením a zamáčením vnitřní stavby. Hotová, jiţ namíchaná omítková 

směs putuje do objektu pomocí hadic, které jsou na konci opatřeny omítkovou pistolí 

s tryskou. Omítka se na stěnu nanáší pomocí tlaku vzduchu. 

 Maltová směs MAXIT IP 18 E je určena pro vnitřní prostory i pro fasády. 

Obsahem této směsi jsou polystyrénové kuličky a proto má výborné tepelněizolační 

vlastnosti. Tepelná propustnost je o 50% menší neţ u standardních nelehčených 

maltovin. Výhodou v pouţívání těchto omítkových směsí MAXIT IP je i celková 

vydatnost. Z 1 tuny materiálu suché směsi je 950 litrů omítkové směsi. Taková 

vydatnost je oproti standardním omítkám aţ o 30% větší. V přepočtu to znamená, ţe ze 

standardních materiálů lze udělat 100m
2
 omítek, kdeţto z omítek MAXIT aţ 130m

2
 při 

stejné tloušťce vrstvy. Další výhodou je o třetinu niţší váha materiálu zabudovaná ve 

stavbě, coţ má za následek lehčí statické působení na stavební konstrukci. 

 Technologické postupy pro pouţití omítkovacích směsí má firma vypracovány 

pro tyto zdící materiály: Porobeton – Qpor, Ytong, Sendvix; Cihelné produkty – cihly 

plné, Porotherm, Heluz; Beton – betonové tvárnice, monolitický beton; 

Dřevocementové desky – Velox, Durisol, Lignopor, Heraklit.  

3.2.3. Interiér 

3.2.3.1 Plovoucí podlahy 

 Od podzimu 2009 rozšířil majitel svoji obchodní činnost i na prodej finálních 

podlahových krytin. Zaměřil se především na prodej luxusních dřevěných podlah 

vynikající kvality, které nejsou běţně k dostání v hobby marketech. Jedná se zejména  
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o švédskou značku Kährs. Tyto dřevěné podlahové krytiny jsou výrobcem vyrobeny ze 

dřeva, které pochází výhradně ze Skandinávie a Evropy. Podlahy Kährs jsou vyrobeny 

způsobem ohleduplným k ţivotnímu prostředí. Tento výrobce se můţe pochlubit,  

ţe jako první začal jiţ od roku 1984 pouţívat výrobní technologii zcela bez ředidel. 

Přirozenou krásu dřeva zvyšuje povrchová úprava podlahy – lak, matný lak nebo 

přírodní olej. Prostředky povrchové úpravy neobsahují rozpouštědla, formaldehyd  

a izokyanát.  

  

V průběhu roku 2010 se firma pana majitele 

stala členem sítě prodejců „1 Floor centrum 

podlah“.   Tato síť prodejců   byla  vybudována   

Obr. 3.2. Logo sítě prodejců 1 Floor, zdroj [47] 

 

na  začátku   roku 2010 s cílem vybudovat silnou skupinu prodejců podlahových krytin 

pod jednou značkou, coţ je výhodné pro všechny členy sítě. V rámci sítě jsou 

připravovány akce, které existenci sítě budou podporovat výhodnými slevami i 

zajímavou a originální nabídkou produktů. Síť dnes cca 50-ti prodejců má  působnost 

v České a Slovenské republice. Specializovaná obchodní síť nabízí konečným 

zákazníkům ucelenou nabídku kvalitního sortimentu v oblasti podlahových krytin, 

včetně záruky odborného a specializovaného poradenství a profesionálních sluţeb. Pro 

snadnou zapamatovatelnost přijala síť prodejců pouţívání společného loga –  

viz. obr. 3.2. 

Laminátové krytiny Witex jsou určeny pro tradiční, moderní, i extravagantní aţ odváţné 

interiéry. Tyto krytiny charakterizuje řada inovací a vychytávek, které ocení především 

samotní uţivatelé. Krytiny se vyznačují zvýšenou ochranou proti působení vlhkosti, 

mají impregnované hrany a speciálně chráněnou dřevovláknitou desku proti nabobtnání. 

Patentovaný zámkový spoj Loc Tec usnadňuje pokládku. Díky přesnosti a těsnosti spojů 

je dosaţeno eliminace neţádoucích zvuků, např. vrzání podlahy. U vybraných kolekcí 

se můţeme setkat s antistatickou úpravou, se strukturovaným povrchem s designem 

dlaţby či přírodního dřeva. Rozmanitost u krytin Witex najdeme i v rozměrech 

jednotlivých lamel, zajímavé jsou např. formáty čtverců s dekory dlaţby, široké lamely 

nebo lamely ve formátu XXL. [47] 
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Vinylové podlahy řady DESIGN linie jsou určeny pro kaţdého, kdo nedosáhne na cenu 

masivní dřevěné podlahy a přitom má špatné zkušenosti s laminátovou plovoucí 

podlahou. Nejluxusnějším a tedy i nejdraţším řešením je vinylová podlaha se zámkem 

(plnohodnotná plovoucí podlaha), druhým formátem jsou dílce, které se vedle sebe lepí 

na vystěrkovaný podklad a třetím formátem jsou lepené dílce menších rozměrů, 

imitující kamennou dlaţbu, ale i dřevo. Třetí formát je nejlevnější, ale také nejméně 

reprezentativní. [47]  

Marmoleum® click je přírodní plovoucí podlahovina vyráběná v lamelách a ve 

čtvercích. Její vrchní vrstvu tvoří materiál Marmoleum®, který je vyráběn ze směsi 

obnovitelných surovin a tím nepoškozuje přírodní prostředí. Nejdůleţitější sloţku tvoří 

lněný olej, který je získáván z rostlin lnu. Tato podlahovina se řadí mezi ekologické 

podlahové krytiny, které přispívají ke zdravému bydlení. Na povrchu Marmoleum® 

nedochází k mnoţení bakterií, proto je nejvhodnější podlahovinou pro lidi trpící 

alergiemi nebo astmatickými obtíţemi. Marmoleum® click je trvanlivá podlahovina, 

odolná vůči otěru, udrţuje si svoji barevnou stálost. Navíc snadno dosahuje pokojové 

teploty, nestudí, zajišťuje útulnost, pohodlí a pocit tepla. [47] 

 Firma nenabízí jenom prodej podlahových krytin, ale zajišťuje i provedení 

pokládky podlah vlastními odborníky. S tím souvisí i prodej obvodových lišt, které jsou 

vyrobeny ze stejných materiálů a vzorů, jako je zvolená podlaha, aby konečný výsledek 

nově poloţené podlahy byl co nejlepší. 

 Výhodou je také to, ţe firma nabízí komplexní řešení při realizaci podlah. Můţe 

zajistit vlastními silami montáţ podlahové topení, ale i vyrovnání povrchu podlah, např. 

při rekonstrukci bytu, a zákazník nemusí před pokládkou finální podlahové krytiny 

zajišťovat tyto sluţby u dalšího dodavatele. Komplexní řešení podlahy od jednoho 

dodavatele je levnější, je zde celý ucelený systém záruk.  

3.2.3.2. Dveře 

 Doplňkovým prodejem nabízeného sortimentu je nabídka vnitřních i venkovních 

dveří od firmy Pol-Skone. Dále nabídka obsahuje zárubně a pouzdra pro posuvné dveře. 

Pouzdra jsou určena pro zazdění do zděných nebo sádrokartonových příček. S prodejem 

dveří souvisí i nabídka kování. 
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3.3. Reference 

 Za dobu své působnosti se firma podílela svou činností na mnoha významných 

stavbách. V příloze č. 3 je uveden seznam největších realizovaných zakázek, které jsou 

zároveň zveřejněné i na firemních webových stránkách. [41]   Svou stavební činnost 

firma zaměřuje zejména na budování kancelářských prostor, sportovišť, obchodních 

center, rodinných domů, vila domů a školských zařízení. 

 Za kvalitně vykonanou práci, ale i jako doklad ke způsobilosti provádění 

stavební činnosti a prodeje značkových výrobků, byly firmě vystaveny certifikační  

a referenční listy. Firma je má zveřejněné na svých www stránkách. Jmenuji jenom 

některé z nich, např.: Referenční list generálních dodavatelů stavby – sdruţení 

dodavatelů, za stavbu „Rekonstrukce a modernizace ČEZ Arény v Ostravě, Certifikát 

odborné způsobilosti k prodeji výrobků Maxit, Certifikáty k provádění litých podlah 

CEMIX a Maxitplan. Určitě dobrým dojmem na zákazníky působí i děkovný list od 

Karla Gotta za dobře odvedenou práci při stavebních úpravách v jeho domě. 
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4. Strategická analýza 

 Cílem strategické analýzy bude identifikovat a analyzovat faktory, které  

na vybraný ekonomický subjekt působí. Jak jiţ bylo uvedeno v analytické části, 

strategickou analýzou zjistíme stav, jak na tom je organizace dnes a jestli bude schopna 

se zdroji, které má k dispozici, dosáhnout poţadovaných cílů.  

4.1. Analýza makrookolí – PESTLE analýza 

 Vybraný ekonomický subjekt má sídlo v Moravskoslezském kraji. Protoţe firma 

realizuje zakázky v působnosti celé ČR, je i analýza makroprostředí soustředěna na ČR 

jako celek, v některých ukazatelích bude dále členěna podle krajů nebo velkých měst. 

Část analýzy je soustředěna na malé a střední podniky v ČR. PESTLE analýza můţe být 

obsáhlá a detailní, protoţe jsou do ní soustředěny veškeré makroekonomické údaje. 

Snahou bylo vybrat podstatné, klíčové a rizikové faktory. 

Analýza politického prostředí 

 Političtí představitelé státu činí téměř kaţdý den nějaká rozhodnutí, která mohou 

výrazně ovlivnit aktivity všech společností v našem státě. Nepřetrţitě jsou připravovány  

nové zákony a vyhlášky, které by na jedné straně měly přinášet do podnikatelského 

prostředí více transparentnosti a na straně druhé by měly výrazně omezovat korupci. 

Dlouhodobě vysoká míra korupce poškozuje pověst země v zahraničí. S korupcí se lze 

setkat ve velké míře i ve stavebnictví, tj. v odvětví, které bude dále samostatně 

podrobeno analýze. Po volbách v roce 2010 byla vytvořena koalice pravicových stran, 

která si za jako hlavní cíl určila zastavení růstu dluhu veřejných financí a boj proti 

korupci. A právě kvůli zastavení zadluţenosti a sníţení státního dluhu současná vláda 

schválila řadu opatření a restrikcí, které mají negativní dopad jak v příjmové oblasti 

převáţně státních zaměstnanců, tak i v omezování, zastavení nebo sniţování objemu 

státních zakázek. Vláda svými opatřeními výrazně omezila i některé výhody – např. 

sníţila výši státní podpory ve stavebním spoření. Lze očekávat, ţe úsporné opatření 

v oblasti státních zakázek i opatření týkající se domácností, se negativně projeví ve 

stavebnictví. Politické prostředí v ČR lze i po těchto vládních zásazích do ekonomiky 

označit za stabilní.  
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Analýza ekonomického prostředí 

 Ekonomické prostředí je důleţité zejména pro odhad cen pracovní síly a pro 

odhad cen produktů a sluţeb. V této části bude moje analýza zaměřena na vývoj 

makroekonomických ukazatelů – výše HDP, vývoj inflace, míru nezaměstnanosti, DPH, 

vývoj směnného kurzu koruny vůči euru, výše průměrné mzdy. Všechny následující 

údaje makroekonomických ukazatelů vycházejí ze zdrojů ČSÚ. [34] Některé 

z ukazatelů jiţ byly v době vypracování práce k dispozici i za rok 2010, některé pouze 

do roku 2009. 

Ukazatel HDP  

 HDP je měřítkem ekonomické výkonnosti. Představuje přidanou hodnotu 

veškerého vyrobeného zboţí a sluţeb v dané zemi, kromě polotovarů, které se na 

přidané hodnotě nepodílejí. Za celý rok 2010 stoupl HDP o celých 2,3% ve srovnání 

s krizovým rokem 2009, kdy se ekonomika propadla meziročně o více jak 4%. 

V evropském srovnání si česká ekonomika vedla v roce 2010 lépe neţ EU (27), kdy  

se HDP podle údajů Eurostatu zvýšil meziročně o 1,8 %. Porovnání s ostatními roky je 

uvedeno v tab. 4.1. Vývoj HDP v ČR je znázorněn v grafu 4.1. 

HDP 2007 2008 2009 2010 

ČR meziročně v %  6,1 2,5 -4,1 2,3 

EU (27) v % 3 0,5 -4,2 1,8 

Tab. 4.1. Vývoj HDP v ČR a EU. Pramen zdrojů ČSÚ [34] a [36] 
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graf 4.1. Vývoj HDP v ČR, vlastní zpracování podle zdrojů ČSÚ  
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Inflace 

 Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Vychází 

z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Mírou inflace je 

procentní přírůstek spotřebitelských cen. Informace o míře inflace jsou vyuţívány např.  

pro stanovení valorizace mezd a důchodů. Nově se vyuţívají v souvislosti s nájemními 

smlouvami, kdy můţe být smluvně sjednáno, ţe cena nájmu závisí na výši inflace. 

