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1. Úvod 

 

 Problematika podnikání je stále zajímavá. Je to moţná způsobeno tím ţe začít 

podnikat se jeví jako velká výzva. Podnikání je velice komplexní činnost, která si vyţaduje 

mimořádné soustředění. Veškeré činnosti směřují k jedinému, a sice k uskutečnění cíle, 

který byl podnikem stanoven. Stanovení cíle se nemusí jevit jako velký problém, avšak 

dosaţení definovaného cíle jiţ problémem můţe být.  K uskutečnění cíle si musí podnik 

formulovat strategii. Aby strategie byla formulována správně je potřeba provést 

strategickou analýzu. Tato analýza je pro podnik velmi důleţitá, jelikoţ podnik respektive 

management podniku můţe na základě analýzy reagovat na stávající, či budoucí situaci. 

  

 Cílem této diplomové práce je provést analýzu konkurence podniku SK mont NJ, 

spol. s r. o., dále pak zjistit silné a slabé stránky a příleţitosti a ohroţení podniku.  

 

 V první části práce jsou definována teoretická východiska týkající se strategické 

analýzy. Konkrétně je zde rozpracována analýza okolí podniku, analýza vnitřních zdrojů 

podniku a následně SWOT analýza. 

 V druhé části budou získané teoretické znalosti aplikované na výše zmíněný 

podnik. Na počátku bude charakteristika podniku (čím se zabývá, jak dlouho funguje, a 

další). Následně bude zkoumáno externí prostředí mající na podnik vliv, pozornost bude 

věnována analýze konkurence. Poté bude nastíněna stručná analýza vnitřních zdrojů 

podniku, a na závěr budou výsledky shrnuty analýzou silných a slabých stránek respektive 

příleţitostí a ohroţení. Na závěr práce budou uvedena doporučení pro podnik. 
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2. Analýza okolí 

2.1.  Strategická analýza 

 

Ze strategického pohledu je analýza (externí i interní) chápána jako přístup 

k nalezení všech faktorů ovlivňujících chování podniku. Podle Sedláčkové a Buchty (2006) 

je cílem strategické analýzy identifikace, analýza a ohodnocení všech podstatných faktorů, 

u nichţ lze očekávat vliv na volbu cílů a strategie podniku. 

Analýza hledá souvislosti mezi podnikem a jeho okolím. Na základě této analýzy 

jsou pak v podniku tvořeny strategie. „Proces formulace strategie je sloţitý proces, který 

vyţaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na 

podnik a jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku.“ (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Z tohoto důvodu, je potřeba aby veškeré získané informace byly pravdivé (pokud 

budeme strategii tvořit z nepravdivých údajů, půjde o zbytečné vynaloţení času a dalších 

prostředků, jelikoţ úsudky z takovýchto informací budou chybné), relevantní (sesbíraná 

data musí být závaţná pro podnik, nemělo by dojít k tomu ţe se sesbírá co největší 

mnoţství informací ačkoli nemají s chodem podniku ţádnou souvislost) a další. Strategická 

analýza by měla být prováděna s ohledem na budoucí vývojové tendence (trendy). „Jednou 

z častých chyb je to, ţe strategické analýzy jsou příliš zaměřovány na „status quo“, tj. na 

současnou výchozí situaci. Při strategické analýze by však mělo jít vţdy především o to 

identifikovat významnější dynamické jevy a procesy změn, jejichţ působení sice 

v současnosti nemusí být významné, ale které budou určovat situaci firmy v budoucnosti.“ 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 87). 

