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1 Úvod 

Konkurence či konkurenceschopnost - to jsou pojmy, které se v současné době stále 

více skloňují. Vzhledem k přesycenosti trhu podniky a jejich stálému přibývání se vyostřuje 

konkurenční boj mezi společnostmi. Mnohdy střet konkurentů nebere zřetel na pravidla 

chování na trhu či na etické kodexy. Vţdyť jde o přeţití na trhu a vyhrává jen ten nejlepší. 

Zvyšování konkurenceschopnosti podniku je pro společnost velmi důleţité, protoţe ovlivňuje 

její výkonnost a ziskovost. Společnost bude konkurenceschopná jen tehdy, pokud bude 

schopna nalézt svou konkurenční výhodu, kterou bude umět na trhu „prodat“. Podnik musí 

neustále monitorovat své okolí, analyzovat konkurenci a její konkurenční výhody a snaţit se, 

aby byl vţdy o krok napřed ostatními. Jedině tak si získá své místo na trhu. 

Cílem diplomové práce je posouzení konkurenceschopnosti malého podniku na trhu, 

nalezení jeho konkurenčních výhod a podnikatelských potenciálů. Budu se zabývat tím, jestli 

podnik své konkurenční výhody dostatečně vyuţívá, a tudíţ, jestli je schopný obstát se svými 

sluţbami na dnešním turbulentním trhu.  

Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je určena teoretickým 

východiskům, kde jsou vysvětleny základní pojmy týkající se konkurence a 

konkurenceschopnosti společnosti, a také podrobně popsány a vysvětleny metody a analýzy, 

které budou pouţity v části druhé, tedy praktické. V praktické části se aplikují vybrané 

metody a analýzy nezbytné k posuzování konkurenceschopnosti podniku. Důleţité bude 

zabývat se oblastmi, které jsou nutné pro budoucí zdravý rozvoj podniku. Budu zkoumat také 

hypotézy, které zjišťují, zda je společnost schopná vyuţívat všech svých podnikatelských 

potenciálů, coţ bude souviset s problémem dynamiky, jeţ je důleţitá pro další rozvoj 

společnosti. K výsledkům analýz dospěju jen v případě, ţe si budu pokládat různé otázky. 

Jaké silné stránky má společnost a je schopná je dostatečně vyuţívat? Snaţí se slabé stránky 

zlepšovat nebo dokonce úplně odstraňovat? Vyuţívá společnost v maximální míře všech 

svých potenciálů? Jaký bude další vývoj společnosti? Třetí zásadní částí jsou návrhy, kde 

budou doporučeny společnosti podklady ke zlepšení konkurenceschopnosti na trhu. 

Pro tuto práci jsem zvolila STEP analýzu, která mi zanalyzuje vnější prostředí 

společnosti, dále bude pouţita SWOT analýza, jeţ určí silné a slabé stránky podniku, 

příleţitosti a ohroţení. Společnost bude také zkoumána z hlediska hodnocení a vyuţívání 

potenciálů, čímţ bude ověřeno, jestli společnost dokáţe na trhu aplikovat sílu svých 

potenciálů. Poslední metodou ke zhodnocení konkurenceschopnosti podniku bude IDIMOS, 
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která pohlíţí na konkurenceschopnost novým pohledem. Zanalyzuji společnost z několika 

moţných perspektiv. Nakonec budou navrţena doporučení, která mohou vést ke zlepšení 

postavení zkoumané společnosti na trhu a k eliminaci slabých stránek.  

K vybrání tohoto tématu na diplomovou práci mě pobídla skutečnost, ţe malé podniky 

jsou stále ohroţenější. Vzhledem k novému fenoménu zakládání nadnárodních korporací či 

síťových společností, které mají mnohem větší suverenitu, začínají malé podniky pomalu 

upadat. Malé podniky totiţ nedisponují takovými přednostmi jako velké společnosti, a tudíţ 

nejsou schopny těmto korporacím konkurovat. Proto je udrţení se na trhu a zvyšování 

konkurenceschopnosti malého podniku velmi obtíţným úkolem, kterého lze dosáhnout jen 

s velkým úsilím. 
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2 Teoreticko – metodologická východiska 

2.1 Vymezení základních pojmů 

V této části budou definovány a vysvětleny základní pojmy, které se týkají tématu 

diplomové práce.  

2.1.1   Podnikatelské prostředí 

Kaţdý podnikatelský subjekt působí v určitém podnikatelském prostředí, které je pro 

podniky velmi důleţité a je nutné, aby se jím podnik zabýval a analyzoval jej. Podnikatelské 

prostředí můţeme rozdělit do dvou větších skupin, podle toho kde dané faktory působí, na 

vnitřní a vnější prostředí. Vnější podnikatelské prostředí zahrnuje makroprostředí a 

mezzoprostředí, vnitřní podnikatelské prostředí je tvořeno mikroprostředím. 

Makroprostředí 

Makroprostředí analyzuje faktory, které ovlivňují celé mikroprostředí. Tedy obsahuje 

faktory, které ovlivňují realizaci podnikatelské aktivity. Podnik tyto faktory nemůţe svým 

chováním ovlivnit. Makroprostředí zahrnuje: 

 přírodní faktory – zahrnují dostupnost a výskyt přírodních surovin, ekologická 

opatření při výrobě a spotřebě, 

 technologické faktory – technologie jsou zdrojem konkurenčních výhod podniků, 

vyţadují neustálý výzkum a vývoj, jejich zavedení do podniku představuje 

zefektivnění procesu, 

 demografické faktory – tyto faktory lze statisticky zachytit, týkají se obyvatelstva a 

jejich zvyklostí. Populace má velký vliv na velikost potenciální poptávky po 

výrobcích a sluţbách podniku. Patří sem zejména počet obyvatelstva, hustota osídlení, 

vzdělání, věková struktura, migrace atd., 

 politicko-správní faktory – zahrnují legislativu země, daňovou politiku, politickou 

stabilitu,  

 ekonomické faktory – poskytují informace o stavu zaměstnanosti obyvatelstva, o 

zadluţování státu, o úrokových mírách, inflaci či deflaci, 

 sociálně-kulturní faktory – vyjadřují lidské postoje, hodnoty, preference, zahrnují také 

ţivotní styl obyvatel. 
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Mezzoprostředí 

Mezzoprostředí je bezprostředně spojeno s konkrétními podnikatelskými aktivitami. 

Jedná se o prostředí oborové, ve kterém podnik působí, a je charakteristické neustálými 

změnami a vývojem. Mezzoprostředí analyzuje technickou a dopravní infrastrukturu, 

ekonomickou infrastrukturu, přírodní, kulturní a etické faktory spojené s danou oblastí 

podnikání. 

Mikroprostředí 

Mikroprostředí je prostředí uvnitř podniku, které je vymezeno identitou, kulturou, 

klimatem a dalšími znaky, které vytvářejí podnikatelské prostředí. Mezi hlavní faktory tohoto 

prostředí se povaţuje umění komunikace s podnikatelským prostředím, umění uspokojit 

potřeby zákazníků, i zaměstnanců, umění řídit lidi, umění vlastnit. 

 

Obr. č. 2.1 Schéma podnikatelského prostředí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.1.2   Konkurence 

„Konkurence dle slovníku cizích slov představuje soupeření, soutěţení, případně 

hospodářskou soutěţ.“
1
 Pojem konkurence má i širší záběr, můţe jít o ekonomický, politický, 

etický, kulturní nebo také sociální pohled. Pro podnik je stěţejní ekonomický záběr, ale to 

neznamená, ţe můţe opomenout ostatní hlediska konkurence. 

Konkurence představuje relaci dvou a více podnikatelských subjektů, které se 

navzájem ohroţují, i kdyţ nemusí nabízet stejný výrobek nebo sluţbu, ale mohou produkovat 

substituty, které se stávají atraktivnější z hlediska ceny, kvality nebo jiných aspektů pro 

zákazníky konkurentů. 

„Materiály Evropské unie vymezují konkurenci jako situaci na trhu, kdy se prodejci 

výrobků nebo sluţeb snaţí nezávisle na sobě získat přízeň kupujících, a to s cílem dosáhnout 

konkrétní podnikatelský cíl jako např. zisk, velikost prodeje a (nebo) podíl na trhu. 

Konkurenční soutěţení mezi firmami se uskutečňuje na základě cen, jakosti, doprovodných 

sluţeb nebo kombinací těchto a dalších faktorů, které zákazník pozitivně hodnotí. Spravedlivá 

a nedeformovaná konkurence je klíčovým pilířem trţní ekonomiky.“
2
 

Do konkurenčního vztahu můţe podnikatelský subjekt vstoupit pouze tehdy, splní-li 

dvě podmínky: 

 subjekt musí mít konkurenceschopnost, tedy musí umět nakládat se svým 

konkurenčním potenciálem, 

 subjekt musí mít zájem vstoupit do konkurence, musí projevit svůj specifický 

potenciál, tedy podnikavost. 

 

2.1.3   Typologie konkurence v mikroekonomii 

Definice z pohledu mikroekonome vysvětluje konkurenci jako soutěţení mezi prodejci 

a kupujícími identického zboţí, jde tedy o konkurenci napříč trhem. Znamená to kolizi 

                                                          
1 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1277-6, str. 65 

2 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1277-6, str. 10. 
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nabídky a poptávky. Konkurence z pohledu mikroekonomie má ale více forem a projevů. 

Další forma konkurence existuje na straně poptávky a na straně nabídky, která se dále člení.  

Obr. č. 2.2 Typologie konkurence 

 

Zdroj: MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1277-6, str. 66. 

 

1. Konkurence mezi nabídkou a poptávkou 

 Prodávající mají zájem prodat své zboţí na trhu za co nejvyšší cenu, aby 

maximalizovali svůj zisk, kdeţto kupující (spotřebitelé) chtějí svým nákupem maximalizovat 

své potřeby za co nejniţší cenu. Jde o dva protikladné postoje, kdy rovnováha mezi nabídkou 

a poptávkou nastává pouze tehdy, kdyţ se mezi oběma stranami vytvoří kompromis. 

 

2. Konkurence na straně poptávky 

 Je-li poptávka vyšší neţ nabídka, roste význam této konkurence. Konkurence na straně 

poptávky je kolize zájmů spotřebitelů vstupujících na trh. Spotřebitelé chtějí od prodávajících 

nakoupit na trhu co největší mnoţství statků za co nejniţší cenu. Spotřebitelé uskutečňují tyto 

obchody i za cenu, ţe tím poškodí jiného spotřebitele. Konkurence mezi spotřebiteli vede 

k růstu cen statků na trhu. 
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3. Konkurence na straně nabídky 

 Prodávající se snaţí na trhu prodat veškeré své zboţí za co nejvyšší ceny, aby 

maximalizovali svůj zisk. Jedním z dalších cílů prodávajících je získávat větší podíl na trhu 

oproti konkurenci. Pokud je nabídka vyšší neţ poptávka, získá konkurence na straně nabídky 

výraznou dynamiku. Poté prodávající obvykle směřují ke sniţování cen statků.  Konkurence 

na straně nabídky se dále dělí na cenovou a necenovou konkurenci a dokonalou a 

nedokonalou konkurenci. 

 cenová konkurence – hlavní podstatou cenové konkurence je regulace cen statků jako 

nástroje konkurenčního boje. Výrobci tak chtějí přilákat co nejvíce zákazníků na co 

nejniţší ceny vlastního zboţí, 

 necenová konkurence - necenová konkurence je zaloţená na různých nástrojích 

konkurenčního boje (kromě ceny) jako např. kvalita, doprovodné sluţby, design…, 

 dokonalá konkurence – dokonalá konkurence se vyznačuje velkým mnoţstvím 

prodávajících na straně nabídky, velkým mnoţstvím kupujících na straně poptávky a 

také velkým mnoţstvím konkurentů napříč trhem. Stav dokonalé konkurence je 

v ekonomice ideálním stavem, 

 nedokonalá konkurence – v reálném ekonomickém světě se s ní můţeme setkat 

pravděpodobněji neţ s dokonalou konkurencí. Nedokonalá konkurence se dále dělí na 

monopolistickou konkurenci (trh jednoho diferencovaného statku, na trhu se objevuje 

mnoho výrobců, vstup na trh je volný), oligopol (na straně nabídky se vyskytuje jen 

malý počet prodávajících) a monopol (stav, kdy na trhu je jeden výrobce – 

monopolista, který dodává několika kupujícím jeden statek). 

 

2.1.4   Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost podniku můţeme v obecném pojetí chápat jako způsobilost 

soupeřit s podniky s vyšším podílem na trhu, obstát mezi nimi, dosáhnout svých podnikových 

cílů a zabezpečit si alespoň střednědobou prosperitu. 