Vývoj míry inflace je zachycen v tab. 4.2. Největší míry inflace bylo v ČR dosaţeno 

v roce 2008, nejniţší v době hospodářské krize v roce 2009. V roce 2010 růst HDP  

(tab. 4.1.) nebyl provázen výrazným růstem cen. 

Míra meziroční 
inflace 2007 2008 2009 2010 

v ČR v % 2,8 6,3 1 1,5 

v EU (27) v % 2,3 3,7 1 2,1 

Tab. 4.2. Míra meziroční inflace v ČR a EU. Pramen zdrojů ČSÚ [34] a [36] 

Měnový ukazatel 

 Vývoj směnného kurzu české koruny vůči euru se za poslední roky výrazně 

měnil. Posílení české měny se příznivě projevuje pro dovozce zboţí z EU do ČR, 

protoţe dováţené zboţí a suroviny nakoupí levněji. Oslabení české měny je naopak 

nevýhodné pro české exportéry, kteří za své výrobky obdrţí menší hodnotu. Výkyvy  

ve směnných kurzech pak mohou negativně ovlivnit ekonomiku našich podniků, hlavně 

těch menších, které nemají na pokrytí ztrát dostatek kapitálu. Proto hodně podnikatelů – 

exportérů je pro co nejrychlejší vstup do eurozóny, protoţe předpokládají, ţe by výkyvy 

směnných kurzů jiţ dále neohroţovaly jejich hospodaření. Opačný je ale názor 

ekonomů, kteří vstup do eurozóny nedoporučují, z důvodu současných problémů 

některých členských zemí eurozóny. Kurzové riziko působí v proexportní ekonomice 

nepříznivě na schopnost vývozců plánovat v delším časové horizontu. ČSÚ sleduje ve 

svých statistikách průměr denních nominálních kurzů koruny vůči euru za rok – viz tab. 

4.3.  

Měnové ukazatele 2007 2008 2009 2010 

CZK/EUR 27,762 24,942 26,445 25,29 

Tab. 4.3. Měnové ukazatele. Pramen zdrojů ČSÚ [34] 
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Počet obyvatel, počet zaměstnaných v ČR, v odvětví a míra nezaměstnanosti 

 Nejmenší počet nezaměstnaných byl ze sledovaných období v roce 2008. 

V následujícím krizovém roce míra nezaměstnanosti stoupla na 7.98%. Podle 

komentování výsledků zaměstnanosti ČSÚ byl v roce 2010 zaznamenán větší úbytek 

v počtu zaměstnaných, ale na druhé straně se tento počet plně neprojevil v počtu 

nezaměstnaných. Výsledky výše uvedených ukazatelů jsou v tabulce 4.4. 

Míra 
nezaměstnanosti 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel v ČR v 
tis. 10 381 10 468 10 507 

údaj 
nepotvrzen 

Počet zaměstnaných v 
tis. 4 922 5 003 4 934 4885,1 

Počet nezaměstnaných v 
tis.  252,8 230,7 385 363 

Míra nezaměstnanosti 6,62% 5,44% 7,98% 9,10% 

Tab. 4.4. Vývoj nezaměstnanosti, zaměstnanosti, míra nezaměstnanosti v ČR. Pramen zdrojů ČSÚ [34] 

 

Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR je znázorněn v grafu č. 4.2. . Celkový počet 

zaměstnanců MSP se v roce 2009 sníţil oproti roku 2008 o 75 tis., (3,73%). 

K největšímu poklesu došlo v oblasti průmyslu, stavebnictví, sluţbách a zemědělství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. č. 4.2. Převzato. Pramen: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 

2009, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, str. 6. [45] 

 

Hrubá mzda 

 Výše hrubé mzdy v ČR má za sledované období stoupající trend. Její vývoj je 

uveden v tabulce č. 4.5.  

Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech 1999-2009
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Průměrná hrubá 
mzda 2007 2008 2009 2010 

v ČR 20 927 22 653 23 488 23 951 

Tab. 4.5. Průměrná hrubá mzda. Pramen zdrojů ČSÚ [34] 

  

 Od 1. ledna 2011 se zvýšilo mýtné v průměru o čtvrtinu. Změna se dotkla nejen 

dopravců, ale i firem, které své zboţí přepravují po silnicích. Je třeba počítat s růstem 

nákladů za vyšší ceny energií a ropy. Další náklady firmám vzrostou v případě 

nemocnosti zaměstnanců, kdy nedochází ke sníţení odvodů, ale o týden se prodluţuje 

doba, kdy firma hradí zaměstnanci nemocenské dávky. Podnikatelé budou bez 

nemocenské o týden déle. O 10 procent niţší příjmy státních zaměstnanců pocítí 

prodejci na svých trţbách, lze předpokládat, ţe méně bude utrácet stát a pravděpodobně 

i domácnosti.  

Analýza společenského (sociálního) prostředí 

 Analýza této oblasti je důleţitá zejména pro organizace, které podnikají v oblasti 

prodeje koncovým uţivatelům. Řeší se v ní demografické ukazatele, trendy ţivotního 

stylu, věková struktura obyvatel, růst ţivotní úrovně, podpora podnikání.  

Demografické ukazatele 

 Počet obyvatel v ČR a věková struktura obyvatelstva je uvedena v tabulce 4.6.  

V uvedených údajích je potvrzeno, ţe populace v ČR stárne a ubývá populace 

v produktivním věku 15 – 64 let. Pro budoucí vývoj lze předpokládat, ţe s klesajícím 

počtem zaměstnaných lidí, lidí v produktivním věku, s přibývajícím počtem lidí 

v důchodovém věku, bude zároveň ubývat kupní síla obyvatelstva. Vzhledem 

k demografickému vývoji a očekávanému imigračnímu přírůstku bude ČR jednou 

z členských zemí, které budou nejvíce zasaţeny procesem stárnutí populace. 

Složení 
obyvatelstva podle 
věkových skupin 2006 2007 2008 2009 

Počet obyvatel v ČR v 
tis. 10 287 10 381 10 468 10 507 

do 14 let 1 479 1 477 1 480 1 494 

15 - 64 let 7 325 7 391 7 432 7 414 

65 a více let 1 483 1 513 1 556 1 599 

Tab. 4.6. Sloţení obyvatelstva podle věkových skupin. Pramen zdrojů ČSÚ [34] 
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Ţivotní úroveň 

 ČSÚ ve svých měřeních sleduje velký počet údajů, které se váţou k hodnocení 

ţivotní úrovně obyvatel v ČR. Vybrala jsem údaje hrubé peněţní příjmy domácností na 

1 člena za rok, hrubé peněţní vydání domácností v průměru na 1 člena a z toho výdaje 

na bydlení, vodu, energie a paliva v % a výdaje na bytové vybavení a zařízení 

domácností v %. 

V tabulce 4.7. jsou uvedené výše uvedené hodnoty. Lze z nich zjistit, ţe hrubé peněţní 

příjmy i výdaje domácností na 1 člena mají stoupající trend. Výdaje na bydlení vzrostly 

aţ v krizovém roku 2009, kdeţto výdaje na bytové vybavení od roku 2007 klesají. Lidé 

omezili svá vydání.  

Životní úroveň  
obyvatelstva ČR 

 

2006 2007 2008 2009 

Hrubé peněžní příjmy 
domácností na 1 člena za 

rok 

134 569 144 746 156 598 160 675 

Hrubá peněžní vydání 
domácností - průměr na 1 

člena za rok 

125 605 139 134 143 055 146 895 

z toho: výdaje na bydlení, 
vodu, energie, paliva v % 

20,7 19,9 19,9 21,4 

z toho: výdaje na bytové 
vybavení, zařízení 
domácností v % 

6,9 7,1 6,8 6,7 

Tab. 4.7. Ţivotní úroveň obyvatelstva ČR. Pramen zdrojů ČSÚ [34] 

Migrace obyvatelstva uvnitř ČR 

 Sledování údajů o migraci obyvatelstva uvnitř ČR se zaměřují na stěhování 

v rámci vlastního okresu, z okresu do jiného okresu a z kraje do jiného kraje – viz tab. 

4.8. Největší přesuny obyvatel byly zaznamenány v roce 2007. Můţeme jen usuzovat, 

ţe se lidé stěhovali kvůli práci, za vyšší mzdou nebo za lepšími bytovými podmínkami. 

Největší počet přesunů je v kaţdém roce z obce do obce v rámci okresu anebo z kraje 

do kraje.  

 Migrace obyvatelstva souvisí i s mobilitou obyvatelstva. V ČR převládá nízká 

mobilita obyvatelstva, lidé nemají chuť se ve velkém stěhovat za prací, převáţně 

z důvodu nemoţnosti sehnání adekvátního bydlení přiměřené ceny.  
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Migrace 
obyvatelstva uvnitř 

ČR 

2006 2007 2008 2009 

stěhující se osoby celkem 225 241 255 689 250 071 233 262 

z obce do obce v okrese 100 143 109 541 104 713 96 395 

z okresu do okresu v kraji 43 744 47 745 47 444 45 002 

z kraje do kraje 81 354 98 403 97 914 91 865 

Tab. 4.8. Migrace obyvatelstva uvnitř ČR. Pramen zdrojů ČSÚ [34] 

Vzdělání obyvatel ČR ve věku 15 a více let 

 Dalším údajem ţivotní úrovně obyvatel je sledování vývoje vzdělání obyvatel 

v ČR, jak je uvedeno v tab. 4.9. Z údajů můţeme vysledovat, ţe klesá počet obyvatel se 

základním vzděláním. Aţ do roku 2008 měl klesající trend také počet obyvatel se 

středním vzděláním bez maturity (učňovské), ale v roce 2009 tento počet stoupl. Stále 

zvyšující se trend je u vzdělání středoškolské s maturitou a vysokoškolské.  

 Trend zvyšování vzdělanosti se vyţaduje i ve stavebnictví. Zavádění nových 

technologií vyţaduje větší kvalifikaci pracovníků stavebních firem, a to od dělníků aţ 

po vrcholové manaţery. 

Vzdělání obyv. ČR 
ve věku 15 a více 

let v tis. 

2006 2007 2008 2009 

celkem v tis. 8 773,4 8 845,0 8 943,8 9 009,3 

základní 1 698,1 1 687,2 1 675,5 1 581,1 

střední bez maturity 3 264,1 3 244,8 3 197,8 3 223,3 

střední s maturitou 2 855,8 2 936,4 3 019,8 3 057,2 

vysokoškolské 954,6 974,8 1 050,0 1 147,2 

Tab. 4.9. Vzdělání obyvatel ČR ve věku 15 a více let 

Analýza technologického prostředí 

 Ve stavebnictví se začínají prosazovat nové materiály a stavební prvky, které 

jsou podporované vyuţitím moderních technologií. Zvyšuje se i vyuţívání informačních 

technologií v oboru. Respektují se principy nízkoenergetického stavění. Jsou 

podporovány energeticky efektnější stavby.  Výrobci stavebních hmot vyuţívají nových 

poznatků i z oboru nanotechnologie. Vyrábějí tenkovrstvé materiály, lehčené a tepelně 

izolační. Poslední novinky jsou např. solární barvy do exteriéru i interiéru nebo solární 

systémy vnějších omítek. Výzkum a vývoj nových materiálů dnešního stavebnictví se 

zabývá např. ochranou proti vodě, eliminací škod povětrnostních vlivů, ale  
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i prodlouţením ţivotnosti staveb. Řeší se problematika drenáţních systémů, při jejichţ 

pouţití není třeba dláţděné plochy spádovat a hromadící se vodu sloţitě odvádět do 

dešťové kanalizace.  

 Rozvoj a modernizace infrastruktury, napojení systému dálnic a rychlostních 

komunikací, ţeleznic a vodních cest můţe přinést do naší země nové investice. Podle 

zdroje informací [29] infrastruktura v ČR patří mezi evropský průměr. Celosvětově 

podle infrastruktury zaujímá ČR 39. místo mezi zeměmi jako je Panama, Chorvatsko 

nebo Chile. V rámci EU je zařazena na 18. místo. ČR se potýká s velmi špatným stavem 

silnic a podle jejich kvality patří ČR 80. místo na světě. Hustota infrastruktury je v ČR  

vysoká, srovnatelná se zeměmi západní Evropy, ale jako problematická se ukazuje její 

kvalita. Hustota ţeleznic je v ČR spolu s Belgií nejvyšší v Evropě, ale zároveň jako její 

slabé místo je označován nedostatečný rozvoj vysokorychlostních ţelezničních 

koridorů. Lodní doprava se v naší zemi vyuţívá jenom minimálně.  

Analýza právního (legislativního prostředí) 

 Při podnikání musí kaţdý podnikatelský subjekt dodrţovat Zákony a právní 

normy. Mezi nejdůleţitější patří: [30]  

- Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, 

- Zákon č. 40/1946 Sb., občanský zákoník, 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 Výše uvedené zákony byly v průběhu své existence několikrát měněny  

a novelizovány, tzn., ţe platí ve znění pozdějších předpisů. 

 V podnikatelském prostředí došlo od ledna 2010 z hlediska legislativního 

k několika změnám. Např. od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákon, který 

vymezuje skutkové podstaty korupčního jednání. Za nejzásadnější od roku 2011 lze 

povaţovat, ţe firmy jiţ nebudou muset platit daň z přidané hodnoty za zboţí, za které 

jim nikdo nezaplatil. Novela zákona by to měla umoţnit od dubna 2011, ale v době 

odevzdání diplomové práce, novela ještě nebyla schválena. Dále v roce 2011 začal platit 

nový daňový řád, ve kterém je jiţ lepší postavení poplatníka i rychlejší  
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a spravedlivější jednání. Jestliţe finanční úřad dodatečně doměří daň a poplatník se 

odvolá, zaplatí tuto daň aţ po konečném pravomocném rozhodnutí. Ministr financí 

ztrácí pravomoc promíjet daně. Podnikání komplikuje legislativa, která se věnuje 

zaměstnávání cizinců. Cizinci při dlouhodobém pobytu budou muset aţ třikrát ročně 

osobně navštívit příslušný úřad. Připravuje se novela insolvenčního zákona. Změna by 

měla přispět ke zprůhlednění insolvenčního procesu a měla by zamezit jeho zneuţití.  

Od ledna 2011 je povinnost uzavírat dohodu o provedení práce pouze písemně. Změna 

by měla komplikovat práci načerno a usnadnit její odhalování. Připravuje se vydání 

nového zákoníku práce.[27]  

 Česká republika je stále vnímána jako země se špatnou vymahatelnosti práva a 

s velmi dlouhou délkou soudního řízení. Většina navrhovaných a přijatých změn by 

měla usnadnit podnikání.  

 Podle zprávy z denního tisku [25] připravuje ministerstvo pro místní rozvoj další 

nepříjemné opatření, které ovlivní stavební produkci. Chystá se změnit vyhlášku o 

správních poplatcích a zdraţit poplatky za vydání stavebního povolení. Od ledna 2012 

ministerstvo financí připravuje zvýšení daně z přidané hodnoty z dnešních 10% na 14%, 

coţ bude mít za následek zdraţení stavebního materiálu a stavebních prací. Od roku 

2013 by sazba DPH měla být sjednocena na jedné úrovni ve výši 17,5 %. 

 

Analýza ekologického prostředí 

 Při analýze ekologického prostředí jsem vycházela ze Zprávy o ţivotním 

prostředí České republiky za rok 2009 (dále jen „Zpráva“), kterou vydalo Ministerstvo 

ţivotního prostředí ČR. [46] Jedná se o komplexní hodnotící dokument posuzující stav 

ţivotního prostředí v ČR včetně všech souvislostí.  

 Podle této Zprávy průmyslová produkce v ČR v letech 2000 – 2009 nebyla 

spojena se zvýšenými negativními dopady na ţivotní prostředí, ale zároveň nedochází 

k výraznému zlepšení jeho stavu. Projevily se zde strukturální změny zejména v 

„odlehčení“ výrobní struktury, tj. v růstu podílu odvětví vyrábějících technologicky 

náročnější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a s niţší energetickou a emisní 

náročností. Téměř všechna odvětví prošla technologickým inovačním vývojem. Tímto 

se daří naplňovat cíle Státní politiky ţivotního prostředí ČR.  

 Změnou v pouţité výrobní technologii se podařilo sníţit např. konečnou 

spotřebu energie. Pokles je zaznamenán od roku 2007 a v roce 2009 byl meziroční 
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pokles 7,8%. Další pozitivní zprávou je, ţe se sníţila spotřeba tepla. Za sledované 

období 2000 – 2008 to byl pokles o 22%. Na tomto trendu se jistě výrazně podílelo  

i stavebnictví. Revitalizací panelových domů novými zateplovacími systémy se 

podpořil pokles ve spotřebě tepla.  

 Na jedné straně se sniţují tlaky z veřejné energetiky a průmyslové spotřeby, na 

straně druhé roste negativní vliv dopravy a spotřeby domácností na ţivotní prostředí. 

Stav ţivotního prostředí není z hlediska ovzduší v ČR vyhovující. Nejde o jev plošný, 

ale má ohraničený charakter. Projevuje se nejvíce v průmyslově zatíţených regionech, 

v oblastech s hustým osídlením obyvatel, s hustou silniční dopravou a v lokalitách, kde 

domácnosti k vytápění pouţívají levná tuhá paliva – černé uhlí, brikety, koks. Jedná se 

především o Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Prahu. Chování domácností je ale 

ovlivněno dopadem ekonomické krize, kdy musely domácnosti hledat úspory 

v nákladech svých domácností. Proto teď častěji volí místo ekologického, ale drahého 

zemního plynu, levnější tuhá paliva. Za účelem sníţení emisí je jeden z hlavních cílů 

SPŢP stavět stavby nízkonákladové, energeticky nenáročné s moţností výroby tepla 

z obnovitelných zdrojů – např. solárních panelů nebo tepelných čerpadel. A to je úkol 

pro stavebnictví, aby svoji činnost vyvíjelo tímto směrem. Dalším úkolem stavebnictví 

je výstavba staveb proti ţivelným katastrofám, zejména povodním.  

4.2. Analýza odvětví 

 V této kapitole budu analyzovat odvětví stavebnictví (klasifikace dle CZ-NACE) 

podle dostupných zdrojů z hlediska zaměstnanosti, průměrné mzdy a struktury výstavby 

v České republice. Vzhledem k předmětu podnikání vybraného podnikatelského 

subjektu bude provedena také roční analýza výstavby podle podlahové plochy v m
2
.  

 Stavebnictví je moţné pokládat za jeden z pilířů rozvoje české ekonomiky. 

Stavebnictví ČR se na počátku roku 2010 podílelo cca 6,5% na tvorbě HDP a 

zaměstnávalo cca 9% osob z celkově zaměstnaných – cca 450. tis. 

 Stavebnictví podporuje domácí ekonomiku. Studie podle zdroje [44] vyčíslují 

multiplikační efekt stavebnictví na zaměstnanost koeficientem 3,2 – 3,5. Znamená to, ţe 

1 mil Kč investovaný do stavebnictví generuje potřebu 3,2 – 3,5 pracovníků ve 

stavebnictví a v ostatních navázaných činnostech. Z kaţdých 100 mil. Kč vloţených do 

stavebních investic jsou daňové a ostatní přínosy do veřejných rozpočtů cca 55,5 mil 

Kč. Tento údaj je významný i pro překonání krize, zejména ve vazbě na veřejné 
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stavební zakázky, kterými můţe stát přímo stimulovat domácí ekonomiku. Stavebnictví 

je málo závislé na dovozech. 

 Současné opatření státu, kdy z důvodu sníţení dluhu veřejných financí ČR 

omezuje investice do stavebnictví, má negativní dopady do zaměstnanosti a 

národohospodářských ukazatelů. Ztráta jednoho pracovníka ve stavebnictví vyvolá 

ztrátu 2,2 – 2,5 pracovníků v ostatních přidruţených odvětvích. Zároveň sníţení 

stavebních investic o 10 mld. Kč, vyvolá sníţení příjmů veřejných rozpočtů o 5,55 mld. 

Kč. To povede ke sníţení zaměstnanosti v ekonomice o 32 – 35 tis. pracovníků. [44]  

 V uplynulém desetiletí prošlo odvětví stavebnictví velkým boomem, který byl 

zbrzděn ekonomickou krizí, jejíţ důsledky se promítly především do propadu v roce 

2009. Tato krize s sebou přinesla především pokles zakázek jak v soukromé, tak i ve 

veřejné sféře (zde byly výjimkou pouze inţenýrské stavby především díky tomu, ţe 

byly rozpracovány v minulých letech). Vývoj nových zakázek v České republice 

mapuje následující tabulka 4.10. [39]  

 

Nové zakázky v tuzemsku 
 

Celkem 
pozemní 

stavitelství 
inženýrské 
stavitelství 

v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč 

2006 244 266 121 412 122 854 

2007 205 094 118 592 86 502 

2008 249 616 118 277 131 339 

2009 184 298 76 584 107 714 

   Tab. 4.10. Podle zdroje czso.cz. Pramen [39], vlastní zpracování 

 Stavebnictví je z hlediska počtu zaměstnaných osob třetím nejdůleţitějším 

odvětvím v ČR po zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu. Během 

sledovaného období se počet zaměstnaných osob meziročně zvyšoval, navzdory vývoji 

celkového počtu zaměstnaných osob ve všech odvětvích, který se v roce 2009 sníţil 

v důsledku ekonomické krize. Vzhledem k tomu, ţe počet zaměstnaných osob  

ve stavebnictví byl v roce 2009 vyšší neţ v roce 2008, ale zároveň výrazně ubylo počtu 

nových zakázek, lze usoudit, ţe během tohoto roku výrazně vzrostla konkurence 

v tomto odvětví.  

 Vývoj počtu zaměstnaných osob v  ČR a ve stavebnictví v letech 2007-2010 

mapuje tabulka 4.11. ČSÚ předpokládá, ţe řada lidí začala v roce 2010 samostatně 

podnikat, protoţe úbytek zaměstnaných se plně neprojevil v počtu nezaměstnaných.  

Ve stavebnictví měl počet zaměstnaných stoupající trend aţ do roku 2009. Výsledky 
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zaměstnaných v odvětví na začátku roku 2010 je pouhým odhadem MPO, přesný údaj 

ještě v době mého zpracování nebyl znám. 

Vývoj počtu 
zaměstnaných ve 

stavebnictví 2007 2008 2009 2010 

Počet zaměstnaných v 
tis. 4 922 5 003 4 934 4885,1 

Počet zaměstnaných ve 
stavebnictví v tis. 465,8 480,8 496,7 450 

*)
 

Počet nezaměstnaných v 
tis.  252,8 230,7 385 363 

Tab. 4.11.  Podle zdroje czso.cz. Pramen [39], vlastní zpracování 

*) údaj není oficiálně potvrzený 

  

 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v odvětví stavebnictví (dle CZ-NACE) 

byla ve sledovaném období let 2006-2009 vţdy mírně niţší neţ celková průměrná 

měsíční mzda ve všech odvětví CZ-NACE v České republice. Trend rostoucích 

průměrných hrubých mezd následuje celkový růst průměrné mzdy v České republice. 

Vývoj mezd je zachycen v grafu 4.3. 

 
Graf 4.3. Vývoj průměrné měsíční mzdy. Zdroj czso.cz. [43], vlastní zpracování 

 

 

 Vzhledem k podnikatelské činnosti vybraného podnikatelského subjektu byla  

zpracována stručná analýza nově vystavěné podlahové plochy v m
2
. 
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Graf 4.4. Nová podlahová plocha. Zdroj czso.cz. [31], vlastní zpracování 

 Z grafu 4.4. je patrné, ţe ve sledovaném období let 2005 – 2009 převaţovala 

nová podlahová plocha u bytových prostor nad plochou nebytových prostor. Mírný 

nárůst nové podlahové plochy v letech 2005-2008 vystřídal pokles v roce 2009 

způsobený prudkým poklesem nových zakázek. 

 Následující graf 4.5. dokumentuje vývoj dokončených bytů v jednotlivých 

krajích České republiky v období 1997-2009. Z grafu je patrné, ţe stavební boom začal 

ve většině regionů přibliţně v roce 2003-2004 a pokračoval aţ do roku 2008, 

v některých krajích do roku 2009. 

 Nejsilněji se rozvíjejícími regiony z hlediska počtu dokončených bytů byly  

hl. m. Praha a Středočeský kraj. V roce 2008 byl zaznamenán výrazný nárůst počtu 

dokončených bytů v Jihomoravském kraji. Moravskoslezský kraj, který je sídlem 

analyzovaného subjektu, nezaznamenal oproti třem výše jmenovaným regionům 

výrazný nárůst počtu dokončených bytů. Lze však konstatovat, ţe počet dokončených 

bytů se od roku 2006 aţ do konce sledovaného období zvyšoval. Nejniţší počet 

dokončených bytů byl zaznamenán v kraji Karlovarském, Ústeckém a Libereckém. 
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Graf 4.5. Pramen [39], převzato, str. 28 

 

 Srovnání struktury výstavby v ČR a Západní Evropě zobrazuje následující 

tabulka 4.12. Na první pohled je zřejmé, ţe zatímco v západní Evropě převyšuje bytová 

výstavba nad nebytovou a inţenýrskou, v České republice má ve sledovaných letech 

nejvyšší podíl výstavba nebytová (2007) a inţenýrská (2008, 2009). Tento rozdíl lze 

vysvětlit především vyspělejší infrastrukturou v západních zemích v porovnání 

s Českou republikou. 