Konkurenceschopnost je jedna z podob podnikatelského potenciálu. Zkoumání vztahu 

mezi potenciálem pro vytvoření produktu a produktem patří k základní úvaze o 

konkurenceschopnosti podniku.  
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Konkurenceschopnost znamená způsobilost podniku prosadit se ve svém oboru 

podnikání. Konkurenceschopný podnik musí mít potenciál, který vnímají jeho konkurenti. 

Pokud by podnik tímto potenciálem nedisponoval, nemůţe být řeč o konkurenceschopnosti.  

Mezi konkurencí a konkurenceschopností tedy existuje rozdíl. Konkurence je výsledek 

aktivity podniku, kdeţto konkurenceschopnost je potenciál podniku. 

 

2.1.5   Nové pojetí konkurenceschopnosti 

Model, který se zabývá novým pojetím konkurenceschopnosti, se nazývá IDINMOSU. 

Do nové dimenze konkurenceschopnosti firem se zahrnují pojmy identita, integrita, mobilita a 

suverenita podniku. Tyto pojmy jsou důleţitými sloţkami konkurenčního potenciálu podniku. 

„Identita je souborem vnitřních a vnějších znaků, které ji reálně (nikoli formálně) 

identifikují v prostředí. Jde o vlastní osobitost, nalezení vlastního já firmy v okolním světě. 

Identita je nalezení a pochopení poslání, role a vlastního obrazu firmy. 

Identitu firmy lze vymezovat různými znaky, avšak pět následujících znaků patří ke 

stěţejním: 

 idea – nosná myšlenka reprezentující podstatu existence firmy, která je jádrem 

firemní mise, proniká jako vize celou firmou a koncentrovaně vyzrává do 

podnikatelského záměru, 

 totem – reprezentační místo ideje – lokalita, místo, objekt, který ztělesňuje ideu do 

prostorové podoby,  

 design – estetický, audiovizuální, apod., obraz ideje rozvíjené totemem a dalšími 

znaky identity,  

 rituál – chování, komunikace, procesy apod., odvozené z ideje a realizující její 

obsah,  

 inovace – proces přeměn ideje, totemu, designu a rituálu do nových vývojových 

forem.  

Integrita firmy je dána její soudrţností, zahrnuje dva protiklady firmy. Na straně jedné 

je její pruţnost a dynamičnost, dána tím, ţe pracovníci či jednotlivé sloţky firmy mají svou 
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vlastní identitu (osobitost). Na straně druhé ale tuto vlastní, individualizovanou identitu 

spojují s celkem, tzn. firmou, resp. firma se „svou“ aliancí, sdruţením apod. Pokud neexistuje 

jeden nebo druhý znak, časem můţe dojít i k zániku podniku. 

Mobilita je potenciálem (dispozicí) firmy v podobě schopnosti a moţnosti reagovat na 

změny uvnitř i vně firmy. Mobilita se projevuje jako pohyb firmy v časoprostoru, jako 

přemisťování materiálních a nemateriálních prvků, vztahů a činností firmy, tzn., ţe jde o 

schopnost a moţnost firmy adaptovat se a vyvíjet s ohledem na její vnitřní a vnější podněty. 

Suverenita charakterizuje postavení firmy v podnikatelském prostředí. Firma je 

suverénní, jestliţe má reálnou (nikoli formální) moţnost rozhodovat účelně a účinně o svém 

vývoji a má současně reálnou moţnost tato rozhodnutí efektivně realizovat.“
3
 

Jestliţe nejsou identita, integrita, mobilita a suverenita dostatečně vyvinuté, hrozí 

riziko zdravého vývoje podniku. Toto riziko není spojeno pouze s obchodními partnery, 

věřiteli či zaměstnanci, ale můţe ohrozit vlastní společnost. Riziko nepřináší ohroţení jen 

v oblasti ekonomické, nýbrţ i v oblasti sociální, politické či existenční. Konkurenceschopnost 

podniku je tedy nutné analyzovat nejen z pohledu marketingu, finančního zdraví nebo 

inovačního dynamismu, ale také z pohledu nových dimenzí, tedy z hlediska identity, integrity, 

mobility a suverenity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
3 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1277-6, str. 81. 
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Obr. č. 2.3 Schéma konkurenceschopnosti - IDINMOSU 

 

Zdroj: MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1277-6. 

 

2.1.6   Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhoda spočívá ve schopnosti podniku vytvořit vyšší vnímanou přidanou 

hodnotu výrobku pro své zákazníky oproti konkurenci nebo srovnatelnou vnímanou přidanou 

hodnotu výrobku jako konkurent, ale s niţšími náklady.  

Zákazník vnímá konkurenční výhodu podniku podle svého zájmu. Velká část 

zákazníků klade důraz na cenu a kvalitu. 

Mezi konkurenční výhody podniku můţe patřit např. niţší cena, mimořádná kvalita, 

poskytování nadstandardních sluţeb, pruţná reakce na vývoj na trhu, ekologičnost, atd.  

Konkurenční výhody se v podniku nedědí, nelze je přenášet z minulosti, nýbrţ jsou 

cílevědomě vytvářené tak, aby posilovaly konkurenční postavení ve světě.  

Konkurenční výhodu lze analyzovat pomocí matice, která porovnává stupeň odlišení 

produktu a relativní náklady na produkt.  
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Tab. č. 2.1 Matice nalezení konkurenční výhody 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Matice udává, jaký je stupeň odlišení produktu podniku a relativní náklady na produkt 

oproti konkurenci. V matici existují následující pozice: 

 udrţení zvláštnosti – tato situace nastává tehdy, kdyţ jsou relativní náklady i stupeň 

odlišnosti vysoké. Podnik stojí na trhu ve výhodné pozici, kdy nabízí jedinečný 

výrobek za vyšší cenu, 

 výjimečný úspěch – stupeň odlišení produktu je vysoký a relativní náklady na produkt 

jsou nízké. Podnik v této pozici má moţnost díky relativním nízkým nákladům 

konkurovat jakoukoli cenou a navíc produkuje jedinečné zboţí. Toto umístění v matici 

znamená pro podnik značný úspěch. 

 víra v rostoucí trh – tato pozice značí vysoké relativní náklady a nízký stupeň 

odlišnosti. Jedinou šancí na úspěch je rychlý růst trhu, to však nezajišťuje vţdy získání 

konkurenční výhody, 

 udrţení cenové výhody – stupeň odlišnosti produktu i relativní náklady na produkt 

jsou nízké. Výrobky, které podnik produkuje, jsou podobné konkurenčním výrobkům, 

proto je podnik schopen konkurovat jen za podmínek udrţení cenové výhody.  
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2.2 Metody a techniky hodnocení konkurenceschopnosti podniku 

Dále se bude teoretická část zabývat metodami a technikami, které budou aplikovány 

v praktické části diplomové práce při zjišťování konkurenceschopnosti podniku.  

 

2.2.1  STEP analýza 

 STEP analýza je jednou z metod, která se zabývá rozborem vnějšího prostředí 

podniku. Základním cílem STEP analýzy je identifikování několika oblastí makroprostředí, 

které mohou mít dopad na podnik a jeho konkurenceschopnost. Analýza podnik varuje před 

hrozbami z vnějšího okolí a upozorňuje, v kterých oblastech by mohl podnik vyuţít 

příleţitosti ve svůj prospěch. Podnik nesmí přehlíţet své podnikatelské okolí, musí ho 

neustále vnímat a analyzovat, jinak nikdy nebude dosahovat lepších výsledků jako 

konkurence. 

 Název analýzy je tvořen začátečními písmeny klíčových faktorů makroprostředí, tedy 

sociálních, technologických (technických), ekonomických a politických faktorů.  

 Sociální a demografické faktory (S) -  sociální faktory odráţejí způsob ţivota lidí 

včetně ţivotního stylu, vzdělání, náboţenství, preferencí a postojů. Demografické faktory 

zahrnují počet obyvatel, hustotu zalidnění, migraci populace. Pro podnik se mohou stát 

jednotlivé faktory příleţitostí i ohroţením, např. preference biopotravin, udrţování zdravého 

ţivotního stylu, otázka kuřáků. 

 Technologické faktory (T) – technologické faktory jsou spojeny s výzkumem, 

vývojem, inovacemi, technologiemi, novými myšlenkami. Podnik v této oblasti nesmí 

zaostávat. Naopak je nutné sledovat trend, neustále se podřizovat novým nápadům, patentům 

a vynálezům a přeměňovat staré technologie za nové, aby podnik obstál před konkurencí.   

 Ekonomické faktory (E) – ekonomické faktory závisí na stavu ekonomiky státu. Mezi 

důleţité faktory patří ekonomický růst, veřejné rozpočty, míra inflace, míra nezaměstnanosti, 

směnný kurz, úroková míra. 

 Politické a legislativní faktory (P) – hlavními faktory této oblasti jsou stabilita 

politické situace a členství České republiky v Evropské unii. Podnik můţe velmi ovlivnit 

daňová politika, regulace zahraničního obchodu, protimonopolní zákony či ochrana ţivotního 

prostředí.  
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 V některých knihách můţeme nalézt i další názvy této analýzy, např. PEST, PESTE, 

PESTLE. Jde jen o rozšíření původního názvu metody o další faktory. U analýzy PESTLE  

znázorňuje písmeno L legislativní faktory a druhé písmeno E ekologické či environmentální 

faktory.  

 Cílem STEP analýzy není vypracování vyčerpávajícího seznamu zmiňovaných vlivů, 

ale sledování těch faktorů, které jsou pro podnikatelskou jednotku podstatné (subjekt 

poskytující kadeřnické sluţby nesleduje nové metody zpracování oceli, ale módní trendy 

apod.). Identifikace faktorů, jejichţ přeměna by mohla významně ovlivnit podnik, je velice 

obtíţná. Je to práce s nejistotou a výsledkem jsou odhady. Pokud podnik nezaregistruje změny 

v podnikatelském prostředí, nemůţe dlouhodobě setrvávat na trhu, konkurence ho z tohoto 

trhu vytlačí.
4
 

 

2.2.2   SWOT analýza 

 SWOT analýza patří k velmi jednoduchým, nejvýznamnějším a nejznámějším 

nástrojům pro stanovení podnikové strategické situace. Tato analýza se vyuţívá od 70. let 

minulého století.   

Název SWOT analýzy je tvořen z prvních písmen anglických slov: 

 Strengths (S) = silné stránky, 

 Weaknesses (W) = slabé stránky, 

 Opportunities (O) = příleţitosti, 

 Threats (T) = ohroţení. 

 SWOT analýza můţe být provedena jako součást souhrnné analýzy, kde informace 

získáme z uskutečněné souhrnné analýzy nebo jako samostatný krok. Obrázek představuje 

vyuţití výsledků souhrnné analýzy pro SWOT analýzu.  

 

 

                                                          
4 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2000. 101 s. ISBN 80-7179-422-8. 
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Obr. č. 2.4 Vyuţití výsledků komplexní analýzy pro SWOT analýzu 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: BLAŢKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007, 278 s. ISBN 978-80-247-1535-3, str. 155. 

 

 SWOT analýza zkoumá vnitřní prostředí podniku (mikroprostředí), tedy silné a slabé 

stránky, které je podnik svým chováním schopen ovlivnit. Dále analyzuje vnější prostředí 

podniku (makroprostředí), které zahrnuje příleţitosti a ohroţení pro podnik, které podnik 

nemá moţnost ovlivňovat. Tyto jednotlivé faktory se uspořádají do SWOT matice. 

 Silné stránky jsou interní faktory, ve kterých podnik vyniká a které se mohou stát 

konkurenční výhodou. Pokud podnik vyuţije potenciál silných stránek, můţe i tím zajistit 

velmi silnou pozici na trhu. U silných stránek si podnik odpovídá na otázky, v čem je 

výjimečnější neţ konkurence nebo jestli má kvalitní pracovní sílu. Mezi silné stránky můţe 

patřit např. know-how, licence, cenová výhoda, dostatek kapitálu, vlastní originální 

technologie, dlouhodobé zkušenosti v oboru. 

 Slabé stránky jsou opakem. Znamená to, ţe podnik v jistých faktorech nevyniká a měl 

by se snaţit tyto faktory eliminovat. Podnik by měl své otázky směřovat na to, co nezvládá, co 

brání efektivnímu výkonu podniku. Mezi slabé stránky podniku se mohou zařadit např. 

zaostávání ve výzkumu a vývoji, vysoké náklady, dostatečná reklama, nevyuţité kapacity. 

 Příleţitosti patří do externích faktorů, které se podrobují analýze. Pokud chce podnik 

vyuţít příleţitost na trhu, musí nejdříve tyto faktory identifikovat a následně vhodným 

způsobem vyuţít, aby mohl být zvýhodněn vůči konkurenci. Příleţitostí na trhu se můţe stát 

Interní analýza Externí analýza 

Zkoumání prostředí 

Slabé stránky Silné stránky Ohroţení Příleţitosti 

SWOT matice 
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rozvoj na nových trzích, nakupování surovin na levnějších trzích, neuspokojené potřeby 

zákazníků, nové technologie, integrace podniku. 