 Bytová výstavba ve sledovaném období poklesla v západní Evropě a stejně tak i 

v České republice. 

  

Západní Evropa % ČR % Rozdíl ČR a Záp. Evr.% 

bytová nebyt. inžen. bytová nebyt. inžen. bytová nebyt. inžen. 

2007 48,7 30,9 20,4 20,7 41,2 38,1 -28,0 10,3 17,7 

2008 46,6 32,4 21,0 19,6 38,2 42,2 -27,0 5,8 21,2 

2009 45,0 32,0 23,0 18,6 30,3 51,1 -26,4 -1,7 28,1 

2007- 09 -3,7 1,1 2,6 -2,1 -9,9 13,0 1,6 -11,0 10,4 

 
Tab. 4.12. Struktura výstavby v západní Evropě a v ČR. Pramen [39], vlastní zpracování podle str. 32 
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 Podíl bytové výstavby v zemích západní Evropy je stále větší neţ v ČR. Tento 

údaj můţe být přínosný pro náš podnikatelský subjekt vzhledem k tomu, ţe  

od 1. 5. 2011 bude moţno volně vstoupit na pracovní trh v Německu a v Rakousku. 

 Základním ukazatelem konjunkturální statistiky ve stavebnictví je index stavební 

produkce. Dalším významným ukazatelem jsou indexy cen stavebních prací. Oba 

jmenované ukazatele zachycuje následující tabulka 4.13. 

Indexy statistiky ve 
stavebnictví 
(meziročně) 2007 2008 2009 2010 

Index cen 
stavebních prací v % 4,1 4,5 1,2 -0,2 

Index stavební 
produkce v % 7,1 0,0 -0,9 -7,6 

Tab. 4.13. Indexy statistiky ve stavebnictví. Zdroj czso.cz. [32], vlastní zpracování 

 

 S propadem stavební produkce korespondoval v roce 2010 i cenový vývoj a 

ceny stavebních prací se v roce 2009 zvýšily meziročně pouze o 1,2%. Současně klesly 

ceny stavebních materiálů, které stavebnictví svou činností spotřebovává. Stavebním 

firmám se tak daří přenášet cenový tlak na své dodavatele.  

4.3. Interní analýza 

 Základní charakteristika vybraného podnikatelského subjektu byla uvedena 

v kapitole 3.1.  V rámci interní analýzy bude proveden rozbor řízení a vedení firmy, 

personalistiky, marketingové a obchodní činnosti, zákazníků firmy, oblast procesů 

poskytovaných sluţeb, zásobování, financí a ekonomiky. 

Management firmy 

 Firmu řídí majitel. Majitel si nestanovil ţádnou cílenou strategii, podle které by 

se firma měla vyvíjet. Vše se odvíjí od toho, kolik se podaří zajistit zakázek. Majitel se 

také osobně podílí i na stavební činnosti některých zakázek. Toto vše je časově velmi 

náročné a pak jiţ nezbývá mnoho času na vedení firmy. Majitel umí německy a 

podnikatelské prostředí v zahraničí je mu známé z dřívějších zaměstnání. 

 Firma nemá určené poslání ani vizi. Není to sice bezpodmínečně nutné, ale 

dobře formulovaná mise, kterou znají všichni zaměstnanci, můţe být dobrým nástrojem 

pro stanovení firemní strategie.  
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 Majitel prosazuje demokratický style řízení. Mezi zaměstnanci převládají 

neformální, spíše přátelské vztahy.  

Personalistika 

 K 31.12.2009 bylo ve firmě zaměstnáno 20 zaměstnanců. Průměrný věk 

zaměstnance je 38 let a v průměru je doba setrvání ve firmě 5 let. Majitel má zájem, aby 

spolehliví a kvalitní lidé zůstali pracovat u firmy co nejdéle. Podle průměrné doby 

zaměstnání usuzuji, ţe zaměstnanci jsou stabilní a firma nevykazuje velkou fluktuaci. 

Jako problém vidí majitel to, ţe pokud se podaří a firma bude provádět zakázku většího 

rozsahu, nejsou na našem pracovním trhu v potřebnou dobu lidé s dostatečnou 

kvalifikací a ochotou pracovat, např. na druhém konci republiky.  

 Vzdělanostní struktura zaměstnanců je následující: 3 mají vysokoškolské 

vzdělání, 5 střední s maturitou a 12 střední bez maturity. Tato vzdělanostní struktura 

odpovídá i organizačnímu členění firmy, kdy nejvíce zaměstnanců je zařazeno 

v dělnické pracovní pozici. 

 Rozvoj lidských zdrojů není systematicky řešen. Získávání a výběr zaměstnanců 

je prováděn spíše jako náhrada za pracovníka, který odešel. Ve firmě nejsou 

vypracované popisy pracovních činností a z tohoto důvodu někteří zaměstnanci nemají 

jasně vymezené své základní povinnosti, za které pobírají mzdu. Preferovány jsou 

peněţní odměny, a to peněţní odměny za výkon. Výkon není jasně definovaný  

a odměny jsou vypláceny i tehdy, kdyţ výkon není splněn. 

Marketingová a obchodní činnost 

 Průzkum trhu a vyhledávání zakázek pro firmu provádí majitel a dva provozně 

obchodní zaměstnanci. Své zakázky pro stavební činnost získává majitel především na 

základě doporučení a referencí. Firma nemá vlastní marketingové oddělení ani 

zaměstnance, který by se samostatně marketingovým průzkumem trvale a systematicky 

zabýval. Pro prezentaci firmy a nabídku svých sluţeb koncovým zákazníkům firma 

vyuţívá vlastní internetové stránky, které jsou sestaveny v českém jazyce. Internetové 

stránky uţívají mezinárodní doménu „com“. Zde je prezentována vlastní činnost, 

reference, certifikáty, telefonní a e-mailové kontakty na majitele a obchodní zástupce, 

popisy jednotlivých produktů a vybrané technologické postupy; odkaz na internetové 

stránky uţívající společnou značku sítě prodejců „1 Floor centrum podlah“, kde je 

podrobná nabídka na dodání a realizaci finálních podlahových krytin. Tuto společnou 
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značku je nově moţno vidět i na billboardech u cest. Zákazníci, kteří vyuţijí komplexní 

řešení podlahy, mohou získat jako bonus zdarma jakýkoliv spotřebič  

od spřátelené firmy Whirlpool. 

 Na internetových stránkách není uveden ceník, není zde ani objednávkový 

formulář. S případnými zájemci je preferována osobní schůzka.  

 Reklama s nabídkou provedení litých podlah je vysílána v rozhlasových 

regionálních stanicích. V showroomu jsou k dispozici tištěné materiály s popisem 

produktů. 

 Chybějící marketing vede firmu k nesprávnému zacílení a nesprávnému oslovení 

zákazníka. To firmu stojí nemalé peníze a výsledný efekt je malý. Pro navýšení trţeb 

bude nutné pracovat se strategickým marketingem a obchodem. Čtyři obchodně 

techničtí zaměstnanci, kteří se zabývají hlavně obchodní činností, si nevedou seznam 

provedených obchodních akvizicí. Zde vzrůstá riziko, ţe pokud by tito zaměstnanci 

z firmy odešli, ve firmě by nezůstaly k dispozici získané obchodní kontakty. Interní 

procesy v obchodní a marketingové činnosti nejsou nastaveny. 

Zákazníci 

 Firma pana majitele Nováka se specializuje na subdodávky pro velké stavební 

společnosti. Zároveň se orientuje i na koncové zákazníky, kterými jsou menší stavební 

společnosti a domácnosti. Podle výše podílu z celkového obratu firmy lze vyjádřit 

velikost objemu zakázek pro jednotlivé skupiny zákazníků následovně – viz graf. 4.6.  

Objem zakázek jednotlivých skupin zákazníků

45%

35%

20%

velké stavební společnosti

malé stavební společnosti

domácnosti

 

 Graf 4.6. Objem zakázek pro jednotlivé skupiny zákazníků, vlastní zpracování 

 Velké stavební společnosti jsou oproti malým subdodavatelským firmám 

v nerovnováţném postavení, mnohdy mají tendenci vyjednávat cenu prováděných prací. 
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V těchto případech se vyplatí dobře znát konkurenci a cenovou nabídku výhodně 

nastavit. Menší zákazníci mají znalosti o dnešních cenách materiálů a také chtějí 

vyjednávat o konečné ceně. Firma ale dlouhodobě preferuje draţší moderní materiály  

a kvalitní technologické postupy, pomoci kterých lze zajistit finální kvalitu. Zákazník se 

při nabídce musí přesvědčit o výhodnosti pouţitého materiálu. 

Proces poskytované sluţby 

 Po přijetí objednávky se majitel nebo obchodně technický zástupce dostaví 

k zákazníkovi. V případě provedení nových litých podlah  se předem podle výkresové 

dokumentace vyhotoví cenová nabídka. Pokud se bude jednat o zakázku, ve které se 

bude opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat jiţ stávající podlaha, tak se nejdříve 

odborně zhodnotí její stávající technický stav. Technické řešení a cenová nabídka se pak 

zákazníkovi navrhne na míru. Vybere se ta nejoptimálnější varianta s ohledem na 

moţnou výši investice koncového zákazníka. Poradenství a rozpočtové kalkulace se 

provádějí zdarma. Pokud dojde k dohodě o provedení práce, připraví se smlouva o dílo, 

ve které se určí doba plnění a termín ukončení zakázky. Dále se upřesňují termíny 

převzetí staveniště, nástupu prací, zahájení díla. Určí se, kdy bude hotové dílo předáno a 

vystaví se předávací protokol. Po předání díla musí zhotovitel prací ještě zajistit 

likvidaci odpadů od jím pouţitých materiálů. Následně účetní firmy vystaví fakturu, 

která se při předání díla předává zákazníkovi. Doba od přijetí objednávky ke konečné 

její realizaci můţe trvat různě dlouhou dobu. Délka přípravného období závisí na 

velikosti zakázky. Tato doba je také odvislá i od toho, zda se vše připravuje pro úplně 

nového zákazníka nebo pro společnost, se kterou jiţ firma spolupracuje opakovaně na 

základě dlouhodobých kontaktů. Pečlivá příprava na novou zakázku zaručuje plynulý 

průběh její realizace.    

Zásobování 

 Firma nevytváří na konci zúčtovacího období zásoby. Materiál se nakupuje na 

kaţdou zakázku individuálně a účtuje se ihned do nákladů. Firma má 5 dodavatelů na 

materiál, se kterým pak dále pracuje. 

 Z dodavatelů stavebního materiálu je jeden klíčový, jehoţ procentní podíl 

z celkového objemu dodávek je ve výši 85%. Zbylí čtyři dodavatelé se přibliţně podílejí 

na dodávkách materiálů shodným dílem. V případě výpadku dodávky materiálu 
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klíčového dodavatele, a to z jakéhokoliv důvodu, nemá firma zajištěno náhradní plnění. 

Tím se zvyšuje riziko moţného ohroţení termínů plnění sjednaných zakázek. 

 Objednaný materiál se naváţí přímo na sjednanou stavbu, proto není potřeba mít 

skladovací prostory. 

 Sluţby, které firma vyuţívá pro svoji činnost, dodává přibliţně 8 dodavatelů. 

Jedná se o dodávku energií – elektřina, plyn, voda, nájmy nebytových prostor – 

kanceláří a obchodu, pojištění, právní ochrana, telefonní poplatky a internet. Na 

všechny dodávané sluţby jsou uzavřené smlouvy, které v průběhu času nebyly 

revidovány. Nebyla tak zjišťována moţnost současné výhodnosti takto uzavřených 

smluv a jednou smluvně sjednané dodávky sluţeb jiţ nebyly porovnávány s dnešní 

aktuální konkurencí.  

Finance a ekonomika 

 Majitel nevlastnil za sledované období ţádné vlastní budovy a pozemky. 

Kanceláře a obchod jsou umístěny v pronajatých prostorách. V provozu je vlastních 

devět vozidel, z toho sedm je jiţ účetně odepsaných a dvě jsou spláceny prostřednictvím 

finančního leasingu.  

 O finance pečuje v kumulované pracovní náplni účetní firmy, která je vlastním 

zaměstnancem. Kromě vystavování účetních dokladů a účtování finančních operací má 

ve své kompetenci i mzdovou a personální činnost. Účtuje se v podvojném účetnictví. 

Tato pracovní pozice je časově i obsahově velmi náročná. Účetní jiţ dále neanalyzuje 

např. strukturu nákladů, jejich optimální výši nebo výhodnost dodavatelských smluv. 

Zaměstnanci nejsou pravidelně informováni o ekonomické situaci firmy. 

 Firma se potýká s nedostatkem volných oběţných finančních prostředků. 

Majetek firmy je účetně odepsán a není vytvořena peněţní rezerva na jeho obnovu nebo 

rozvoj.  

 Z důvodu světové finanční krize banky zpřísnili úvěrové podmínky a firma má  

problém se získáním výhodného úvěru na financování běţné provozní činnosti. 