 Hrozby znamenají změny v podnikovém okolí, které mohou vést k ohroţení i 

následnému zániku podniku. Hrozby představují zábrany v podnikatelské činnosti, proto se je 

podnik musí snaţit minimalizovat nebo úplně eliminovat. Hrozbou pro podnik se můţe stát 

vstup nových konkurentů na trh, trendy a preference zákazníků, zvyšování počtu substitutů na 

trhu, zavedení obchodních bariér. 

 Silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby se následně ohodnotí body a váhami, které 

znamenají důleţitost faktoru. Poté se výsledky silných a slabých stránek a příleţitostí a hrozeb 

odečtou od sebe, vzniklé dva body se následně zaznačí do SWOT matice a jejich průsečík 

bude odpovídat příslušné strategii.  

 

Tab. č. 2.2 SWOT matice 

 

Zdroj: LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-2, s. 74. 

 

 Strategie WO „hledání“ – vyuţívá se metoda turnaround, tato strategie znamená 

překonání slabých stránek s maximálním vyuţitím příleţitostí. Podnik by se měl snaţit 

tyto slabé stránky eliminovat, aby zvýšil svou konkurenceschopnost, 

 Strategie SO „vyuţití“ – agresivně růstová strategie, tato strategie vyuţívá kombinaci 

vnitřních silných stránek a vnějších příleţitostí, 

 Strategie ST „konfrontace“ – diversifikační strategie, tato strategie doporučuje, aby 

podnik maximálně vyuţíval své silné stránky k tomu, aby potlačil vnější ohroţení,  
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 Strategie WT „vyhýbání“ – strategie ofenzivní, strategie se snaţí řešit nepříznivé 

situace za všech podmínek, i kdyby řešení vedlo k likvidaci části podniku. 

Výsledkem SWOT analýzy se získá shrnutí silných a slabých stránek, příleţitostí a 

ohroţení podniku. Optimálních počet faktorů v jednotlivých silných a slabých stránkách, 

příleţitostech a ohroţeních se odhaduje na pět. Výsledky analýzy by se měly ukázat ve změně 

strategie podniku. To znamená, ţe by podnik měl posilovat silné stránky, vyuţívat vnějších 

příleţitostí, minimalizovat slabé stránky a vyhýbat se hrozbám z vnějšího okolí.  

 

2.2.3  Model PERMANENT 

 Model PERMANENT je model orientovaný na výkonnost podniku, který vyuţívá 

zkušeností vybraných prvků „Soustavy řízení Baťa“. Model je zaloţený na aplikaci prvků 

kvality, znalostí, inovací a kreativity ţádoucích pro ekonomické výsledky. 

 Model zahrnuje několik okruhů, z kterých si poté podnik sám vybere oblast, která je 

aktuálně závaţná pro zvýšení výkonnosti podniku. Implementace modelu PERMANENT 

můţe být v následujících oblastech:  

 globální podnikání a strategie, 

 zákazník, 

 přidaná hodnota, 

 inovace, 

 motivace lidí, 

 znalost a učení, 

 vztah k okolí. 

 

„PERMANENT se liší tím, ţe je výhradně orientován na výkonnost (výsledky), 

přičemţ nástroje (způsob dosaţení výsledků) jsou řešeny v alternativách. Nejedná se o 

„standardizovaný model“ s „povinnými prvky“, tak typickými pro mnoho jiných modelů 

řízení. Podnik si naopak vybírá jen ty prvky, které se bezprostředně a aktuálně (krátkodobě či 

střednědobě) promítnou do zvýšení výkonnosti. Ostatními prvky se volitelně zabývá aţ po 

dosaţení této kvalitativní změny, měřené primárně prostřednictvím finančních ukazatelů. 

Zbývající prvky jsou následně implementovány také s cílem dalšího zvýšení výkonnosti, nebo 

jsou z implementace vypuštěny. Model je otevřeným a flexibilním systémem řízení, 
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orientovaným na dosahování poţadovaných výsledků, a je zároveň specifický pro kaţdý 

podnik.  

Deset hlavních principů, které se mohou stát páteří výstavy a rozvoje firem směrem 

k výsledkům a konkurenceschopnosti: 

1. Podnik funguje v globálním, nejen lokálním prostoru. 

2.  Podnik je „továrnou na inovace“. 

3. Podnik je spjatý se svým regionem. 

4. Zaměstnanci jsou spolupodnikatelé a spoluzaměstnanci, ne „námezdníci“. 

5. Kaţdý útvar, proces a jedinec musí přidávat hodnotu. Přidaná hodnota, ne zisk, je 

mírou podnikové (i národní) výkonnosti a konkurenceschopnosti. 

6. Znalosti jsou nejdůleţitější formou kapitálu podniku i ekonomiky. 

7. Vzdělávání je úzce spjato s podnikovou praxí; podnikové vzdělávání je 

zodpovědností podniku. 

8. Podnikatelsky zaměřená univerzita neprodukuje absolventy, ale potenciál pro nové, 

konkurenceschopné firmy, v nichţ jsou absolventi „zabaleni“. 

9. Správná, globální strategie je páteří podnikové činnosti. Rozhoduje akčnost a ne 

deklarativnost.  

10. Sluţba veřejnosti a uspokojení zákazníka jsou cílem podnikání.“
5
 

Následuje tabulka (viz příloha č. 1), která zobrazuje souvislost a provázanost mezi 

oblastmi, principy a měřitelnými ukazateli. V tabulce jsou uvedeny příklady, které se ale 

mohou měnit podle individuálnosti podniku. 

„Model PERMANENT je šancí pro podniky, které se chtějí dát cestou výkonnosti a 

hodlají dosáhnout dílčích výsledků jiţ v krátkodobém či střednědobém horizontu.  Model 

stimuluje podnik k volbě těch prioritních oblastí, které tento posun v daném podniku 

                                                          
5 PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Lidé v procesech řízení (multikulturní dimenze podnikání). 1. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86946-28-3, str. 108. 
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umoţňují. Model není zaloţen na „protlačování“ moderních nástrojů řízení tam, kde na to 

podnik není připraven.  

Naopak snaţí se nejprve maximálně vytěţit z toho, co jiţ v podniku existuje a na čem 

se dá stavět. Po dosaţení adekvátní výkonnostní úrovně pak opět vyţaduje změnu (právě 

odladěného prvku nebo oblasti) pro dosaţení vyššího kvalitativního stupně, tím se 

nekonzervuje daný stav. PERMANENT jsou tedy i permanentní dílčí změny, vedoucí k růstu 

výkonnosti. PERMANENT není nikdy „zcela implementován“! Vţdy identifikuje dané 

nástroje a principy řízení na určitém stupni výkonnosti a doporučuje dílčí zlepšení (zvýšení 

výkonnosti stávajícího) nebo inovaci (skokovou změnu v principech, nástrojích, metodách 

atd.) Principy, na kterých je zaloţen, byly odzkoušeny mnoha lety praxe v řadě světových 

podniků a mnohé z nich jsou známy i v našich podnicích.“
6
 

 

2.2.4  Finanční analýza  

Finanční analýza je dalším prostředkem ke zhodnocení výkonnosti podniku, tedy jeho 

konkurenceschopnosti. Hlavními podklady pro zpracování finanční analýzy jsou výkaz zisku 

a ztrát, rozvaha neboli bilance a přehled o toku peněz - cash flow. Finanční analýza vypovídá 

o finančním zdraví podniku, o tom, jak je podnikatelská jednotka schopna efektivně 

hospodařit se svými zdroji. Finanční analýza poskytuje informace zejména pro manaţery, 

banky, investory, zaměstnance, stát, dodavatele či odběratele.  

V této práci budou vyuţity metody na zhodnocení výkonností v oblasti rentability, 

likvidity a zadluţenosti.  

2.2.4.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli ziskovost či výnosnost měří způsobilost podniku vytvářet nové 

zdroje, schopnost vytvářet zisk z investovaného kapitálu. Ukazatele z této skupiny měření 

výkonnosti slouţí zejména pro posouzení a celkové zhodnocení komplexní efektivnosti 

podnikatelských činností.  

                                                          
6 PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Lidé v procesech řízení (multikulturní dimenze podnikání). 1. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86946-28-3, str. 108. 
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Pomocí ukazatelů rentability se vypočítá rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu 

a rentabilita trţeb. Rentabilita je obecně znázorněna jako poměr zisku k částce vloţeného 

kapitálu. Veškeré ukazatele rentability udávají, kolik Kč ze zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele, který je právě daným ukazatelem zjišťován. 

 

Rentabilita aktiv   

 Vzorec rentability aktiv (ROA) poměřuje čistý zisk a zdaněné úroky k celkovým 

vloţeným aktivům. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím podnik více získává 

z vloţeného kapitálu. Hodnota ROA by neměla být niţší neţ 5%. 

 

100.
1

aktivacelková

EBIT

aktivacelková

sazbadanováúrokyziskčistý
ROA  (2.1) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje, jakou výnosnost mají zdroje 

podniku, které byly vloţeny akcionáři do podnikání. Ukazatel poskytuje informace 

vlastníkům o jejich investovaném kapitálu, jestli jim přináší dodatečný výnos. Podnik se 

snaţí, aby měl ukazatel vyšší hodnotu neţ úroky, které by mohl získat z jiné varianty alokace 

kapitálu. Hodnota ukazatele je optimální, pokud bude větší neţ 0,08. 

 

kapitálvlastní

EAT
ROE  (2.2) 
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Rentabilita trţeb 

Rentabilita trţeb (ROS) vyjadřuje, jaké mnoţství zisku připadá na 1 Kč trţeb. Tento 

ukazatel znázorňuje základ efektivnosti podnikatelské jednotky. Vysoká hodnota ukazatele 

signalizuje nadprůměrné výsledky podniku. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím větší 

mnoţství zisku připadá na 1 Kč trţeb. 

tržby

ziskčistý
ROS  (2.3) 

 

2.2.4.2 Ukazatele likvidity 

 Obecně lze likviditu vyjádřit jako způsobilost určité sloţky okamţitě se přeměnit na 

peněţní hotovost. Likviditou podnikatelské jednotky povaţujeme schopnost podniku dostát 

svým závazkům řádně a včas.  

 

Ukazatel běţné likvidity 

 Ukazatel běţné likvidity vypočítá, kolikrát jsou oběţná aktiva schopna pokrýt 

krátkodobé závazky podnikatelské jednotky, kolikrát by byl podnik schopen vyhovět 

věřitelům ve stavu, ţe by podnik přeměnil veškerá svá aktiva na peněţní prostředky. Platební 

schopnosti podniku jsou tím lepší, čím vyšší bude hodnota ukazatele. Hodnota ukazatele by se 

měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 

závazkykrátkodobé

aktivalikvidníobežná
likviditaBežná  (2.4) 
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Ukazatel pohotové likvidity 

 V čitateli ukazatele pohotové likvidity se nachází nejméně likvidní sloţka oběţného 

majetku, tedy zásoby. Přílišná výše oběţných aktiv vázaných ve stavu peněţních prostředků 

je výhodná pro věřitele, ne uţ tak moc pro akcionáře, protoţe tato podoba aktiv nese téměř 

nulový úrok. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. 

 

závazkykrátkodobé

zásobyaktivaobežná
likviditaPohotová  (2.5) 

 

Ukazatel okamţité likvidity 

 Ukazatel okamţité likvidity je nejzásadnějším vymezením likvidity. Vyjadřuje 

schopnost podniku právě v tomto okamţiku splatit své závazky. Mezi okamţité likviditní 

prostředky řadíme peníze v hotovosti, peníze na účtech, volně obchodovatelné cenné papíry 

nebo ceniny. Optimální hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu od 0,9 do 1,1. 

 

závazkykrátkodobé

majetekfinancnikrátkodobý
likviditaOkamžitá  (2.6) 

 

2.2.4.3 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti jsou nedílnou součástí finanční analýzy. S oblastí zadluţenosti 

úzce souvisí i finanční stabilita podniku. Kaţdý podnik vyuţívá k financování své 

podnikatelské činnosti především vlastní, ale i cizí zdroje financování. Úkolem ukazatelů 

zadluţenosti je najít optimální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem. Krytí části aktiv cizími 

zdroji nemusí znamenat pouze negativní projev, právě naopak.  

 

Ukazatel celkové zadluţenosti  

 Ukazatel hodnotí celkové zadluţení podniku, tedy jak velká část vlastních aktiv je 

kryta cizími zdroji. Čím je vyšší hodnota ukazatele, tím více roste riziko věřitelům. Proto 
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věřitelé upřednostňují niţší hodnoty tohoto ukazatele. Optimální rozmezí ukazatele se 

pohybuje od 0,3 do 0,6. 

 

aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženosCelková  (2.7) 

 

Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu 

 Ukazatel také vypovídá o výši závazků podniku. Jeho hodnota se odvíjí od ţivotní fáze 

podniku a od postojů podniku k riziku. Hodnota ukazatele by měla být od 80% do 100%. 

 

100.
zdrojevlastní

zdrojecizí
kapitáluvlastníhotZadluženos  (2.8) 
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3 Charakteristika podniku 

Tato část práce se zabývá stručnou charakteristikou společnosti, která byla vybrána 

k posuzování její konkurenceschopnosti na trhu. Kapitola zahrnuje základní informace o 

podniku, o její historii či současnosti.  

 

3.1 Profil společnosti 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku pod názvem Městská teplárenská 

společnost a. s. Litovel. Jak z názvu vyplývá, sídlo společnosti je umístěno v Litovli. Za 

právní formu si společnost zvolila akciovou společnost.  

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel se řadí mezi malé podniky podle členění 

komise Evropské unie: společnost má 15 zaměstnanců (zaměstnává 5 vedoucích pracovníků, 

2 účetní a 8 technicko-hospodářských pracovníků, roční obrat trţeb do 10 mil. EUR 

(společnost má roční obrat 2 470 675 EUR), aktiva do 10 mil. EUR (výše aktiv společnosti 

činí 2 554 274 EUR). 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel se specializuje na zprostředkovatelskou 

činnost v oblasti obchodu a energetiky, na výrobu tepelné energie a její rozvod a na výrobu a 

distribuci elektřiny. Dalším předmětem činnosti společnosti je výroba, instalace a opravy 

elektrických strojů a přístrojů a výroba, instalace, opravy, montáţ, revize či zkoušky 

elektronických zařízení. Společnost se dále zabývá topenářstvím, poskytováním technických 

sluţeb, výrobou, opravami a montáţemi měřidel, a také montáţemi a opravami vyhrazených 

plynových zařízení. 

Hlavním posláním společnosti je výroba a distribuce tepla a elektřiny. Za tímto účelem 

provozuje Městská teplárenská společnost a. s. Litovel dva velké tepelné zdroje s výrobou 

elektřiny (Teplárna Uničovská a Teplárna Vítězná) a řadu domovních kotelen. 

Výrobu a rozvod tepelné energie a výrobu a rozvod elektřiny společnost provádí na 

základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem. Společnost také poskytuje 

nepřetrţitou pohotovostní sluţbu pro případ havárií. 

 



24 

3.2 Historie společnosti 

 Městská teplárenská společnost a. s. Litovel byla zaloţena na podzim roku 1993 

s cílem provozovat teplárenské zdroje v městě Litovli, provádět postupnou modernizaci 

kotelen, rozvodů a výměníkových stanic s důrazem na ekologickou stránku provozu.  

 K postupnému naplňování cílů bylo zapotřebí významné investiční činnosti a velkého 

pracovního nasazení zaměstnanců, protoţe se jednalo především o zastaralé uhelné zdroje.  

 Dnes společnost provozuje moderní teplárenskou soustavu s řídícím dispečinkem, 

vyrábí a distribuuje elektřinu a poskytuje řadu dalších sluţeb na profesionální úrovni. 

 

3.3 Organizační struktura společnosti 

Obr. č. 3.1 Organizační struktura 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jednotlivé vnitřní jednotky jsou organizačně členěny do samostatných provozních 

středisek a středisek správy.  

 Samostatná střediska: 

 středisko 001 – kotelna Uničovská 

 středisko 002 – kogenerace Uničovská 

 středisko 001/1 – výměníkové stanice 

 středisko 004 – kotelna Vítězná 

 středisko 005 – kotelny město 

 středisko 006 – servis 

Valná hromada

Dozorčí rada Představenstvo

Ředitel

Ekonomicko-
správní úsek

Technický úsek

Energetik Výrobní úsek
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 středisko 007 – správa – administrace 

 středisko 008 – bytové hospodářství 

 středisko 009 – kogenerace Vítězná 

 středisko 010 – kotelna Paseka 

 

Jednotlivé organizační jednotky jsou řízeny vedoucími provozů. 
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4 Praktická část 

4.1 STEP analýza 

Kaţdá společnost je obklopena makroprostředím podniku, které není schopna sama 

ovlivnit. Následující kapitola se bude zabývat analýzou faktorů makroprostředí, které působí 

na činnost kaţdé společnosti. Tyto faktory také mohou působit na budoucí postavení 

společnosti na trhu a na její prosperitu. 

 

S – sociální a demografické faktory 

Sociální faktory a demografické změny ve vývoji populace, mobilita obyvatel a změny 

v ţivotním stylu mají vliv na následnou spotřebu.  

Společnost se nachází v městě Litovel. Litovel náleţí do okresu Olomouckého kraje. 

K Litovli patří ještě 11 místních částí: Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, 

Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska. K 1. lednu 2011 

činil počet obyvatel Litovle 9 883.  

Tab. č. 4.1  Počet obyvatel Litovle k 31. 12. 2010 

Rok 
Počet 

obyvatel 

  2010 9 883 

  2009 9 986 

  2008 10 040 

  2007 10 066 

  2006 10 047 

  2005 10 092 

  2004 10 095 

   2003 10 094 

   2002 10 086 

   2001 10 121 

   2000 10 078 

   Zdroj: Litovel [online]. 2011, březen[cit. 2011-03-21]. Dostupný z WWW: 

<www.litovel.eu/cs/mesto/demografie.html> 

 

 

 



27 

 

Tab. č.  2  Změny událostí v roce 2010

Název události Počet 

Narození 101 

Úmrtí 103 

Sňatky 50 

Rozvody 30 

Přistěhování 163 

Odstěhování 186 
Zdroj: Litovel [online]. 2011, březen[cit. 2011-03-21]. Dostupný z WWW:  

< www.litovel.eu/cs/mesto/demografie.html > 

 

Z hlediska demografického vývoje počet obyvatel v Litovli mírně klesá. Změny jsou 

ale jen v řádu cca sta obyvatel ročně, coţ zapříčiňuje migrace populace. Podnik můţe vliv 

migrace váţně ohrozit, pokud se budu nadále zvyšovat.  

Český statistický úřad zaznamenává stále se zvyšující úroveň vzdělání obyvatel. 

V současné době převaţuje u obyvatel Litovle středoškolské vzdělání s maturitou, následuje 

středoškolské vzdělání bez maturity. Jelikoţ se společnost zabývá rozvodem energie a 

topenářstvím, rozhodně by mohla najít své potenciální zaměstnance v těchto vzdělanostních 

řadách. 

Vzhledem k tomu, ţe Olomoucký kraj patří mezi kraje s nejdraţším bydlením a niţším 

mzdovým ohodnocením, můţe se stát, ţe se obyvatelé budou chtít přestěhovat za lepšími 

výdělky, a to by mohlo také ohrozit Městskou teplárenskou společnost a. s. Litovel. 

 

T – technologické faktory 

V oblasti technologických faktorů se Městská teplárenská společnost a. s. Litovel musí 

zaměřit především na inovace kotelen, rozvodů a výměníkových stanic s důrazem na 

ekologickou stránku provozu. K tomu, aby společnost uchovala své postavení na trhu, je 

nutné, aby provedla významné investiční činnosti, které jí umoţní získat nové technologie, 

díky nimţ se jim podaří udrţet si své zákazníky a potaţmo i získat nové potenciální 

odběratele
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E – ekonomické faktory 

Nejpřesnějším odrazem ekonomického prostředí společnosti jsou makroekonomické 

ukazatele. Ekonomickou činnost společnosti ovlivňují základní ekonomické faktory, mezi 

které patří vývoj HDP, inflace, kupní síla obyvatelstva, nezaměstnanost apod.  

Vývoj hrubého domácího produktu se mění. Můţe za to i doznívání hospodářské krize, 

která postihla celý svět. Pro poslední rok hrubý domácí produkt mírně poklesl. S tím souvisí i 

čisté disponibilní důchody domácností, kde také hodnota disponibilního důchodu poklesla. 

Podle Českého statistického úřadu patří Olomoucký kraj mezi kraje s nejniţší hrubou mzdou, 

coţ můţe demotivovat obyvatele k práci v tomto kraji a odstěhovat se za lukrativnější 

pracovní nabídkou.  

Tab. č. 4.3 Makroekonomické ukazatele v Olomouckém kraji 

  2008 2009 2010 

Hrubý domácí produkt 

         v mil. Kč 162 741 170 942 167 195 

         v mil. EUR 5 861 6 852 6 325 

         podíl kraje na HDP ČR 

(%) 
4,6 4,6 4,6 

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele 

         v Kč 254 081 266 339 260 450 

         v EUR 9 151 10 677 9 852 

Čistý disponibilní důchod domácností 

         v mil. Kč 99 369 106 912 106 665 

Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele 

         v Kč 155 141 166 576 166 159 

Míra inflace 5,4 3,4 0,9 
Zdroj: Makroekonomické ukazatele [online]. 2011, březen [cit. 2011-03-15]. Dostupný na WWW: 

<www.olomouc.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/makroekonomika-xm> 

Ve druhém měsíci letošního roku zasáhl trh práce očekávaný pokles nezaměstnanosti. 

Během února se na úřadech práce v Olomouckém kraji registrovalo 3 000 uchazečů, naopak 

3 400 osob evidenci opustilo.  V důsledku toho klesl počet nezaměstnaných o 483 osob, coţ je 

nejlepší únorový výsledek posledních tří let. 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí dosáhla míra nezaměstnanosti 

v Olomouckém kraji k 28. 2. 2011 hodnotu 12,74%. Oproti lednu zaznamenala pokles o čtvrt 

procentního bodu. Míra nezaměstnanosti u ţen činila 13,49% a u muţů dosáhla 12,17%. 
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Tab. č. 4.4  Míra nezaměstnanosti obyvatel Olomouckého kraje dosaţená v únoru       

                  daného roku 

Rok 
Míra 

nezaměstnanosti 

2007 9,05 

2008 6,91 

2009 9,21 

2010 13,17 

2011 12,74 
Zdroj: Míra nezaměstnanosti [online]. 2011, březen [cit. 2011-03-15]. Dostupný z WWW: 

<www.olomouc.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_olomouckem_kraji_k_28_2_2011> 

Oblast výroby a distribuce tepla a elektřiny nepatří k odvětvím s niţší perspektivou 

uplatnění, nicméně do budoucna se počítá s prognózou poklesu zaměstnanosti v tomto 

odvětví. V roce 2020 by počet osob zaměstnaných v tomto oboru měl poklesnout o 10% 

oproti roku 2008 a podíl na celkové zaměstnanosti v ekonomice poklesne o 0,1%. 

Graf č. 4.1 Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti 

 

                 Zdroj: Budoucnost profesí [online]. 2011, březen [cit. 2011-03-18]. Dostupný z WWW:               

                 <www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-odvetvich/elektrina.html> 
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Graf č. 4.2 Vývoj zaměstnanosti (v tis.) 

 

                 Zdroj: Budoucnost profesí [online]. 2011, březen [cit. 2011-03-18]. Dostupný z WWW:               

                 <www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-odvetvich/elektrina.html> 

 

 

P – politické a legislativní faktory 

Povinností kaţdé společnosti je sledovat politické dění a vyuţívat všech příleţitostí, 

které se mohou objevit. Můţe jít o moţnosti na straně politické scény nebo také na straně 

Evropské Unie ve formě dotací apod. Proto je získávání stále aktuálních informací v tomto 

směru nezbytnou podmínkou pro rozvoj společnosti.  

Politické faktory mají také vliv na podnik z hlediska legislativy. Podnik má povinnost 

dodrţovat zákony, nařízení, normy a vyhlášky vydané jednotlivými ministerstvy, které 

ovlivňují činnost dané společnosti. Porušení kteréhokoliv zákona znamená pro společnost 

hrozbu, v lepším případě v podobě finančních sankcí. Městská teplárenská společnost a. s. 

Litovel zabývající se výrobou a distribucí tepla a elektřiny musí své sluţby provozovat 

s ohledem na zákony.
7
 

 

                                                          
7 Zdroj: Online data [online]. 2011, březen [cit. 2011-03-18]. Dostupný z WWW: <www.onlinedata.cz/zakony/> 
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4.1.1. Shrnutí STEP analýzy 

Cílem STEP analýzy je identifikovat faktory, které mají nebo mohou mít 

v budoucnosti významný vliv na fungování společnosti. Při vypracovávání STEP analýzy se 

pracuje na vysokém stupni nejistoty. To znamená, ţe výsledkem nejsou přesně dané 

předpovědi, vţdy jde jen o odhad. Důleţité však je, aby si byl podnik vědomý svých 

příleţitostí a hrozeb z okolí a byl schopný na ně v případě potřeby reagovat.  

Z hlediska sociálních faktorů můţe mít vliv na obchodní činnost společnosti 

demografie. Vzhledem k tomu, ţe Olomoucký kraj patří k ekonomicky slabším, mohlo by 

dojít k migraci obyvatel za vyššími výdělky. Z technologického pohledu musí společnost 

neustále inovovat. V současné době je kladen velký důraz na kvalitu ţivotního prostředí, a 

proto by se měl zaměřit tak, aby jeho sluţby neznečišťovaly ţivotní prostředí. 