 Finanční situace firmy byla podrobena finanční analýze a její výsledky jsou 

uvedeny v následující kapitole. 

4.3.1. Finanční analýza vybrané firmy 

 V této kapitole bude provedena stručná finanční analýza posledních tří účetních 

období, které jiţ byly uzavřené a byly mi dány k dispozici. Vstupní data byla pořízena 
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za období let 2007, 2008 a 2009 z Rozvahy ve zjednodušeném rozsahu – viz Příloha  

č. 1 a z Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu – viz. Příloha č. 2.  

V následujících tabulkách 4.13., 4.14., 4.15., 4.16. a 4.17. jsou jiţ uvedeny vlastní 

výpočty z výše uvedených vstupních dat podle vzorců, které jsou uvedeny  

v předcházející kapitole. 

ukazatel (v tis. Kč) 2007 2008 2009 

zadlužení vlastního 
kapitálu v % 220% 440% -1164% 

věřitelské riziko v % 69% 81% 109% 

Zajištění úrokového krytí  37,16 13,08 -7,30 

Tab. 4.13. Ukazatele zadluţenosti 

 

 Z výše uvedených ukazatelů vyplývá, ţe firma má váţné problémy  

se zadluţeností. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu uţ v roce 2007 výrazně 

překračoval doporučené hodnoty v rozmezí 80 – 120%. V roce 2008 se dokonce 

zdvojnásobil. Záporná hodnota ukazatele v roce 2009 byla způsobena záporným 

základním kapitálem. Nad doporučenými hodnotami se pohybuje během sledovaných 

tří let také ukazatel věřitelského rizika, který se zvýšil z 69% na 109% v roce 2009. Zde 

platí, ţe čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko pro věřitele ( např. 

komerční banky). Hodnota ukazatele úrokového krytí byla příznivá v letech 2007  

a 2008. V roce 2009 se tento ukazatel dostal do záporných hodnot vlivem účetní ztráty. 

Pro vysvětlení majitel podal informaci, ţe na podzim roku 2009 přijal nový úvěr ve výši 

900 tis. Kč na nákup materiálu pro stavební zakázku většího rozsahu – nemocnice 

Kladno, která se v převáţné míře realizovala v následujícím roce. Na nákup materiálu 

nebyla přijata záloha. 

ukazatel (v tis. Kč) 2007 2008 2009 

rentabilita celkových aktiv 0,30 0,09 -0,10 

rentabilita vlastního 
kapitálu 0,96 0,51 1,06 

rentabilita tržeb 0,05 0,01 -0,03 

Tab. 4.14. Výsledné ukazatele rentability 

 

 Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) je povaţován za jeden 

z nejdůleţitějších ukazatelů měřících výkonnost podniku. Uvaţuje výnosnost celkových 

aktiv bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Během sledovaných tří let 

ukazatel ROA významně poklesl. Vlivem účetní ztráty v roce 2009 se dostal  
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do záporných hodnot. Stejný klesající vývoj zaznamenáváme také u hodnot rentability 

vlastního kapitálu (ROE). Hodnota ROE v roce 2009 je sice vyšší neţ v předchozích 

letech, ale matematický výpočet byl zkreslen záporným vlastním kapitálem a účetní 

ztrátou. Rentabilita tržeb měla během sledovaného období také klesající trend. V roce 

2009, vlivem účetní ztráty, se její hodnota dostala do záporných čísel. 

ukazatel (v tis. Kč) 2007 2008 2009 

běžná likvidita 1,43 1,13 0,85 

pohotová likvidita 1,43 1,13 0,85 

okamžitá likvidita 0,24 0,01 0,01 

Tab. 4.15. Ukazatele likvidity 

 

 Ukazatele běţné a pohotové likvidity nabývají v tomto případě shodných hodnot 

vlivem nulových zásob. Podnikatel nakupuje zásoby aţ po sjednání zakázky, vzhledem 

k tomu, ţe kaţdá zakázka je individuální. V letech 2007 a 2008 se hodnoty pohotové 

likvidity pohybovaly v doporučeném intervalu 1 – 1,5. V roce 2009 došlo k výraznému 

poklesu a majitel by jiţ nebyl schopen uhradit všechny závazky při směně svých 

krátkodobých aktiv za peníze. Hodnota ukazatele okamžité likvidity se od roku 2008 

drţí na hodnotě 0,01, coţ je hluboko pod doporučovaným intervalem hodnot 0,2 – 0,5. 

Tento výsledek značí špatnou platební schopnost podnikatele. Problémy se projevily  

z důvodu druhotné platební neschopnosti v době finanční krize, do které se dostala  

i řada odběratelských podniků a firem, které jindy neměly váţné finanční problémy. 

Problémy nastaly u dlouhodobého spolehlivého odběratele, u kterého s tímto rizikem 

firma nepočítala. Zhoršující se provozní situace dluţníků firmy měla dopad na 

pravidelné peněţní toky. Zásoba peněţních krátkodobých aktiv se vyčerpala a firma 

ztratila schopnost splácet své závazky.  

ukazatel (v tis. Kč) 2007 2008 2009 

doba obratu zásob 0,00 0,00 0,00 

doba obratu pohledávek 64,48 71,19 105,83 

doba obratu závazků 54,25 63,67 125,44 

doba obratu celkových 
aktiv 80,12 78,54 113,86 

platební morálka 
společnosti 1,19 1,12 0,84 

Tab. 4.16. Ukazatele aktivity 
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 Ukazatel doby obratu zásob nabýval nulových hodnot, vzhledem k důvodů 

uvedeným výše, kdy podnikatel netvoří ke konci roku ţádné zásoby. Z analýzy doby 

obratu pohledávek je patrné, ţe platební morálka zákazníků se v roce 2009 výrazně 

zhoršila oproti roku 2007. Dlouhá doba obratu pohledávek má negativní vliv na 

likviditu podnikatele, potaţmo i na rentabilitu, coţ je shodné s údaji ve výše uvedených 

tabulkách jednotlivých ukazatelů. V závislosti na prodluţující se dobu obratu 

pohledávek se prodluţuje i doba obratu závazků, kdy podnikatel není schopen hradit své 

závazky včas kvůli chybějícím prostředkům od zákazníků. 

 Podle vysvětlení majitele se za dodaný materiál musí zaplatit dříve neţ firma 

obdrţí úhradu za odvedenou práci. Doba splatnosti na dodavatelských fakturách je 

uvedena v rozmezí 30 – 60 dnů, kdeţto splatnost faktur za odvedenou práci nebo 

vyfakturovaný odebraný materiál vyţadují zákazníci vystavit delší, a to v rozmezí 

nejméně 60 – 90 dnů. Proto vzniká velký nesoulad v době obratu závazků a pohledávek.  

 Schopnost firmy dostát svým závazkům je důleţitá a bude nutné důkladně 

analyzovat všechny podstatné faktory, které mohou do budoucna ovlivnit příjmy a 

výdaje. Můţe nastat situace, a naše firma od ní není daleko, ţe firma nebude mít 

potřebnou hotovost a můţe dojít k ohroţení její činnosti. 

 V současnosti analyzovaná firma má pohledávky ve výši 15 mil. Kč a výše 

závazků je ve výši 18 mil Kč. Firma jiţ není schopna všechny své závazky uhradit a 

sama se přechodně potýká s problémem platební neschopnosti. 

 Za nedobytné lze dnes povaţovat pohledávky ve výši 2 mil. Kč, které jsou u 

organizací v insolvenci a směřující k bankrotu.  

 

Produktivita práce i výše přidané hodnoty (obr. 4.17) přepočtené na 1 pracovníka 

mají sestupný trend. Podle informací majitele, byli na úsek obchodu v roce 2009 přijati 

dva obchodní zástupci, kteří nepřinesli firmě poţadované výsledky. Firmě se takto 

zvýšily náklady. 

 

ukazatel (v tis. Kč) 2007 2008 2009 

počet pracovníků 18 18 20 

produktivita práce na 
1 pracovníka 3 155,0 3 185,0 2 649,1 

přidaná hodnota na 
1 pracovníka 522,3 470,2 260,7 

Tab. 4.17. Produktivita práce a přidaná hodnota 
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 Z výše uvedených výsledků vyplývá – viz graf. 4.7., ţe firma si vůbec nehlídá 

nákladové poloţky. V roce 2009 došlo ke sníţení objemu výkonů oproti roku 2008 o 

4 348 tis. Kč. Výkonová spotřeba se ale sníţila pouze o 1 076 tis. Kč a osobní náklady 

v roce 2009 se oproti roku 2008 zvýšily o 1 334 tis. Kč. Přidaná hodnota klesla oproti 

roku 2008 o 3 250 tis. Kč. Z toho usuzuji, ţe firma si v tomto roce ţila hodně „nad 

poměry“.  

 Měla by platit zásada, ţe osobní náklady na zaměstnance rostou jen v případě, 

kdy roste i přidaná hodnota na zaměstnance a produktivita práce. Tato zásada byla 

v roce 2009 porušena. 

Vývoj výkonů a spotřeby
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 Graf  4.7. Vývoj výkonů a spotřeby v období 2007 – 2009, vlastní zpracování. 

  

 Ze závěru provedené finanční analýzy vycházejí fakta, ţe firma se ocitla v dost 

závaţné finanční situaci. Nedostatek hotovosti lze řešit zvýšením příjmů nebo sníţením 

výdajů v daném období. Peněţní prostředky lze získat různým způsobem – rychlejším 

inkasem pohledávek nebo přímo prodejem za hotové, odprodejem nepotřebného 

majetku (ten ale firma nemá), příp. zvýšením základního kapitálu. Peníze, které chybějí, 

brzdí firemní záměry a sniţují kredit firmy se všemi z toho vyplývajícími negativními 

důsledky.  
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4.3.2. Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů 

INFA 

 Pro ověření finančního zdraví analyzované firmy a porovnání jejích vybraných 

ukazatelů jsem nepouţila srovnání s jinou podobnou organizací, protoţe dost dobře 

neumím posoudit, zda vybraná společnost je, co do velikosti, majetkové struktury nebo 

náplně hlavní činnosti srovnatelná. Také nedostatek relevantních dat pro toto porovnání 

mě přiměl k tomu, ţe jsem si pro srovnání vybrala data v odvětví. Diagnostický systém 

finančních ukazatelů INFA je na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Zde jsem také nalezla vstupní průměrná data za odvětví oboru stavebnictví za 

rok 2009.[42]  

 Pro způsob porovnání dat se jako nejlepší ukazuje pouţít tzv. Spider analýzu, 

kdy pomocí paprskového grafu lze výsledky vybraných ukazatelů porovnat. 

 

Graf 4.8. Srovnání ukazatelů za odvětví a vybranou firmu v roce 2009, vlastní zpracování 

 

  
ROE ROA 

Běžná 
likvidita 

Pohotová 
likvidita 

Okamžitá 
likvidita 

Firma -1,06 -0,1 0,85 0,85 0,01 

Odvětví 0,19 0,01 1,61 1,47 0,39 

Tab. 4.18. Zdrojová data k paprskovému srovnávacímu grafu, zdroj dat v odvětví [42]  

 Z grafu 4.8. je zřejmé, ţe firma dosahuje srovnatelných hodnot pouze v ukazateli 

ROA – rentability vlastního kapitálu, v porovnání s průměrnou hodnotou v rámci celého 

odvětví stavebnictví. Ostatní sledované ukazatele výkonnosti podniku nabývají horších 

hodnot, neţ jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v rámci celého odvětví 
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stavebnictví. Právě ukazatele likvidity jsou ve sledované firmě slabinou. A protoţe 

zadluţenost firmy je ve srovnáním průměru v odvětví dvojnásobná, je to jasný signál 

pro majitele, aby svou pozornost zaměřil právě na tuto oblast. 

Porovnání výše průměrné hrubé mzdy s odvětvím 

 Do srovnání s odvětvím jsem zařadila i údaj hrubé mzdy za rok 2009 – graf 4.9. 

Hodnota výše průměrné mzdy ve firmě je vyšší neţ udávaný průměr v odvětví ve 

stavebnictví. 

Výše průměrné hrubé mzdy v roce 2009
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         Graf: 4.9. – Výše průměrné mzdy ve firmě a odvětví. Vlastní zpracování, 

                             Zdroj dat odvětví ČSÚ  [32]  

 

4.4. Analýza mikrookolí podle Porterova modelu pěti sil 

 Vzhledem k výrazným rozdílům v postavení, v pracovních podmínkách a 

vyjednávacích schopnostech velkých stavebních společností a jejich menších 

konkurentů, bude tato konkurenční analýza zaměřená na menší stavební firmy, jejímiţ 

zákazníky jsou především fyzické osoby, či menší podniky. 