Z ekonomického hlediska má vliv na společnost výše příjmů domácností. Čím budou 

mít obyvatelé niţší příjmy, tím více roste pravděpodobnost odchodu obyvatel z kraje. 

Politické a legislativní faktory mají také značný vliv na vývoj společnosti. Podnik musí 

neustále sledovat aktuální informace na politické scéně, aby mohl vyuţít případných dotací či 

úlev. 

 

4.2 SWOT analýza 

Jednou z nejosvědčenějších metod zjišťování silných a slabých stránek společnosti, 

tedy vnitřního prostředí podniku, a příleţitostí a ohroţení, vnějšího okolí podniku, je SWOT 

analýza. Tato analýza napomáhá podniku určit své hlavní konkurenční výhody a faktory, 

které by mohly vést podnik ještě k většímu úspěchu.  

 

4.2.1 Matice SWOT analýzy 

Matice SWOT analýzy zahrnuje všechny silné a slabé stránky, příleţitosti a ohroţení 

pro společnost, které jsem zkonzultovala s představitelem Městské teplárenské společnosti a. 

s. Litovel. 
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Tab. č. 4.5 Matice SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 

Dlouholeté zkušenosti v oboru Nedostatečná reklama 

Strategické umístění společnosti Firemní webová stránka 

Kvalifikovaní a zkušení vedoucí pracovníci Úzké trţní zaměření 

Monopolní postavení ve svém regionu   

Kompletní servis pro zákazníka   

Příleţitosti Ohroţení 

Vznik nových skupin zákazníků Legislativa (změna daňové sazby) 

Sníţení překáţek vstupu do nového odvětví Přechod zákazníků ke konkurenci 

Dotace a granty od státu Demografický vývoj 

Stavební boom Nesolventnost zákazníků 

  Politická situace v zahraničí 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě zjištěných informací byly naznačeny silné a slabé stránky, příleţitosti a 

ohroţení podniku. Jednotlivým vnitřním a vnějším stránkám podniku budou přiděleny body 

podle jejich závaţnosti od 25% do 100% a body podle výkonnosti od 1 do 5, kde 1 značí 

malou výkonnost a 5 naopak velmi vysokou výkonnost. SWOT analýza bude sestavena pro 

období 3 let. 

Po vyhodnocení výkonnosti a závaţnosti silných a slabých stránek byly sestaveny 

grafy (viz Příloha č. 3).  

Jako nejsilnější stránka společnosti se jeví monopolní postavení společnosti ve svém 

regionu a kompletní servis pro zákazníky. Městská teplárenská společnost a. s. Litovel dodává 

elektřinu a teplo do většiny bytových a nebytových staveb v Litovli. Samozřejmě zde existuje 

moţnost odstoupení těchto staveb od smlouvy, ale tato skutečnost je mizivá. Společnost je 

schopna svým zákazníkům své sluţby nejen zprostředkovat, ale také k nim nabízí i 

doprovodné sluţby, jako jsou poradenství v dané oblasti či nonstop pohotovostní sluţba pro 

případ havárie. Za další velmi silnou stránku společnosti můţeme povaţovat dlouholeté 

zkušenosti v oboru. Po dlouhou dobu postavení společnosti na trhu si podnik získal dobré 

jméno u zákazníků.  

Nejslabšími stránkami podniku byly označeny nedostatečná reklama a úzké trţní 

zaměření. Vzhledem k tomu, ţe společnost v Litovli zásobuje převáţnou většinu staveb 

teplem a elektřinou, neklade uţ tak velký důraz na investování prostředků do reklam. Jedinou 
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formou reklamy společnosti je sponzorství na různých společenských akcích a kaţdoroční 

příspěvek na charitu. Společnost je se svou teplárnou schopna zásobovat energií pouze 

Litovel. V současné době společnost neplánuje rozšíření svého působení.  

Mezi největší příleţitosti z vnějšího okolí je pro podnik získání nových potenciálních 

zákazníků. Své zákazníky by společnost byla schopna získat, pokud by v Litovli započala 

nová bytová výstavba, kterou by poté zásobovali. Růst bytové výstavby závisí na obyvatelích. 

Litovel se nachází blízko Olomouce, a protoţe se ceny bytů a pozemků v Olomouci pohybují 

relativně vysoko, můţe nastat trend, kdy se lidé začnou stěhovat do menších měst a obcí.  

Největším vnějším ohroţením pro podnik je politická situace v zahraničí a 

nesolventnost zákazníků. Městskou teplárenskou společnost ohroţuje i politická situace 

v Libyi nebo ţivelná katastrofa v Japonsku. Vzhledem k nepokojům vzrostla cena zemního 

plynu, který společnost vykupuje a zároveň se sníţila výkupní cena elektřiny. Pro společnost 

to znamená, ţe nakupuje vstupní „materiál“ na výrobu elektřiny draze a musí svůj „produkt“ 

levně prodat. Nesolventnost zákazníků zatěţuje leckteré podniky. Městská teplárenská 

společnost je ovšem silným podnikem, který není závislý na kaţdé platbě od zákazníka.  

 

4.2.2 Shrnutí SWOT analýzy 

Při shrnutí SWOT analýzy jsem dospěla k závěru, ţe společnost má hned několik 

silných stránek, kterými jsou především monopolní postavení podniku ve svém regionu, coţ 

mu umoţňuje mít vedoucí postavení na místním trhu. Podnik si je svého postavení vědom, ale 

i tak se neustále snaţí své zákazníky udrţet a poskytuje jim kompletní servis. Velkým kladem 

pro společnost jsou i její kvalifikovaní a zkušení vedoucí pracovníci, kteří se starají o veškerý 

chod společnosti. Bez nich by společnost nemohla prosperovat. O tomto faktu svědčí i to, ţe 

interní komunikace funguje na vysoké úrovni.  

Slabé stránky podniku povaţuji za méně závaţné. Společnost nevynakládá téměř 

ţádné finanční prostředky na reklamu. Jedinou formou reklamy společnosti je její sponzorství 

kulturně-společenských akcí či věnování příspěvků na charitativní účely. Společnost má 

pouze úzké trţní zacílení. Jsou zacíleni pouze na trţní segment Litovel, ale i přesto do 

budoucna neplánují rozšíření svého segmentu. Svojí elektřinou a teplem zásobují celou 

Litovel a nástup nové konkurence je mizivý. 
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Za nejvýznamnější příleţitost povaţuji pro společnost získání nových zákazníků. Jak 

jiţ bylo zmíněno, vše závisí na populaci a její migraci, tedy na potřebě lidí stěhovat se do 

Litovle. Demografický vývoj se ale v opačném můţe stát i ohroţením.  

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel má silné stránky, které jsou její 

konkurenční výhodou jiţ několik let. Společnost ale musí neustále monitorovat a 

vyhodnocovat situaci na trhu, aby si zabezpečila i nadále zdravý vývoj podniku. Musí 

posilovat své silné stránky a eliminovat slabé stránky. Sledování situace vně společnosti je 

také nezbytnou nutností, aby společnost byla schopna vyuţít příleţitostí na trhu a zároveň se 

bránila blíţícím se hrozbám z vnějšku. 

 

4.3 Podnikatelské potenciály společnosti 

4.3.1 Hodnocení podnikatelského potenciálu 

V první částí této podkapitoly se zaměřím na určení hlavních, základních a dílčích 

funkcí společnosti (viz Příloha č. 4). Dalším krokem bude určení podnikatelského potenciálu 

podniku. Podnikatelský potenciál se stanoví pomocí 3 ukazatelů: orientace sil – vektorové 

silové pole, globální váha silového pole, coţ je celkový potenciál podniku, a relativní 

orientace silového pole. Pomocí vektorového silového pole se vypočítá relativní hodnota 

potenciálu podniku a globální váhou silového pole se vypočte absolutní hodnota potenciálu 

podniku. Poté se zhodnotí potenciál společnosti, kde bude zjišťováno, zda jde o silnou či 

slabou stránku podniku, či o příleţitost nebo ohroţení.  

V následující části bude syntéza a vytvoření incidenční matice pro jednotlivé roky. 

V syntéze se vychází ze tří základních tabulek, protoţe se musí vytvořit pro kaţdý rok zvlášť. 

Následovat bude zformování tří incidenčních matic, kaţdá matice bude mít 12 sloupců a 12 

řádků. Jak v řádcích, tak ve sloupcích budou stejné vnitřní a vnější funkce společnosti. Mezi 

těmito funkcemi budou zjišťovány vzájemné vztahy a závislosti, ze kterých bude poté 

sestaven síťový graf. 

Jednotlivé činnosti společnosti jsem rozdělila do čtyř hlavních funkcí, na nichţ 

společnost staví svou činnost. Za klíčové faktory společnosti jsou povaţovány prodej tepelné 

energie a elektřiny a sluţby společnosti ve formě kompletního servisu pro zákazníka, od 

namontování různých tepelných a elektrických zařízení, kontrolu těchto zařízení aţ po 

případné reklamace. Tyto činnosti jsou pro společnost podstatné a ani v nejmenším se 
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neuvaţuje o jejich outsourcování.  Ostatní hlavní činnosti společnosti se dají povaţovat za 

podpůrné, protoţe je moţné je nahradit dodavatelským způsobem. Jde o činnosti poradenství 

a provoz. V pyramidální dekompozici funkcí se objevují v kaţdém zkoumaném roce i 

činnosti, které jsou tzv. neproduktivní, tedy nepřidávají ţádnou hodnotu pro zákazníka. Mezi 

neproduktivní činnosti jsem zařadila administrativu, tedy účetnictví, vytváření objednávek, 

vystavování faktur a ostatní evidenci a také hlavní činnost poradenství ve formě seminářů.  

K jednotlivým funkcím společnosti následovalo přiřazení potenciálů a jejich rozdělení 

na vnitřní a vnější. Všechny potenciály jsem obodovala, kaţdému potenciálu náleţel určitý 

počet bodů podle zvolené stupnice. Silné stránky podniku a příleţitosti byly oceňovány 

kladnými hodnotami, naopak slabé stránky a ohroţení zápornými hodnotami. 

Pro silné stránky a příleţitosti společnosti: 

 4 = extrémně silná 

 3 = velmi silná 

 2 = silná 

 1 = docela silná 

 

Pro slabé stránky a ohroţení společnosti: 

 -4 = extrémně slabá 

 -3 = velmi slabá 

 -2 = slabá 

 -1 = docela slabá 

 

Po ohodnocení všech potenciálů (viz Příloha č. 6) jsem vypočítala relativní (součet 

kladných a záporných hodnot) a absolutní (součet absolutních hodnot) hodnoty potenciálů 

společnosti pro jednotlivé roky. Šlo tedy o výpočet vektorového silové pole a globální váhy 

silového pole. 

 

Relativní orientace silového pole (ROSP) = vektorové silové pole (VSP) / globální váha 

silového pole (GVSP) 
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VSP (2009) = 193+193+193+193+158+193+158+193+158+158-28-59+9-28-28+9+9-28-

28+9+9+9-59+9-28-28+9+9 = 1 557 

GVSP (2009) = 193+193+193+193+158+193+158+193+158+158+28+59+9+28+28+9+9+28 

+28+9+9+9+59+9+28+28+9+9 = 2 185 

 

ROSP (2009) = 1557 / 2185 *100 = 71,26% 

 

VSP (2010) = 162+200+162+200+162+162+200+200+162+162+25-29+25-29+25+25-29-

29-29+25-29+25-67+25-29-29+25+25+25 = 1 723 

GVSP (2010) = 162+200+162+200+162+162+200+200+162+162+25+29+25+29+25+25+29 

+29+29+25+29+25+67+25+29+29+25+25+25 = 2 321 

 

ROSP (2010) = 1723 / 2321 *100 = 74,24% 

 

VSP (2011) = 172+203+125+242+172+125+242+203+172+172+47-31+47-31+28+47-31-

31+28+47-31+28-54-31-31+28+28+28+28 = 1 941 

GVSP (2011) = 172+203+125+242+172+125+242+203+172+172+47+31+47+31+28+47+31 

+31+28+47+31+28+54+31+31+28+28+28+28 = 2 483 

 

ROSP (2011) = 1941 / 2483 *100 = 78,17% 

 

Pro rok 2009 má celkový potenciál společnosti hodnotu 2185 a orientace sil 1557, coţ 

je kladná hodnota. To znamená, ţe u společnosti převládají silné stránky a příleţitosti. 

Relativní orientace silového pole se podílí 71,26% na celkovém potenciálu. 

V roce 2010 také vyšla kladná hodnota vektorového silového pole, a to 1723. V tomto 

případě také převládají silné stránky společnosti a příleţitosti. Hodnota celkového potenciálu 

je ve výši 2321 a relativní orientace silového pole na celkovém potenciálu se podílí 74,24%. 

V posledním roce má celkový potenciál společnosti hodnotu 2483 a vektorové silové 

pole 1941. Orientace sil je opět kladná, proto budou ve společnosti převládat opět silné 
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stránky a příleţitosti. Relativní orientace silového pole se podílí 78,17% na celkovém 

potenciálu společnosti. 

Jak je z výsledků zřejmé, podíl relativní orientace silového pole se na celkovém 

potenciálu kaţdým rokem zvyšuje.  

Propočet těchto potenciálů mi poslouţil k dalšímu kroku, tedy k výpočtu dynamiky 

celkového potenciálu pro všechny roky. Výpočet dynamiky potenciálu se určuje podle vzorce: 

 KPC1 > [2 – (SP0 / PC0)] 

Tab. č. 4.6  Data pro výpočet dynamiky potenciálu  

Rok VSP GVSP = PC ROSP 

0 - 2009 1557 2185 71,26% 

1 - 2010 1723 2321 74,24% 
                                               Zdroj: vlastní zpracování 

 Stabilizovaný potenciál SP0 = 2321 – 2185 = 136 

 2 – (136/2185) = 2 – 0,06 = 1,94 

 KPC1 = 2321/2185 = 1,06 

1,06 < 1,94          podmínka dynamiky potenciálu není splněna, není zajištěna poţadovaná 

dynamika transformace společnosti. Městská teplárenská společnost a. s. Litovel nedokázala 

během roku zlepšit všechny své negativní faktory předchozího roku. 

 

Tab. č. 4.7 Data pro výpočet dynamiky potenciálu 

Rok VSP GVSP = PC ROSP 

0 - 2010 1723 2321 74,24% 

1 - 2011 1941 2483 78,17% 
                                          Zdroj: vlastní zpracování 

 Stabilizovaný potenciál SP0 = 2483 – 2321 = 162 

 2 – (162/2321) = 2 – 0,07 = 1,93 

 KPC1 = 2483/2321 = 1,07 

1,07 < 1,93           podmínka dynamiky potenciálu není splněna, není zajištěna poţadovaná 

dynamika transformace potenciálů společnosti. Městská teplárenská společnost a. s. Litovel 

nedokázala opět zlepšit všechny své negativní faktory předchozího roku.  
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4.3.2  Syntetická a synkretická analýza  

Vzhledem k pyramidálnímu rozdělení funkcí vzniklo velké mnoţství potenciálů, ze 

kterých jsem vybrala dvanáct zásadních pro kaţdý rok. Zvolila jsem 3 silné stránky, 3 slabé 

stránky společnosti, 3 příleţitosti a 3 vnější ohroţení. Vybrané potenciály jsem v jednotlivých 

letech rozdělila do tří skupin: na potenciály účelové (U), vynaloţené (VP) a stabilizované 

(SP) – viz Příloha č. 7. 

Účelový potenciál je potřebný pro kaţdý podnik. Tento potenciál přináší společnosti 

zisk. Vynaloţený potenciál je potenciál, který se obětuje na dosaţení účelnosti a racionálnosti. 

Stabilizovaný potenciál je potenciál, který se ve společnosti vyhrazuje k výsledné spotřebě, je 

určený k investicím ve formě kapitálu. 

Z potenciálů společnosti jsem pro kaţdý rok vytvořila incidenční matice (viz Příloha č. 

9), kde jsou sestupně od největší po nejmenší uspořádány potenciály společnosti pro kaţdou 

oblast vnitřních a vnějších faktorů. Následovalo sestrojení síťových diagramů pro kaţdý rok 

(viz Příloha č. 10). Síťové diagramy byly zhotoveny na základě informací získaných 

z vytvořených incidenčních matic. V kaţdém síťovém diagramu jsem vyznačila počáteční a 

koncové uzly, které mi následně slouţily pro výpočet kritických rozvojových linií podniku, 

kritických obranných linií podniku a nejvyšší moţné linie potenciálů. Ze zjištěných výsledků 

jsem dospěla k závěru, ţe kritická rozvojová linie i kritická obranná linie mají tendenci mírně 

klesat. 

V posledním zkoumaném roce je kritická rozvojová linie tvořena: politická situace 

v zahraničí  dotace od státu  monopolní zastoupení pro Litovel  nízká cena sluţeb 

 získání nových zákazníků. Nejvíce můţe ohrozit podnik politická situace v zahraničí, 

kterou společnost nemůţe svým chováním ovlivnit. Jelikoţ nakupují ze zahraničí zemní plyn 

pro výrobu elektřiny, je pro ni tento faktor významný a musí ceny zemního plynu neustále 

sledovat. Dotace od státu jsou také významnou poloţkou v tomto řetězci. Společnost získává 

od státu dotaci ve formě příspěvku 1,90 Kč za kaţdou 1 kWh vyrobenou ekologickým 

způsobem v období vysokého tarifu, tedy ve špičce – 8 hodin denně. Tím si společnost také 

získala monopolní zastoupení v Litovli. V současné době se v jejím trţním okolí konkurence 

neobjevila. Společnost si můţe dovolit poskytnout niţší ceny za sluţby, čímţ si dokáţe udrţet 

zákazníky. Městská teplárenská společnost a. s. Litovel má především dlouhodobé zákazníky, 

kde jediným ohroţením je vstup nového konkurenta do tohoto segmentu, který by nabídl ještě 

niţší ceny a zákazníky by si „přetáhl“. Nové zákazníky pro dodávku tepla a elektřiny můţe 
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společnost získat v případě, ţe v Litovli započne nová výstavba domů, bytů a ostatních 

provozních budov. 

Kritické obranné linie potenciálu vznikly v posledním roce dvě, a to:  

 politická situace v zahraničí  získání nových zákazníků 

 politická situace v zahraničí  sjednocování cen zemního plynu a elektřiny  

nízká cena sluţeb  získání nových zákazníků. 

 

Jak jiţ bylo výše naznačeno, politická situace v zahraničí velmi ovlivňuje produkční 

činnosti společnosti. Není pro společnost jednoduché sjednotit nákupní cenu zemního plynu, 

ze kterého vyrábí elektřinu a výkupní cenu za elektřinu. Válka v Libyi, střety mezi reţimem a 

opozicí v Bahrajnu, zvyšování nepokojů, protesty a protivládní demonstrace v Jemenu a Sýrii 

a k tomu ještě připočtená jaderná krize v Japonsku zvedla ceny zemního plynu, protoţe se 

předpokládá, ţe bude větší poptávka po alternativách v jaderné energetice. Výkupní cena 

elektřiny se ale sníţila. Společnost tedy bude draze vyrábět a prodávat bude levně. Jejím 

úkolem je najít nějaké alternativy, jak dosáhnout vyrovnané ceny při nákupu zemního plynu a 

prodeji elektřiny, aby co nejméně byla ztrátová. Pokud se to společnosti podaří, můţe získávat 

své zákazníky nízkými cenami, a také na nízké ceny za energie nalákat nové investory 

k zahájení investiční výstavby v Litovli. 

 

4.3.3 Shrnutí k podnikatelským potenciálům společnosti 

Na základě vytvoření všech dílčích úkolů a jejich výsledků za roky 2009 – 2011 jsem 

dospěla k závěru, ţe Městská teplárenská společnost a. s. Litovel má značný potenciál pro 

pokračování ve své podnikatelské činnosti. Ve společnosti převaţují spíše silné stránky a 

příleţitosti, coţ značí kladný potenciál společnosti, který se projevuje kvalitními sluţbami 

s nízkými cenami.  

 

Ve všech třech letech podnik dosáhl kladnou vektorovou orientaci silového pole, jejíţ 

hodnota kaţdým rokem rostla. Společnost je jedinou teplárnou pro Litovel, proto má velký 

potenciál udrţet se na daném trhu. Samozřejmě má i své slabé stránky a ohroţení. Mezi 

ohroţení můţe patřit vstup konkurence do tohoto trţního segmentu, avšak její postavení na 

trhu by bylo velmi obtíţné vzhledem k nízkým cenám Městské teplárenské společnosti a. s. 

Litovel.  
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Podmínka dynamiky potenciálu však nebyla ani v jednom roce splněna. Pro společnost 

to znamená, ţe není zajištěná poţadovaná dynamika transformace společnosti.  

 

V případě, ţe by Městská teplárenská společnost a. s. Litovel začala ztrácet kvalitu a 

velikost svého kladného potenciálu, mohlo by dojít k fatálním následkům pro společnost, 

které by mohly vyústit aţ k existenčním problémům.  

 

Velké ohroţení pro podnik znamená politická situace v zahraničí. Ač společnost 

závaţně nepostihla světová hospodářská krize, podepisuje se na jejím finančním hospodářství 

právě zmíněná politická situace, která můţe mít vliv na sníţení ziskovosti společnosti. Je tedy 

dost moţné, ţe Městské teplárenské společnosti a. s. Litovel poklesnou trţby za prodej 

elektřiny a tepelné energie, a proto společnost nemusí dosahovat takových zisků jako 

v předešlých letech. Mým doporučením pro společnost je outsourcovat některé činnosti 

v oblasti servisu, konkrétně opravy a montáţ zařízení, aby se mohla plně věnovat své prodejní 

činnosti. 

 

4.4 Nové pojetí konkurenceschopnosti – model IDINMOSU 

V poslední době se povaţuje řízení organizace jen pomocí finančních ukazatelů za 

nedostatečný nástroj pro dosaţení stanovení strategických cílů. Řízení organizace pomocí 

nefinančních ukazatelů by mělo management společnosti zajímat, protoţe tyto ukazatele také 

mohou významným způsobem ovlivnit dosahování ekonomických cílů společnosti. Model 

IDINMOSU je vhodným nástrojem pro zjišťování konkurenceschopnosti podniku, proto jsem 

ho zařadila do své analýzy. Všechny činitele modelu jsou charakteristické tím, ţe jsou 

vzájemně provázané. 

I. skupina 

 Poslání, vize a strategie společnosti 

Posláním společnosti je zajistit kvalitní, bezpečnou a ekologický přijatelnou dodávku 

tepla a elektřiny pro bytovou, komunální a podnikatelskou sféru ve městě Litovel. 

Strategií společnosti je udrţet si stávající zákazníky a zajistit i trvalé místo na trhu. 

Společnost chce i nadále poskytovat kvalitní sluţby s ekologickým hlediskem, které budou 

uspokojovat potřeby zákazníků.  
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II. skupina 

 Finance a finanční partneři 

Na základě finančních výkazů jsem provedla finanční analýzu společnosti za období 

pěti let. Ukazatele rentability by měly mít rostoucí tendenci, coţ se relativně podařilo, jen 

v roce 2009 jsem zaznamenala pokles u všech ukazatelů rentability. Pokles byl zřejmě 

zapříčiněn vnějšími vlivy. Hodnota rentability aktiv v posledním roce má vyšší neţ optimální 

hodnotu, to znamená, ţe podnik získává z vloţeného kapitálu. Protoţe hodnoty všech 

ukazatelů rentability měly rostoucí tendenci, pro společnost to znamená, ţe je schopna z jedné 

koruny aktiv, vlastního kapitálu a trţeb vyprodukovat čím dál více zisku.  

Tab. č. 4.8 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability / rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv -3,72% 7,35% 11,25% 5,11% 10,65% 

Rentabilita vlastního kapitálu -30,92% 3,97% 25,93% 11,32% 21,03% 

Rentabilita trţeb -5,14% 3,78% 7,24% 3,15% 6,99% 

            Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatele likvidity informují o tom, do jaké výše je společnost schopna hradit své 

závazky. Hodnoty jednotlivých ukazatelů by se měly pohybovat v určitém optimálním 

rozhraní. Ani v jednom roce ukazatele likvidity nesplnily poţadované optimum, nepřiblíţily 

se ani kritické niţší hodnotě 1,5, z čehoţ plyne, ţe Městská teplárenská společnost a. s. 

Litovel je nesolventní. Průměrná hodnota ukazatele běţné likvidity je 0,9, coţ znamená, ţe 

společnost je schopna uhradit závazky věřitele 0,9 krát, pokud by všechny oběţná aktiva 

přeměnila na peněţní prostředky. Nutno ale podotknout, ţe všechny ukazatele likvidity mají 

rostoucí tendenci. 

Tab. č. 4.9 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity / rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Ukazatel běţné likvidity 0,8 0,6 0,9 0,92 1,25 

Ukazatel pohotové likvidity 0,72 0,6 0,9 0,92 1,25 

Ukazatel okamţité likvidity 0,003 0,008 0,005 0,002 0,003 

            Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatele zadluţenosti jsem vypočítala dva - ukazatel celkové zadluţenosti podniku a 

ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu. Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu dosahuje 

v posledním roce 67,83%, coţ je výsledek mírně nad horní hranicí doporučovaných hodnot. 