Konkurenční rivalita uvnitř odvětví 

 V roce 2009 byl zaznamenán výrazný pokles nových zakázek a z toho usuzuji,  

ţe je v odvětví vysoká rivalita mezi podniky a velká konkurence. Na trhu je dnes hodně 

stavebních společností od silných hráčů na trhu aţ po malé regionální firmy, které bojují 

o kaţdou zakázku a zároveň bojují i mezi s sebou. Dochází často k nekalé konkurenci a  

ke korupčnímu jednání s cílem ji získat zakázku pro sebe.  
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 Klesající poptávka po stavební činnosti vede uvnitř odvětví k tomu, ţe ceny jsou 

stlačovány dolů. A to má nepříznivý vliv na ziskovost firem, které v odvětví působí.  

 Konkurenci uvnitř odvětví stavebnictví jako celek pokládám za největší sílu 

z Porterova modelu. Monopolní postavení nemá ţádná společnost. Velkou roli zde hraje 

velikost stavební společnosti a kontakty. Čím je větší společnost, tím větší vyjednávací 

sílu má. Má větší kapitál, lepší vybavení, více flexibilních zaměstnanců. Velká stavební 

společnost má moţnost získat  veřejnou zakázku většího rozsahu. Menší firma na 

takovou akci nemá prostředky. Malé firmy proto mezi s sebou bojují snahou o velké 

sníţení cen a to za pouţití levných necertifikovaných materiálů a mnohdy i za pouţití 

práce na černo. Pokud budeme sledovat konkurenci z pohledu přibliţně stejných 

stavebních společností jako je firma pana Nováka s hlavním předmětem činnosti lítí 

podlah, tak v  Moravskoslezském kraji, tedy v kraji sídle analyzované firmy, je podle 

internetových stránek 35 firem a společností, které se prezentují prováděním litých 

podlah. Ale jenom jedna z nich je co do velikosti ročního obratu 50 mil Kč  a mnoţství 

odvedené práce (ročně cca 80 tis. m
2
 podlahové plochy) srovnatelná a lze ji označit za 

přímého konkurenta: DUDA, stavební a obchodní společnost s.r.o..  Obě firmy si 

mohou navzájem konkurovat cenou a druhem pouţitého materiálu. Svoji působnost 

společnost DUDA rozšířila shodně na celé území ČR. V Praze, v místě s největší 

stavební produkcí, je konkurence jenom nepatrně větší. Podle internetových stránek 

seznamu firem se shodnou činností, provádí lité podlahy 52 firem. Porovnáme-li např. 

mnoţství počtu dokončených bytů v roce 2009 v Praze – 7397 bytů a v 

Moravskoslezském kraji – 2984 bytů, s počtem společností provádějících lité podlahy, 

zjistíme, ţe konkurence v Praze je v tomto druhu činnosti slabší neţ v kraji 

Moravskoslezském a tudíţ je větší šance získat zakázku v Praze.  

Vyjednávající síla kupujících 

 Zákazníci menších stavebních společností většinou vybírají podle doporučení a 

zároveň kladou důraz na stabilitu a tradici společnosti. Nesmí se podceňovat to, ţe 

zákazníci (odběratelé) mají dnes kvalitní přístup k informacím, k cenám pouţitých 

materiálů a mají moţnost vybírat si z několika technologií. Zvyšuje se všeobecné 

povědomí o výhodách a nevýhodách v pouţití různých materiálů. Zákazník si dnes 

dobře rozmýšlí, do čeho vloţí své peníze. Vzhledem k niţší poptávce po stavební 

činnosti a větší nabídce ze strany stavebních společností, má zákazník lepší vyjednávací 

pozici a snaţí se ceny za odvedenou práci stlačovat dolů. Pokud budeme sledovat sílu 



 67 

kupujících při realizaci stavební činnosti litých podlah, jsou kupujícími firmy velké i 

menší v celé ČR, z pohledu prodeje stavebního materiálu, jsou koncovými zákazníky 

především menší stavební firmy, prodejny stavebnin a domácnosti ve vybraných krajích 

ČR, kde má majitel výhradní zastoupení v prodeji stavebních materiálů MAXIT.  

Procentní rozdělení kupujících je znázorněno v interní analýze. Kupní síla domácností 

se zmenšuje, vládní restrikce sniţují objem investic ve zdravotnictví, školství, sportu 

apod. Kaţdý zákazník poměřuje zakázku hlavně cenou. Zákazník se musí přesvědčit, ţe 

i při pouţití draţších moderních materiálů v konečném výsledku ušetří, protoţe celková 

spotřeba pouţitého materiálu je menší. 

Vyjednávající síla dodavatelů 

 Dnes jsou menší stavební podniky v podstatě závislé na dodavatelích a na 

značkách, které prodávají. Analyzovaná firma má pět dodavatelů, z nichţ jeden je 

klíčový. Pro malé stavební podniky je renomé značky, se kterou pracují důleţité, coţ 

zvyšuje vyjednávací schopnost dodavatelů ohledně ceny. Hlavně v těch případech, kdy 

je daný dodavatel výhradním prodejcem daného materiálu či technologie. Dodavatelé 

materiálů jsou: hlavní dodavatel je MAXIT s.r.o. Další je BAUMIT, spol. s r.o.,  

LB CEMIX s.r.o., Ekotherm vytápění s.r.o., Kratochvíl parket profi s.r.o. Hlavními 

dodavateli sluţeb je ČEZ, RWE, Telefonica O2, SmVAK, Česká pojišťovna a.s. . 

 Podle statistických ukazatelů indexu cen stavebních materiálů, ceny za vstupní 

pouţitý stavební materiál klesají. Proto by měli odběratelé tlačit na své dodavatele, aby 

cenu za dodaný materiál nebo sluţbu sniţovali. 

 

Hrozba nových konkurentů 

 Bariéry vstupu do odvětví jsou v současné době poměrně vysoké, vzhledem 

k niţšímu počtu nových zakázek a vysoké konkurenci mezi stávajícími podniky. Nový 

konkurent bude potřebovat zázemí poskytnuté silným dodavatelem a jiţ vybudované 

dobré jméno. Další bariérou vstupu do odvětví můţe být i důvěra zákazníka ve stavební 

společnost, které má dlouhodobé renomé. Důvodem pro vysoké bariéry vstupu do 

odvětví je také drahé technické vybavení, které je nutné pořídit na počátku podnikání. 

Nelze ale podceňovat i vstup do odvětví ze zemí BRIC, které nabízejí moderní 

technologie a levnou pracovní sílu. 
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Hrozba – dostupnost substitučních produktů 

 Stavebnictví je jedním z odvětví, kde si zákazníci mohou vybírat z mnoha typů 

materiálů, které budou chtít na svých zakázkách pouţít. A nemusí to být zrovna ten 

materiál, se kterým je daná firma schopna pracovat. Ve stavebnictví se stále vyuţívají 

nové a nové technologie. Z tohoto důvodu je nutné, aby se daná stavební společnost 

byla schopna adaptovat na to, co po ní poţaduje zákazník.  

 Je třeba počítat s tím, ţe pokud není stavební společnost výhradním 

poskytovatelem  určitých technologií, můţe být snadno nahrazena jinou, která poskytne 

srovnatelné sluţby za niţší cenu.  

 Za moţné substituty materiálů značky MAXIT, kterou převáţně firma pana 

Nováka pouţívá, lze označit tyto druhy materiálů: Baumit, Cemix, Knauf, Hasit, Salith, 

PROFI am Bau, CEMEX, WEBER, CALOSAP od německé firmy, dováţí GAPRON 

s.r.o. . 

4.5. SWOT analýza 

 V praktické části diplomové práce jsem se zmínila, ţe při sestavování SWOT 

analýzy se zaměřím především na perspektivy podle BSC. Tzn. na perspektivu finanční, 

zákazníků, procesů a učení se a růstu (lidé). Výsledky SWOT analýzy jsou podrobně 

rozepsány v Příloze č. 4. s vyznačením silných a slabých stránek firmy a její příleţitosti 

a hrozby. 

 V dnešní situaci by majitel firmy neměl přehlíţet a podceňovat hrozby, aby 

nedošlo k jejímu váţnému ohroţení. Rovněţ by se měl zaměřit na eliminaci slabých 

stránek a nedopustit, aby se z nich stalo ohroţení. Pokud se podaří důsledně řešit slabé 

stránky, můţe firma získat výhody a přeměnit je na své silné stránky. Silné stránky by si 

měla firma chránit, rozšiřovat a maximalizovat. Silné stránky tvoří základ, díky kterému 

firma vůbec funguje. 
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5. Prognóza vývoje podnikatelského prostředí 

 Strategie pro vybranou firmu bude navrţena pro nejbliţší tříleté období aţ do 

roku 2013. Pro toto období lze počítat s následujícími prognózami, které byly v době 

vypracování diplomové práce k dispozici. 

Hlavní tendence makroekonomického vývoje 

Inflace 

 Podle ČNB [38] je nejvzdálenější horizont výše inflace prognózován na druhé 

čtvrtletí roku 2012. Předpoklad je, ţe se ukazatel inflace bude pohybovat ve výši 2,1%. 

Inflační cíl je stanoven ve výši 2%. ČNB předpokládá, ţe tohoto cíle bude dosaţeno 

s 30% pravděpodobností. Z této prognózy je patrné, ţe se pro další období 

nepředpokládá dramatický nárůst cen. Podle MF ČR [52] by se průměrná míra inflace 

měla v celém časovém horizontu drţet na nízkých úrovních poblíţ inflačního cíle ČNB.  

HDP 

 Prognóza meziročního růstu reálného HDP je podle dat ČNB pro rok 2011 1,6% 

a pro rok 2012 ve výši 3,0%. Podle těchto údajů se očekává v roce 2011 pokles tvorby 

HDP, ale pro rok 2012 se počítá s jeho navýšením. Růst HDP v eurozóně se 

předpokládá v roce 2012 meziročně navýšit o 1,8%. Podle predikce MF ČR by se 

ekonomický růst měl v roce 2012 zrychlovat na cca 3,4% v roce 2013. 

Úrokové sazby 

 ČNB předpokládá v roce 2011 výši úrokových sazeb PRIBOR ve výši 1,3% a 

v roce 2012 počítá s jejich zvýšením na 2%. Predikce MF ČR na rok 2013 uvaţuje, ţe 

průměrná úroková sazba bude ve výši 3,2%. 

Vývoj kurzu CZK/EUR 

 ČNB očekává vývoj měnového kurzu pro rok 2011 ve výši 24,2 Kč a v roce 

2012 očekává pokles na 23,7 Kč za Euro. MF ČR předvídá pro rok 2013 měnový kurz 

v průměrné výši 23,4 Kč za Euro.  

Předpověď nezaměstnanosti 

 Podle serveru Patria.cz [53] se na konci roku 2012 očekává, ţe míra 

nezaměstnanosti klesne těsně pod hranici 8%. MF ČR předpovídá, ţe na konci roku 

2013 bude míra nezaměstnanosti maximálně na úrovni 7,2%. 
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Zaměstnanost 

 Tento údaj předvídá růst zaměstnanosti v ČR. Predikce MF ČR počítá, ţe 

ekonomické oţivení by mělo být taţeno spíše růstem produktivity práce s omezenou 

tvorbou nových pracovních míst. V roce 2012 očekává stagnaci a v roce 2013 předvídá 

nepatrný růst o 0,2%. 

Ostatní makroekonomické ukazatele 

 Podle České bankovní asociace [48] se očekává v roce 2012 pomalý návrat 

české ekonomiky k potenciálnímu růstu. Struktura růstu předpokládá kladné přírůstky 

soukromé spotřeby o 2% a vládní spotřeby o 0,4% oproti roku 2011. Je zde předpoklad  

i vyššího tempa růstu investic o 3%. 

 MF ČR předvídá, ţe podle aktuálních prognóz mzdy a platy v roce 2011 – 2013 

budou mít rychlejší růstovou dynamiku. Nominální růst se očekává pro rok 2012 o 3,3% 

a v roce 2013 o 3,5%. 

Ekonomické ukazatele 

Sazba DPH 

 V roce 2012 se má zvýšit sníţená sazba DPH na 14% a v roce 2013 bude výše 

DPH sjednocená na úrovni 17,5%. Toto zvýšení cen sazby DPH se promítne do cen ve 

stavebnictví, protoţe dnes byla sazba na provedení stavebních prací 10%. 

Vývoj cen ropy 

 Podle MF ČR [52] bude nadále stoupat cena ropy. V roce 2011 je odhad ceny 88  

USD/barel, v roce 2012 94 USD/barel a v roce 2013 101 USD/barel. Zvýšené ceny za 

dováţenou ropu se projeví ve zvýšených cenách pohonných hmot a tím se zvednou 

náklady ve firmě.  

Očekávaný vývoj ve stavebnictví  

 Pro rok 2011 se neočekává, ţe se situace ve stavebnictví ustálí. Hospodářská a 

finanční krize, která se v ČR projevila nejvíce v roce 2009, bude mít v tomto odvětví 

opoţděný charakter.  

 Z důvodu sníţení dluhu veřejných financí vláda bude uplatňovat řadu 

restriktivních opatření a tím docílí toho, ţe se řada jiţ dříve naplánovaných státních 

zakázek neuskuteční. Omezí se výstavba inţenýrských staveb, ale i staveb občanské 
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vybavenosti. Očekává se, ţe bude na trhu nabídky stavebních prací velký přetlak, 

projeví se cenová válka mezi konkurencí a práce bude ubývat. 