Předpokládám, ţe v roce 2011 bude celková zadluţenost Městské teplárenské společnosti a. s. 

Litovel v optimálním rozhraní, protoţe vykazuje klesající trend. Tento klesající trend jistě 

ocení i věřitelé, kteří vţdy raději preferují niţší hodnoty tohoto ukazatele. 

Tab. č. 4.10 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti / rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Ukazatel celkové zadluţenosti 81,80% 79,92% 72,52% 77,98% 67,83% 

Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu 4,5 3,98 2,64 3,54 2,11 

  Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Zákazníci a obchodní partneři 

Zákazníci Městské teplárenské společnosti a. s. Litovel se vyskytují převáţně v Litovli 

a jejím blízkém okolí. Co se týče dodávek tepelné energie a elektrické energie jde především 

o dlouhodobé zákazníky. Mezi zákazníky společnosti patří byty a domy v Litovli, Městský 

úřad v Litovli a jedním z největších odběratelů je společnost Papcel zaměřená na výrobu 

strojů a technologických zařízení pro papírenský průmysl.  

Vyjednávací síla zákazníků v tomto případě nehraje roli, protoţe společnost má 

nasazené nízké ceny za elektrickou a tepelnou energii a v jejím okolí neexistuje ţádný jiný 

konkurent. Jediným ohroţením pro společnost by bylo, kdyby si zákazníci vybudovaly vlastní 

kotelny. Společnost má velký potenciál přilákat nové zákazníky díky svým cenám a 

kompletnímu servisu pro zákazníka. Zákazníky bude moci získat jen v případě, ţe bude 

zahájena nová výstavba bytových a rodinných domů, kde budou moci dodávat teplo a 

elektřinu.  

Pro hodnocení zákaznické perspektivy by měla být nadefinována základní měřítka. 

V současné době je kaţdá společnost zaměřena na zákazníka, proto by si podnik měl stanovit, 

kdo je jeho zákazníkem a průběţně zjišťovat, jak jsou zákazníci spokojeni s poskytovanými 

sluţbami. Zpětná vazba je pro společnost důleţitá. Společnost by také měla zváţit, jakou 

strategii pouţije, aby si udrţela své stávající zákazníky a jak získá nové. 
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Mezi měřítka zákaznické perspektivy jsem zařadila: 

- podíl na trhu – v rámci Litovle má Městská teplárenská společnost a. s. Litovel 

monopolní postavení. V dané oblasti se momentálně nevyskytuje ţádný konkurent. 

- věrnost zákazníků – věrnost zákazníků je vyjádřena dlouhodobým vztahem se 

společností. Je logické, ţe mnou zkoumaná teplárenská společnost má většinu svých 

zákazníků dlouhodobých.  

- zisk nových zákazníků – jelikoţ Městská teplárenská společnost a. s. Litovel není 

v současné době schopna se prosadit i na jiných trzích, je získání nových potenciálních 

zákazníků poměrně sloţité. Jediný příliv zákazníků by způsobila nová výstavba 

bytových a rodinných domů v Litovli. 

 

 Interní procesy a technologie 

V provozní fázi procesu chce společnost své sluţby poskytovat co nejlépe a 

nejkvalitněji, aby se co nejvíce eliminovalo riziko případných neshod a reklamací. Zároveň 

ale společnost klade důraz na produktivitu a efektivitu práce. V případě potřeby je společnost 

schopna zajistit namontování a instalaci různých elektronických zařízení a případně proškolit 

zákazníky.  

V rámci poprodejního procesu společnost poskytuje zákazníkovi kompletní servis. 

Jedná o opravy, revize či jen namátkové kontroly zařízení. V případě nečekané havárie je 

společnost schopna okamţitě vyslat k místu své zaměstnance servisního střediska. 

Ve společnosti však není ve velké míře zastoupena marketingová činnost. Jediné 

činnosti, které podporují reklamu společnosti, jsou sponzorské dary společenských událostí a 

kaţdoroční příspěvek na charitu. 

 

 Znalosti, inovace a lidé 

Společnost má velmi dobrou základnu znalostí a zkušenosti v odborné oblasti, kterou 

získala dlouholetou podnikatelskou činností. Společnost staví hlavně na znalostech a 

dovednostech svých zaměstnanců. Aby si zaměstnanci udrţeli svou kvalifikaci, společnost je 
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nutí k neustálým školením (např. školení nových pracovních postupů, školení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). Zaměstnanci, především technicko-hospodářští pracovníci, musí 

podstupovat pravidelné lékařské prohlídky, které jsou dány ze zákona.  

Aby zaměstnavatel motivoval své zaměstnance k práci, poskytuje jim řadu benefitů ve 

formě příspěvků na penzijní připojištění, stravenek – jídelních kupónů, zaměstnanci mají 

týden dovolené navíc, občas společnost zaplatí zaměstnanci příspěvek na dovolenou. 

Společnost také chtěla pořádat pro své zaměstnance sportovní nebo společenské akce, ale 

nesetkala se s velkým zájmem. 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel si udrţuje své zaměstnance, proto je 

fluktuace zaměstnanců v této společnosti minimální. 

 

Všechny 4 zmíněné perspektivy na sebe navzájem navazují. Znalosti a lidé ovlivňují 

interní procesy v podniku. Pokud interní procesy probíhají podle řádu, správně, kvalitně a 

včas, zákazník bude se sluţbami nebo výrobky spokojený, a to se odrazí na finanční stránce 

podniku, kdy se s rostoucí spokojeností zákazníků budou zvyšovat trţby. 

 

III. skupina 

 Identita 

Identita společnosti zahrnuje několik aspektů, které ji tvoří. Obecně identitu tvoří 

vnitřní a vnější znaky společnosti. Identita společnosti je tvořena sílou podniku, logem 

společnosti, etickým kodexem, posláním, totemem, designem, rituálem či inovacemi. 

V současné době se identita společnosti stává významným faktorem měření 

konkurenceschopnosti společnosti. 

- síla společnosti – síla Městské teplárenské společnost a. s. Litovel spočívá v tom, ţe je 

jediným prodejcem tepelné a elektrické energie v Litovli a okolí s ohledem na 

ekologický provoz 
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- logo společnosti -     - společnost se reprezentuje tímto logem, které je pro 

veřejnost lehce zapamatovatelné, ale finanční prostředky na marketingovou činnost 

nevynakládá 

- poslání společnosti – zajistit kvalitní, bezpečnou a ekologicky přijatelnou dodávku 

tepla a elektřiny pro bytovou, komunální a podnikatelskou sféru ve městě Litovel 

- totem – Městská teplárenská společnost a. s. Litovel je umístěna na strategickém místě 

ve vlastních prostorách přímo na náměstí v Litovli 

- rituál – společnost dodává své sluţby kvalitně, aby uspokojila potřeby svých 

zákazníků, kteří se jí poté odvděčí věrností a dlouhodobým obchodním vztahem 

 

 Integrita 

Integrita podniku je dána její soudrţností. Jelikoţ Městská teplárenská společnost je 

malým podnikem s 15 zaměstnanci, jsou jejich vazby mezi sebou úzce spjaté.  

Věková struktura společníků je různorodá, proto se společnost můţe spolehnout na 

zkušenosti skupiny vyzrálejších společníků na straně jedné a na nové názory a nebojácnost 

mladších na straně druhé.   

Vzájemný respekt propojený s tolerancí mezi společníky a nepovyšováním se nad 

druhé posiluje soudrţnost společnosti. 

 

 Mobilita 

Vnější změny pro společnost mohou znamenat problémy, ale i příleţitost. Pokud vláda 

vydá nové zákony nebo vyhlášky, které přinesou společnosti vynaloţení dodatečných 

nákladů, např. výroba elektrické energie bude muset být ještě šetrnější k ţivotnímu prostředí, 

povinnost instalovat nová bezpečnějších zařízení apod., můţe to mít pro společnost i 

existenční následky. Vnější mobilita je proto minimální. 

Vnitřní mobilita znamená, ţe podnik je schopný pruţně reagovat na všechna přání a 

potřeby zákazníka a maximálně mu vyhovět. Městská teplárenská společnost a. s. Litovel je 



46 

vnitřně poměrně mobilní, protoţe poskytuje zákazníkům veškerý servis vztahující se 

k produkci tepelné a elektrické energie do její bytových a domovních jednotek. V případě 

potřeby společnost pracuje i přesčas, aby uspokojila svého zákazníka. 

 

 Suverenita 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel je malou společností, jejíţ suverenita je 

podřízena legislativě (zákonům, nařízením, vyhláškám), kterou společnost musí respektovat. 

Nikdy tato společnost nebude tak suverénní jako velké nadnárodní organizace.  

 

IV. skupina 

 Prostor 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel působí jen v Litovli a blízkém okolí. 

Společnost sídlí ve vlastních prostorách na strategickém místě na náměstí v Litovli, kam je 

pro kaţdého, i pro potenciálního zákazníka, snadná dostupnost, coţ můţe posilovat také 

identitu společnosti. 

 

 Čas 

Čas bývá nepřítelem ve většině podniků. A pokud se spojí funkce manaţera a 

vlastníka, spojuje se tedy více funkcí do jedné, můţe se to odrazit na nestíhání zásadních věcí 

pro podnikání. Po konzultaci s předsedou představenstva společnosti jsem zjistila, ţe ve 

společnosti jsou po letech činnosti podniku zavedené fungující organizační plány. 

 

 Příroda 

Z hlediska přírody jsem informace čerpala ze STEP analýzy. Společnost má 

povinnost, aby její kotelny byly co nejšetrnější k ţivotnímu prostředí a vyráběla elektrickou 

energii ekologickým způsobem. V této oblasti by společnost mohla ohrozit legislativa – nově 

vydané zákony, nařízení či normy, které musí společnost respektovat. Vláda můţe navrhnout, 
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ţe kaţdá společnost s tímto předmětem činnosti musí splňovat určité standardy, které však 

nutí společnosti do inovací, tudíţ budou nákladné jak z pohledu času, tak z pohledu nákladů. 

 

 Společnost 

Pro podnik můţe být ohroţením, ale i příleţitostí demografické hledisko, jak jiţ bylo 

zmíněno ve STEP analýze. Pokud nastane trend, ţe obyvatelé se budou stěhovat do menších 

měst z důvodů vysokých cen nájmů v Olomouci a jeho blízkém okolí, znamenalo by to 

vybudování nových bytových jednotek v Litovli, čímţ by podnik získal nové potenciální 

zákazníky, kterým by mohl dodávat tepelnou a elektrickou energii.  

 

4.4.1 Shrnutí modelu IDINMOSU 

Model konkurenceschopnosti IDINMOSU zobrazil vazbu mezi jednotlivými vnějšími 

a vnitřními faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost společnosti. Z výše uvedeného 

zkoumání společnosti vyplývá, ţe Městská teplárenská společnost a. s. Litovel je 

konkurenceschopná. Z ekonomického hlediska se očekává zlepšení finančních výsledků 

oproti minulému roku. Ukazatel celkové zadluţenosti společnosti má klesající trend. Hodnota 

ukazatele z minulého roku se pohybovala těšně nad kritickou horní hranicí optimálního 

rozhraní výsledku. V letošním roce se předpokládá, ţe hodnota ukazatele bude v optimálních 

mezích.  

Vyjednávací síla odběratelů nemá v této společnosti ţádnou sílu. Společnost si ceny 

stanovuje sama bez ohledu na zákazníka. Je moţné, ţe zákazníci nebudou s cenou spokojeni a 

rozhodnou se pro vybudování vlastní kotelny ve své bytové nebo domovní jednotce. Můţe se 

ale na trhu objevit nový konkurent, který nabídne ještě niţší ceny neţ Městská teplárenská 

společnost a. s. Litovel a získá dlouhodobé zákazníky mnou zkoumané společnosti.  

Společnost poskytuje zákazníkům veškeré sluţby, které jsou spojené s dodávkou 

tepelné a elektrické energie, coţ tvoří pro společnost silnou zákaznickou oblast. Další oblastí 

jsou zaměstnanci, kterým jsou poskytovány různé benefity, ale také jsou společností nuceni 

podstupovat různá školení, která poté zvyšují kvalitu poskytovaných sluţeb. 

V rámci interních procesů by se společnost mohla více zaměřit na marketingovou 

činnost. Jedinou reklamu má společnost v centru Litovle, reklamní plochu na domě. 
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5 Návrhy a opatření 

Jak jiţ z názvu kapitoly vyplývá, v této části diplomové práce budou Městské 

teplárenské společnosti a. s. Litovel poskytnuta doporučení, která vyplynula z provedených 

analýz, poznatků a metod.  

 

 Zvýšení rentability společnosti 

Rentabilita společnosti má rostoucí tendenci, z čehoţ usuzuji, ţe v letošním roce 

budou výsledky ukazatelů rentability zase lepší. U ukazatele rentability vlastního kapitálu 

dosáhneme příznivějších výsledků, pokud vzroste hodnota rychlosti obratu aktiv skrze 

efektivnější vyuţívání kapitálu. Druhou moţnost u rentability vlastního kapitálu představuje 

růst zadluţenosti. Vyšší zadluţenost bude mít sice na rentabilitu vlastního kapitálu pozitivní 

vliv přes ukazatel míry zadluţenosti, ale i negativní vliv přes ukazatel rentability trţeb – růst 

finančních nákladů povede ke sníţení výše zisku a vliv na rychlost obratu aktiv – je-li růst 

zadluţenosti doprovázen růstem bilanční sumy. Zvýšení rentability trţeb dosáhneme lepší 

kontrolou nákladů a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků, které se projeví ve 

zvýšení zisku na 1 Kč trţeb.  

Hodnoty ukazatelů rentability v posledním analyzovaném roce byly přívětivé. 

Nejhorší vývoj však má rentabilita trţeb. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je to pro 

společnost lepší. Zvýšení hodnoty ukazatele by společnost mohla docílit, pokud by se jí 

podařilo zvýšit čistý zisk. Navrhovala bych sníţení úrokových nákladů. Toho by společnost 

mohla dosáhnout, pokud by splatila větší část jistiny. Z nezaplacené jistiny by se spočítaly 

nové úroky, které by měly niţší hodnotu, to vše ale za předpokladu konstantní úrokové míry. 

Našla jsem si další dvě společnosti, které mají stejný předmět podnikání jako Městská 

teplárenská společnost a. s. Litovel, abych porovnala rentabilitu všech třech podniků a zjistila 

jsem, ţe se rentabilita u těchto tří společností pohybuje zhruba ve stejných mezích. Pouze u 

jedné společnosti byla zaznamenána vyšší hodnota rentability vlastního kapitálu. Je to dáno 

tím, ţe má podnik vyšší podíl cizích zdrojů, a protoţe je úroková míra niţší neţ výnosnost 

aktiv, zvyšuje se rentabilita vlastního kapitálu. 
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 Sniţování celkové zadluţenosti na doporučenou úroveň 60% 

Během sledovaných pěti let byla zachycena zvýšená zadluţenost společnosti, která ale 

ovšem vykazuje klesající tendenci. Předpokládám, ţe zadluţenost v dalším roce bude opět 

niţší. V roce 2010 byla výše zadluţenosti těsně nad horní kritickou hranicí doporučovaného 

rozhraní pro tento ukazatel. Vzhledem ke kaţdoročnímu sniţování zadluţenosti podniku se 

domnívám, ţe v roce 2011 ukazatel celkové zadluţenosti Městské teplárenské společnosti a. s. 

Litovel dostane do doporučovaného rozmezí. Sníţení zadluţenosti se dosáhne, pokud se 

společnost bude snaţit v co nejkratší době splatit úvěr. Splácení úvěru závisí především na 

ziskovosti podniku. Optimální by bylo, kdyby byla společnost schopna uhradit 3 000 000 Kč 

ročně, čímţ by byl úvěr cca za 7 let splacen. 

 

 Marketingová činnosti společnosti 

Marketingová činnost společnosti je jednou ze slabých stránek podniku. Společnost se 

příliš nevěnuje reklamě a zviditelňování se. Přitom reklama můţe společnosti „přitáhnout“ 

nové zákazníky. Proto doporučuji společnosti, aby se dostávala do podvědomí novým 

zákazníkům pomocí propagačních a informačních materiálů o společnosti nebo např. 

zviditelnění v médiích jako jsou tisk nebo rádia. Na marketingovou činnost by si společnost 

mohla najmout reklamní agenturu, která by se jí o veškerou reklamu byla schopna postarat. 

V případě Městské teplárenské společnosti a. s. Litovel by se investice do 

marketingových činností mohla pohybovat v řádech desítek tisíc. Ale záleţí jen na 

společnosti, jestli bude ochotna tyto prostředky vynaloţit. Pokud by započala v Litovli 

výstavba rodinných domů a společnost by získala nového zákazníka pro dodávku tepla a 

elektřiny, trţby společnosti by se zvýšily za rok o cca 2% za jeden rodinný dům. 

 

 Design webových stránek 

V oblasti internetových stránek doporučuji společnosti, aby zlepšila jejich design. 

K tomuto zlepšení můţe vyuţít sluţeb některého webového studia. Investice, která bude 

vloţena do webových stránek, by se mohla pohybovat kolem 20 000 Kč. 
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Vylepšení webových stránek můţe pro společnost znamenat, ţe zaujmou potenciální 

zákazníky, protoţe i estetický vzhled a snadná a rychlá orientace na internetových stránkách 

hrají u zákazníka velkou roli při volbě svého dodavatele. 

 

 Rozšiřování sluţeb společnosti do jiných regionů 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel má pouze úzké trţní zacílení. Společnost 

poskytuje své sluţby pouze v Litovli a jejím blízkém okolí. Proto navrhuji, aby společnost 

vstoupila do sítě, se kterou by měla mnohem větší moţnosti, a jistě by to přineslo pro 

společnosti v síti kladný synergický efekt. Podnik, se kterým by se Městská teplárenská 

společnost a. s. Litovel mohla spojit, je společnost SV servisní s. r. o. Prostějov, jeţ se zabývá 

stejnou podnikatelskou činností jako mnou zkoumaný podnik. Společnosti v síti mají lepší 

přístup ke kapitálu, proto by mohly vyuţít finanční prostředky ze strukturálních fondů 

Evropské unie na inovační projekty, konkrétně Operační program Ţivotní prostředí – prioritní 

osu 3: Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie – oblast podpory: Výstavba nových zařízení a 

rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení vyuţívání obnovitelných zdrojů energie pro 

výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Vyuţití finančních prostředků 

z EU by muselo předcházet vypracování projektu na inovaci. Jen na obnovu všech kotelen 

Městské teplárenské společnosti by bylo třeba sestavit rozpočet na cca 90 mil. Kč. 

 

 Monitorování situace na trhu 

Aby společnost prosperovala a měla zdravý vývoj, musí neustále sledovat dění na 

místním trhu. Protoţe město Litovel vlastní určitý podíl v této akciové společnosti, mohlo by 

podávat informace společnosti o případné výstavbě bytových a rodinných domů, kde by poté 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel mohla získat nové zákazníky pro dodávku 

tepelné a elektrické energie. Nová výstavba bytových a rodinných domů začne, pokud se 

zvýší poptávky po bydlení v Litovli.  

Monitorování trhu zahrnuje i sledování konkurence. V současné době nemá společnost 

ţádného významného konkurenta v dané oblasti, ale není vyloučeno, ţe se nějaký objeví. I 

kdyţ by nový konkurent neměl jednoduchý vstup do tohoto odvětví, nesmí společnost 

„usnout na vavřínech“ a udrţovat si své zákazníky. Dalším ohroţením pro společnost by 
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mohlo být, kdyby si bytové jednotky koupily vlastní kotle, které budou ještě šetrnější 

k ţivotnímu prostředí neţ ty od společnosti, protoţe inovace jdou v kaţdé výrobní oblasti 

dopředu a odpojily by své byty od dodávky energie od Městské teplárenské společnosti a. s. 

Litovel.  

 

 Monitorování politické situace v zahraničí 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel potřebuje ke své činnosti zemní plyn 

k výrobě elektřiny a ten nakupuje od energetické společnosti Lama Investments a.s. v České 

republice. Cena zemního plynu se kvůli válce v Libyi, střetům mezi reţimem a opozicí 

v Bahrajnu, zvyšování nepokojů, protestům a protivládním demonstracím v Sýrii a Jemenu či 

jaderné krizi v Japonsku zvýšila, ale výkupní cena elektřiny se sníţila. Na společnosti je, aby 

tyto ceny vyrovnávala a zajistila tak ziskovost společnosti. 

 

 Outsourcing podnikatelských činností – opravy a montáţe 

Pokud by společnost byla ve finanční tísni, je moţné, aby vyuţila outsourcing 

některých svých činností, konkrétně servisu – jednalo by se o opravy a montáţ zařízení. O 

tyto činnosti by se postaral vybraný outsourcingový podnik a společnost by se mohla plně 

věnovat pozornost své prodejní činnosti. 
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6 Závěr 

Pro praktickou část diplomové práce jsem si zvolila Městskou teplárenskou společnost 

a. s. Litovel, která je malým podnikem s 15 zaměstnanci a na trhu prosperuje jiţ osmnáct let. 

Konkurenceschopnost, její podněcování, zvyšování nebo její zachovávání alespoň na stejné 

úrovni je v současné době významné, protoţe konkurenční soupeření se čím dál více 

vyostřuje a nebere zřetel na dodrţování pravidel nebo ctění etického kodexu. Aby se podnik 

zdravě rozvíjel, musí zvyšovat svou konkurenceschopnost a hledat konkurenční výhodu, 

kterou disponuje oproti konkurenci. Jen tak bude společnost schopna dosahovat zisku a 

hospodařit na efektivní úrovni. 

Městská teplárenská společnost je na trhu úspěšná jen proto, ţe dobře zná své 

zákazníky, dokáţe odhadnout jejich potřeby a dává vţdy na první místo zájmy zákazníka. 

Tomuto umu předcházely léta monitorování trhu a svých zákazníků. Neboli jak se říká „náš 

zákazník – náš pán“. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit a posoudit konkurenceschopnost společnosti 

zabývající se výrobní a prodejní činnosti tepelné a elektrické energie na základě vybraných 

metod a analýz. Pro provedení analýz následovalo vyhodnocení a navrhnutí několika 

moţných doporučení, které by mohly vést k větší konkurenceschopnosti podniku. 

Diplomová práce byla rozdělena do pěti částí. První a poslední část tvoří úvod a závěr. 

V teoreticko-metodologické části jsem se zaměřila na definování a popis metod a analýz, 

které jsem pouţila v praktické části. Následovala část, která se věnovala stručné 

charakteristice podniku. Nejdůleţitější částí práce je praktická část. V této části jsem 

podrobila Městskou teplárenskou společnost a. s. Litovel analýzám vnějšího prostředí, 

vnitřního prostředí a analýze hledání podnikatelského potenciálu. Výsledkem z analýz bylo 

zjištění současného postavení společnosti na trhu. Následně byla pro společnost navrhnuta 

doporučení, která směřovala ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. 

První důleţité doporučení se týkalo finanční oblasti, konkrétně sníţení celkové 

zadluţenosti společnosti, u které se ukazatel pohyboval mimo doporučené rozmezí. Za účelem 

eliminace slabých stránek bylo zvoleno další doporučení, a to zaměření se společnosti na 

marketingovou činnost, jelikoţ se Městská teplárenská společnost a. s. Litovel reklamní 

činnosti příliš nevěnuje. Jediná forma prezentace společnosti spočívá ve sponzoringu 

společenských akcí a kaţdoročním příspěvku na charitativní účely. Společnost se téţ musí 
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zabývat monitorováním jak politické situace v zahraničí, tak i místního trhu. Jen tak bude 

společnost schopna vyuţívat všechny příleţitosti z vnějšího okolí a upevňovat své postavení 

na regionálním trhu. 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel musí vyzdvihovat své silné stránky do 

popředí a potlačovat slabé stránky nebo je úplně eliminovat. Zároveň ale nesmí opomenout 

sledovat své okolí a snaţit se vyuţívat všech příleţitostí, které se jí naskytnou a samozřejmě 

se vyvarovat všem ohroţením, které by mohly narušit činnost společnosti. Jen tak bude moct 

dál prosperovat. 

Na závěr bych chtěla konstatovat, ţe cíl diplomové práce byl splněn. Městská 

teplárenská společnost a. s. Litovel je schopna obstát se svými sluţbami na daném trhu. 

Protoţe společnost v současné době nemá ţádného silného konkurenta, je její pozice na trhu 

velmi pevná, coţ je její velkou konkurenční výhodou. Dalším plusem společnosti jsou nízké 

ceny za sluţby, proto je schopna si dlouhodobě udrţet své zákazníky. Současné pozice podnik 

dosáhl také tím, ţe je schopen díky přesně stanoveným cílům, ať uţ krátkodobým nebo 

dlouhodobým, dosáhnout dobrých výsledků. I přes všechny kladné potenciály společnost 

nedosáhla ke splnění dynamiky ani v jednom roce, společnost nedovedla zlepšit své negativní 

ukazatele minulých let, a tím si nezajistila poţadovanou dynamiku transformace svých 

potenciálů. 

Řídit malý podnik v dnešním globálním světě je velmi obtíţné, obzvlášť kdyţ se 

rozrůstají národní a nadnárodní společnosti, které mají mnohem větší suverenitu. Proto je 

udrţení Městské teplárenské společnosti a. s. Litovel na trhu po několik let velkým úspěchem 

a věřím, ţe i nadále vyuţije všechny své potenciály, aby byla schopna čelit všem 

konkurentům.



54 

 