 Restrikce vlády se dotknou i domácností. Výrazné omezení státní podpory  

u stavebního spoření nebo výhod u hypoték vezme rokem 2011 za své. Propadne se trh 

s prodejem bytů, ubude moţností na provedení rekonstrukcí bytového fondu. 

 I kdyţ naše vláda podle prognóz předvídá oţivení národního hospodářství  

a plánuje růst DPH, tak z důvodu zdraţování energií, paliv, pohonných hmot, 

neregulovaného nájemného, sniţování mezd u státních zaměstnanců, dalšího 

propouštění zaměstnanců, se očekává, ţe domácnosti budou nuceny více šetřit na svůj 

běţný provoz. Socioekonomické zátěţe pro obyvatelstvo budou nestabilní a mohou mít 

velké výkyvy. Tato nestabilita se odrazí i v chování domácností.  

Prognóza vývoje stavebních prací 

 Předpokládaný vývoj stavebních prací pro období do roku 2012 bude, podle 

zprávy Deloitte ČR [44], probíhat v návaznosti na moţné scénáře dalšího vývoje české 

ekonomiky. Prognóza stavební produkce je zachycena v tab. 5.1. Prognóza vývoje byla 

předpovězena podle moţných scénářů naší ekonomiky – protikrizová ekonomika, 

pasivní a restriktivní.  

Objem 
stavební 
produkce:   

2008 2009 2010 2011 2012 

Protikrizová 
mld. Kč 547,6 520,9 474,0 497,7 507,7 

meziroční 
index   0,95 0,91 1,02 1,02 

Pasivní 

mld. Kč 547,6 520,9 474,0 455,1 455,1 

meziroční 
index   0,95 0,91 0,96 1,00 

Restriktivní 

mld. Kč 547,6 520,9 427,1 384,4 369,0 

meziroční 
index   0,95 0,82 0,90 0,96 

Tab. 5.1. Objem stavební produkce. Zdroj dat [44] , vlastní zpracování 

 

 Protikrizový scénář vychází z toho, ţe stavebnictví má pozitivní vliv na 

ekonomiku a vláda si je toho vědoma. Počítá se s tím, ţe opatření vlády povedou 

k zastavení propadu ve stavebnictví. Pasivní scénář předpokládá, ţe vláda nebude 

provádět ţádná opatření a bude pokračovat současný vývoj ekonomiky s trendem 

poklesu stavební produkce. Restriktivní scénář počítá se škrty v oblasti investic ze 

strany vlády. 
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 Protikrizový scénář předpokládá, ţe v roce 2012 dojde k oţivení ekonomiky a 

bude zastaven propad stavební produkce. Ţádný ze scénářů ale nepočítá s tím, ţe by se 

stavebnictví přiblíţilo úrovni roku 2008, kdy bylo stavební odvětví na svém vrcholu. 

Pro názornost je vývoj znázorněn i v grafu 5.1. 

 

 

Graf. 5.1. Vývoj stavební produkce, převzato ze Zprávy o vývoji stavebnictví , zdroj [44], str. 11 

 

 Podle svazu podnikatelů ve stavebnictví dojde k posílení velkých stavebních 

společností a středních specializovaných stavebních firem. Svaz předpokládá, ţe dojde 

k částečnému pročistění trhu. Malé, kapitálově, personálně i technologicky slabé 

společnosti zaniknou, anebo budou fúzovat s těmi silnějšími. Postupující globalizace 

bude mít kritický dopad i na oblast stavebnictví. Dojde k rozvoji vývozu stavebních 

prací, ale současně se očekává i nástup nové konkurence stavebních společností ze zemí 

BRIC.  

 Ekonomickou situaci ve stavebnictví můţe dále ovlivnit skutečnost, ţe od  

1. května 2011 Rakousko i Německo otevře svůj pracovní trh bez vydání pracovního 

povolení. Končí tak přechodné období, které si vynutila německá vláda. Platilo zde 

omezení pro volný přístup lidí na německý pracovní trh ze zemí, které se staly členy EU 

v roce 2004. V současnosti se mohli o práci volně zajímat lidé pouze s vysokoškolským 

titulem, od května 2011 to budou moci být i nevzdělaní dělníci nebo kvalifikovaní 

pracovníci. [37]   
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 Podle zdroje [26] německý trh poptává nejvíce projektanty, konstruktéry, 

instalatéry a zedníky. Rakušané mají zájem o betonáře, kuchaře nebo seřizovače 

přístrojů. 

 Uvolnění podmínek se bude vztahovat i na firmy, které budou moci v Německu 

nabízet svoje sluţby stejně jako domácí podnikatelé. [37] Pro naše firmy se tak otevře 

legální moţnost pracovat v zahraničí. Uspějí jen ty, které budou umět svoji práci 

vykonávat dobře a budou moci něco nabídnout lépe neţ domácí společnosti. Výhodou 

bude i znalost německého jazyka. Nevýhodou budou větší logistické náklady, náklady 

na stravné a ubytování zaměstnanců, neznalost prostředí.  
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6. Návrh strategie 
 

 V této kapitole bude navrţena strategie pro nejbliţší tříleté období 2011-2013. 

Podle výsledků SWOT analýzy bych firmě doporučovala, aby pro rok 2011 zvolila 

strategii stability a pro další období, aby zvolila strategii přírůstkového přístupu. Tato 

strategie bude zasahovat do různých činností firmy a její implementace by měla 

probíhat v malých krocích a nepřetrţitě. 

 

 Návrhům strategie by mělo předcházet definování firemního poslání. Tento 

předpoklad nebyl ze strany firmy naplněn. Předkládám tedy svůj návrh poslání. 

 „ Chceme být firmou seriózní, která svým zákazníkům v celé České republice 

zaručí plynulý průběh realizace, dodržování termínů a kvalitně odvedenou práci.“ 

 Mám za to, ţe pokud si firma bude chtít poslání definovat, měla by do tohoto 

procesu zapojit své zaměstnance ze všech úrovní firmy. Měli by mít pocit, ţe se na 

tvorbě poslání sami podíleli a tím by měli být dostatečně motivováni k tomu, aby své 

poslání naplnili. Nemělo by se opisovat od jiné společnosti. 

 Pro stanovení cílené strategie jsem si firmu rozdělila podle metody BSC do čtyř 

perspektiv a stanovila jsem své návrhy následujících cílů. 

Perspektiva finanční 

Cíl č. 1 pro rok 2011: Svou provozní a obchodní činností zamezit vzniku účetní ztráty 

a pokusit se vytvořit kladný hospodářský výsledek.  

Varianta A: Při stejném objemu trţeb jako v roce 2009 a nulovém zisku sníţit náklady o 

4%; pro potřebu vytváření finančních rezerv je nutné náklady sníţit nejméně o 7%. 

Varianta B: Při sníţení objemu trţeb o 4% (podle pasivního scénáře vývoje ekonomiky 

ve stavebnictví), sníţit náklady o 11% aţ 14%. 

Varianta C: Navýšení objemu trţeb o 5% při stejné výši nákladů r. 2009 

Cílový stav v roce 2013: růst trţeb na 57 mil Kč, tj. navýšení o 8% 

 

Doporučená strategie: Pro nejbliţší období sníţit náklady. Sníţit nákupní ceny, prověřit 

dodavatele a hledat další, stejně kvalitní. Sledovat měsíčně vývoj trţeb a vývoj 
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firemních nákladů ve všech oblastech podnikání. Zamezit plýtvání. Při plánovaní 

objemu trţeb a nákladů počítat se zvýšením daně z přidané hodnoty a s tím souvisejícím 

moţným poklesem nových zakázek. Neustále sledovat ekonomické ukazatele a řídit 

finanční procesy firmy. Zvyšovat produktivitu práce a podíl přidané hodnoty na jednoho 

zaměstnance. 

Doporučená taktika: 

- revize všech dodavatelských smluv vstupního materiálu i sluţeb, např. 

pojistných smluv, mobilních operátorů; moţnost zajištění sluţeb od jiných 

dodavatelů,  

- vytvářet tlak na dodavatele, aby sníţili meziročně ceny dodávaných surovin 

podle trendu v odvětví, cca o 0,2%, 

- vytvořit osobní vazby na dodavatele materiálů, 

- vytvořit nové pracovní místo pro ekonomického manaţera, 

- řídit náklady/výdaje prostřednictvím důrazu na efektivnost kaţdé činnosti 

podnikání, 

- s pečlivostí správného hospodáře vést kaţdého zaměstnance ke správnému 

ekonomickému chování. 

 

Cíl č. 2: Stabilizovat finanční situaci. 

Doporučená strategie: Vytvářet dostatečné toky hotovosti a provozní marţe. Dodrţovat 

splatnost závazků. Sledovat situaci a připravit rychlé řešení kritické situace. 

Doporučená taktika:  

- pro období roku 2011 odvrátit hrozbu na podání insolvence ze strany některých 

věřitelů, 

- spolupracovat s věřiteli s moţností např. vytvoření splátkového kalendáře, 

- snaţit se o soulad v době obratu závazků a pohledávek; případný úvěr čerpat 

pouze na překlenutí jejich rozdílné doby, 

- schopnost dohodnout lepší platební podmínky, 

- pracovat s kaţdým odběratelem, který nedodrţí stanovenou splatnost faktury, 

- najít solidní právní firmu, která se zabývá vymahatelností pohledávek, 

- eliminovat dluhy, např. vybíráním zálohy na provedené práce, 
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- stanovit kritéria, na základě kterých se spustí realizace krizového plánu pro stav 

„přeţití“. 

Perspektiva zákazníků 

Cíl č. 3: Rozšířit základnu zákazníků, zajistit rozvoj firmy a spokojenost zákazníků. 

Doporučená strategie: Soustředit se na zákazníky. Proniknout na zahraniční trhy. 

Rozvoj firmy zajistit důsledným vyuţíváním příleţitostí trhu. Začít pracovat 

s marketingovými nástroji. 

Doporučená taktika: 

- lepší vyuţití potenciálu stávajících nabízených a pouţitých materiálů, 

- zlepšit systém sběru informací o potřebách zákazníků a o produktech, náš 

potenciální zákazník je i ten, kdo nyní odebírá materiál od konkurence, 

- hledání nových prodejních cest, 

- zajistit kvalitní servis zákazníkům,  

- sledovat spokojenost zákazníků, 

- vytvářet cenové nabídky tak, aby zákazník byl přesvědčen o hodnotě, kterou mu 

náš výrobek nabízí, 

- vlastní nabídku sestavit tak, abychom přesvědčili zákazníka pro nákup našich 

produktů, 

- schopnost variantních řešení pro zákazníka, 

- nechat zpracovat firemní internetové stránky v anglickém nebo německém 

jazyce 

Perspektiva procesů 

Cíl č. 4: Zlepšit obchodní činnost v návaznosti na plánování růstu trţeb.  

Doporučená strategie: Dodrţet poţadovanou jakost stavební činnosti. Zajistit zrychlení 

procesu vytvoření cenové nabídky. Zlepšit komunikaci uvnitř firmy. Získávat nové 

dovednosti. 

Doporučená taktika: 

- snaţit se o dosaţení špičkové úrovně výkonnosti při poskytování komplexního 

řešení pro zákazníky, 
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- zajištění pruţnosti a pohotovosti v reakci na poţadavky zákazníků, včetně 

zabezpečení srovnatelných dodacích lhůt, 

- vytvořit efektivní marketing, 

- vyuţívat nových technologií ke zlepšování jiţ zaběhnutých procesů, k zvyšování 

jakosti, bezpečnosti a úrovně poskytovaných sluţeb, 

- vyuţít konkurenční výhodu moţnosti velkoobchodního prodeje vstupního 

stavebního materiálu, 

- soustředit se na ty činnosti, které firma vykonává nejlépe, 

- předávat jasná, pravdivá a srozumitelná sdělení, sledovat vzájemné souvislosti, 

- výhledově začít řešit moţnost změny právní formy podnikání z fyzické osoby 

podnikající dle ţivnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku na 

společnost s ručením omezeným. 

Perspektiva učení se a růstu 

Cíl č. 5: Vytvářet prostředí, které vyţaduje, aby se všichni soustředili na potřeby 

zákazníků.  

Doporučená strategie: Zajistit, abychom měli správné lidi na správných místech ve 

správný čas. Posilovat interní marketingové znalosti. 

Doporučená taktika:  

- zajištění vysoce kvalifikovaných lidí, 

- získávat správné lidi a udrţovat si je na správných místech, 

- přijímat schopné a věci znalé spolupracovníky, 

- upevňovat kulturu důvěry prostřednictvím toho, ţe budeme ţít v souladu 

s klíčovými hodnotami, 

- povzbuzovat zaměstnance pro špičkovou výkonnost, 

- zlepšovat způsobilost k prodeji, 

- vyškolit další dva zaměstnance pro zlepšení nabídky a prodeje, 

- vytvořit podmínky pro vzdělávání a nechat na jedinci, zda je ochoten se rozvíjet 

nebo ne. 
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Cíl č. 6: Spravedlivá odměna za provedenou práci. 

Doporučená strategie: Rozdělovat se mohou pouze ty zdroje, které přinese zákazník. 

Doporučená taktika: 

- nastavit kritéria odměňování, 

- rozdělit mzdu na část pevnou a pohyblivou, 

- stanovit jaký výkon, poměřovat odměny na jednotlivých pozicích, 

- nastavit vztah odměna – výkon, spravedlivá odměna, 
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7. Závěr 

  

 Otázky strategického řízení a návrh strategie, je úkol pro kaţdého vlastníka 

firmy či management. Sledují se koncepční otázky organizace a jejího rozvoje. Musí být 

jasné, co je třeba vykonat dnes, aby i zítra byla organizace konkurenceschopná. Uspět 

můţe pouze taková organizace, která je ekonomicky zdravá, ovlivňuje svůj vývoj a 

současně úspěšně odolává tlakům svých konkurentů. 

 Cílem mé diplomové práce bylo navrţení strategie pro nejbliţší tříleté období 

pro vybraný ekonomický objekt, kterým byla skutečná soukromá firma. Tato firma jako 

základ svého podnikání provádí vybrané stavební činnosti. 

 V teoretické části své diplomové práce jsem se zaměřila na vysvětlení 

základních pojmů popisované oblasti jako je definování strategie, strategického řízení, 

principů strategie, jak by se měla strategie vypracovávat. Dále to byly pojmy jako je 

vize a poslání organizace, mapa strategie, uvedla jsem metodu BSC. Podrobně jsem se 

zabývala strukturou vnější a vnitřní analýzy, konkurenčním modelem pěti sil M. 

Portera, modelem strategických hodin. Velkou část jsem věnovala popisu SWOT 

analýzy. 

 Následovala praktická část diplomové práce. Nejdříve jsem podrobně představila 

vybranou firmu, její stručnou historii a uvedla jsem hlavní podnikatelské činnosti. 

Zpracovala jsem popisy moderních materiálů, které firma vyuţívá ke své činnosti. 

 Praktická část diplomové práce pak pokračovala vlastní analýzou externího a 

interního prostředí, analýzou konkurence. Podle zvolené metodiky jsem pro externí 

prostředí zvolila analýzu PESTLE, analýzu konkurence uvnitř odvětví jsem popsala 

podle Porterova modelu pěti sil. Následovala analýza stavebního odvětví a interní 

analýza vybrané firmy. Zde jsem pouţila finanční analýzu, porovnání vybraných 

ukazatelů s průměrem v odvětví. Všechny získané poznatky jsem zpracovala ve SWOT 

analýze, kterou jsem si rozčlenila do čtyř perspektiv podle metody BSC. V kaţdé 

perspektivě jsem se snaţila podle analyzovaných skutečností označit slabé a silné 

stránky firmy, její příleţitosti a hrozby. 

 Ještě před návrhem vlastní strategie jsem se seznámila s prognózou 

podnikatelského prostředí, v mém případě se stavebnictvím. Čerpala jsem z dostupných 

údajů např. ČNB, ČSÚ, které byly v době vypracování diplomové práce k dispozici. 
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Cenným zdrojem pro prognózu vývoje ve stavebnictví byly i zprávy, které zveřejnila 

Asociace svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

 V poslední šesté kapitole jsem provedla návrh vlastní strategie. Rozdělila jsem ji 

podle určených perspektiv tak, jak mi vyšly závěry SWOT analýzy. Při návrhu 

doporučované strategie jsem navrhla šest hlavních cílů, kterých by se navrţená  

strategie měla dotýkat. Ke strategii jsem vţdy uvedla i doporučenou taktiku. Snahou 

bylo strategii formulovat stručně, jasně a přehledně. 

 Vyhodnocením provedených analýz a návrhem strategie byly cíle diplomové 

práce splněny. 

 S vybranou firmou jsem úzce spolupracovala od září 2010 do března 2011. 

Snaţila jsem se proniknout do problematiky soukromého podnikání. Nyní uţ bude 

záleţet na majiteli firmy, jestli se rozhodne navrţenou strategii akceptovat či nikoli. 

V době odevzdání diplomové práce jsem obdrţela příznivou informaci, ţe se firmě 

podařilo jiţ za rok 2010 vytvořit kladný hospodářský výsledek, firma jiţ vytvořila nové 

pracovní místo pro ekonomického manaţera a místo jiţ obsadila. Příznivá byla také 

zpráva o proniknutí na německý pracovní trh a potvrzení realizace několika stavebních 

zakázek jiţ od května 2011. 

 Lidé, kteří se dokáţí postavit na vlastní nohy, vzít osud do vlastních rukou, nést 

odpovědnost za sebe a často i za své zaměstnance, jsou těmi, kteří dávají společnosti 

potřebnou dynamiku. Vybudovat a udrţet zdravý podnik, aby co nejdéle přinášel 

majiteli zisk, je těţké. Nic není bez práce a zadarmo.  

 Závěrem bych chtěla firmě a jejímu majiteli popřát hodně úspěchů při 

naplňování stanovených cílů. 
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Seznam zkratek 

 

BSC     Balanced Scorecard 

BCG    matice Boston Consulting Group 

BRIC   Označení pro země s nejrychleji se rozvíjející ekonomikou – Brazílie,  

  Rusko, Indie, Čína 

CZK  Česká koruna 

CZ – NACE  Klasifikace ekonomických činností. Od roku 2008 nahradila odvětvovou  

  ekonomickou činnost (OKEČ) 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČSÚ    Český statistický úřad 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EU    Evropská unie 

EUR  Euro 

HDP  Hrubý domácí produkt 

MF ČR Ministerstvo financí České republiky 

MSP    Malý a střední podnik 

OSVČ   Osoba samostatně výdělečně činná 

ROA  Return on Assets 

ROE  Return on Equity 

SPS    Svaz podnikatelů ve stavebnictví 

SPŢP    Státní politika ţivotního prostředí 

SWOT  Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 

USD  Americký dolar 

ŢP   ţivotní prostředí 
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Příloha č. 1: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 

 

 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu  

Aktiva :       

  2007 2008 2009 

Aktiva celkem 12641 12508 16764 

Pohledávky za upsaný zákl. kapitál       

Dlouhodobý majetek 337 1016 990 

Dlouhodobý nehmotný majetek       

Dlouhodobý hmotný majetek  337 1016 990 

Dlouhodobý finanční majetek       

Oběžná aktiva 12209 11459 15741 

Zásoby       

Dlouhodobé pohledávky       

Krátkodobé pohledávky 10174 11337 15593 

Krátkodobý finanční majetek 2035 121 148 

Časové rozlišení 96 33 33 

Pasiva:       

Pasiva celkem: 12641 12508 16764 

Vlastní kapitál 3952 2317 -1576 

Základní kapitál -2156 -4512 -6718 

Kapitálové fondy       

Rezervní fondy, nedělitelný fond       

Výsledek hospodaření min.let 3342 6108 6830 

Výsledek hospod. běžného účet. období 2766 722 -1687 

Cizí zdroje 8690 10190 18340 

Rezervy       

Dlouhodobé závazky       

Krátkodobé závazky 8560 10140 18482 

Bankovní úvěry a výpomoci 130 50 -142 

Časové rozlišení       

 
Zdroj: Data byla přepsána z originálů účetních dokladů vybrané firmy, které mi byly dány k dispozici. 

 

 

 

 

 



 89 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 

 

Vstupní data z výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 

  2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží   1 23 

Obchodní marže   1 23 

Výkony 56801 57330 52982 

Výkonová spotřeba 47399 48867 47791 

Přidaná hodnota 9402 8464 5214 

Osobní náklady 4985 6342 7676 

Daně a poplatky 17 32 0 

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 798 821 0 

Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu     37 

Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a mater.     26 

Ostatní provozní výnosy 33 43 1065 

Ostatní provozní náklady 33 30 88 

Provozní výsledek hospodaření 3902 1282 -1475 

Výnosové úroky 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy   2   

Ostatní finanční náklady 105 98 202 

Finanční výsledek hospodaření -105 -96 -202 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1032 464 10 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2766 722 -1687 

Výsledek hospodaření za účetní období (čistý zisk) 2766 722 -1687 

Výsledek hospodaření před zdaněním 3797 1186 -1677 

Zdroj. Data byla přepsána z originálů účetních dokladů vybrané firmy, které mi byly dány k dispozici. 
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Příloha č. 3 – Seznam realizovaných zakázek vybraného podnikatelského subjektu 

 

Kancelářské prostory: Slovanský dům Praha, CK FISHER Ostrava, Philips Hranice, 

Depozitář divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, rekonstrukce 14-ti podlaţní správní 

budovy Plynárny Ostrava – STAVBA roku 2003, Průmyslová zóna Ostrava Mošnov 

letiště, KB Ostrava Hrabůvka a další. 

Obchodní centra: Václavské náměstí – čp. 28 Praha, PENNY market Studénka a 

Příbor, XELLA Praha Ruzyně, HYPERNOVA Králův Dvůr a další. 

Rodinné domy: rodinné domy Praha Hovorčovice, rodinné domy Libuš CENTRAL 

GROUP a.s., rodinné domy Praha Zlatníky, rodinné domy jednotlivě po celém území 

ČR atd. 

Bytové domy: bytová vila Mrázovka Smíchov, řadové domy Lipno, bytové domy 

Ďáblice, Milovice, Kyje, Roudnice, Beroun, Prostějov, bytové domy Poseidon Mladá 

Boleslav. 

Zdravotnické komplexy: Poliklinika a dům lékařů v Litomyšli, Dům stomatologů 

Kopřivnice, Nemocnice Kladno, Nemocnice Čáslav a další. 

Sportovní areály a školská zařízení: modernizace Paláce kultury a sportu ČEZ Aréna 

Vítkovice, tělocvična ZŠ Hlubočky, ZŠ Kamenický Šenov, Sýkořice Bohumín, MŠ 

Dobřejovice u Průhonic, fotbalová hřiště ABC Braník a Zlatníky. 
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Příloha č. 4 

  

Matice SWOT strukturovaná podle perspektiv BSC 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
P

e
rs

p
e

k
ti

v
a

 f
in

a
n

č
n

í   
Snižování výkonů Růst tržeb 

Podání návrhů na 
insolvenci 

  
Vysoké náklady Snížení nákladů 

 Amortizované 
technické vybavení 

  

Nedostatek 
finančního kapitálu 

 
 Není obnova 
stávajícího vybavení 

  

Nesoulad v době 
obratu závazků a 
pohledávek 

Nové trhy v zahraničí 
 Daňová reforma, 
Hospodářská recese 

Z
á

k
a
z
n

ík
ů

 

Nabídka 
komplexního řešení 
podlah 

Neznalost, kdo je náš 
zákazník 

Vstup na nové trhy v EU 
Silná konkurence 
uvnitř odvětví 

Rychlost realizace 
zakázky 

Vyšší cena za použitý 
materiál 

Rozšířit základnu 
zákazníků 

Tlak na snížení cen 
stavební produkce 

Individuální přístup 
ke každému 
zákazníkovi 

Neschopnost získat 
nové zákazníky 

Servis zákazníkům 
Korupce ve 
stavebnictví 

Práce s kvalitním a 
moderním 
materiálem  

Není tlak na snížení 
cen davatelů 

Získání zahraničního 
odběratele 

Substituty od jiných 
výrobců  

Prodej 
ekologických 
produktů 

 Sezónnost 
stavebních prací 

  Krize ve stavebnictví 

      

Levné zboží  z 
"hobby" marketů 

P
ro

c
e

s
ů

 

Kvalita 
prováděných prací 

Nejasná strategie Nové dovednosti Rychlejší konkurence 

Velké bariéry 
vstupu do odvětví 

Nesledování výše 
nákladů 

Zlepšovat výkon 
obchodních zástupců 

Nové technologické 
postupy 

Znalost cizího 
jazyka 

Špatná komunikace 
uvnitř firmy 

Plánování tržeb 

  

Výhradní obchodní 
zastoupení 

Neúčinné vymáhání 
pohledávek 

 Identifikace slabých 
míst   

       

L
id

é
 

Úspěch majitele o 
získání nových 
zakázek 

Řízení výkonnosti 
Nový schopný 
management 

Nedostatek kvalitních 
zaměstnanců na 
pracovním trhu 

Licence na 
distribuci 
stavebních 
materiálů 

Rodinné a osobní 
vazby 

Iniciativy ke změně 
firemní kultury 

Narušení důvěry 

Nové dovednosti 
v moderních 
technologiích 

Důraz na změny 
 Zvyšování kvalifikace, 
důvěryhodnost 

  

Obr. 4.1. – Matice SWOT analyzované firmy strukturovaná podle perspektiv BSC. Vlastní zpracování 

podle Nortona, Kaplana (2010). 

 