Aby podnik mohl provést analýzu, je nejdříve potřeba získat informace. Zdroje 

mohou být jak externí tak interní, formální či neformální. Zdroje strategických 

podnikových informací lze rozdělit (Keřkovský, Vykypěl, 2006): 

 verbální informace o okolí – tyto informace poskytují: 

 masmédia, 

 zaměstnanci podniku, 
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 vnější stakeholdeři
1
 (zákazníci, pracovníci bank, dodavatelské firmy, 

akcionáři, pracovníci škol atd.). 

 písemné veřejně dostupné informace (noviny, časopisy, publikace, rešerše, 

výzkumné zprávy, strategické studie, výroční zprávy společností a jiné), 

 internet (obrovské mnoţství informací; problémem bývá jejich nalezení, 

ověření pravdivosti a vyhodnocení), 

 průmyslová špionáţ, 

 strategické studie, průzkumy a prognózy, 

 strategické informační systémy (systémy vybudované ve velkých podnicích, 

shromaţďující a vyhodnocující informační vstupy od zákazníků, dodavatelů, 

konkurentů a dalších), 

 speciální databázové systémy strategických informací. 

 

Strategická analýza se zaměřuje na dvě základní oblasti. A to na oblast vnějšího 

okolí podniku a na analýzu vnitřních zdrojů. Jak uvádí Sedláčková a Buchta (2006) nejde o 

nezávislé okruhy, ale naopak zde existuje vzájemné propojení těchto oblastí. Vliv těchto 

faktorů na podnik je patrný z obr. 2.1. 

 

 

Obr. 2.1: Strategická analýza 

                                                 
1
 stakeholders v překladu z anglického jazyka, jsou „ti kdo něco drţí“. V českém jazyce se pouţívá výraz 

zainteresované strany. Jedná se o veškeré subjekty nějakým způsobem spojené s podnikem. 

Politické, 

ekonomické, 

sociokulturní, 

technologické a jiné 

vlivy makrookolí, 

tlaky na globalizace 

Atraktivita odvětví, 

hybné síly, klíčové 

faktory úspěchu, 

strategické 

konkurenční skupiny 

Konkurenční síly, 

nákladové postavení 

konkurentů a 

očekávané reakce 

rivalů 

Strategická pozice podniku 

Specifické přednosti, dostupné zdroje, 

relativní konkurenční síla, silné a slabé 

stránky, vyváţenost portfolia 

Vnější faktory 

Vnitřní faktory 
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Zdroj: Sedláčková, Buchta (2006) 

 

  

2.2.  Analýza prostředí podniku 

 

Jelikoţ podnik nepůsobí ve vzduchoprázdnu je potřeba neustále vyhodnocovat 

informace o prostředí, ve kterém se nachází. Strategická analýza okolí tak zahrnuje 

sledování okolí podniku. Poté dochází k vyhodnocování zjištěných informací a posouzení 

zda dané faktory jsou pro podnik příleţitostí či ohroţením. Prostředím je myšlen souhrn 

všech vlivů či faktorů působících na jakýkoliv subjekt nacházející se v tomto prostředí. A 

také opačné působení, tedy to jak subjekt působí na své okolí. To je patrné z obr. č. 2.2. 

 

 

Obr. 2.2: Okolí, v němţ podnik působí      

Zdroj: Jakubíková (2008)  

 

Makroprostředí 

 

Graficky lze znázornit makroprostředí následovně: 

Makroprostředí 

Mikroprostředí 

Vnitřní prostředí 

podniku 

Politicko právní 

Ekonomické 
Sociálně kulturní 

Technologické 

Zákazníci 

Odběratelé 

 Dodavatelé 

 

Konkurence 
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Obr. 2.3: Makroprostředí podniku 

 

Z obr. 2.3 je patrné ţe při analýze makroprostředí je nutné postupovat od 

celosvětových vlivů směrem k niţším formám uspořádání. V praktické části bude 

provedena analýza na úrovni státu, tedy České republiky. 

Makroprostředí je takové prostředí, které je pro podnik neovlivnitelné nebo pouze 

velice obtíţně ovlivnitelné. Ačkoli se zdá, ţe např. politické či legislativní záleţitosti nelze 

ovlivnit, malý prostor existuje. Podnik můţe pomocí lobbingu na správných místech 

ovlivnit znění zákonů či nařízení vlády apod. 

Mezi vlivy působící v makroprostředí patří (Kotler, 2001): 

 legislativní a politické: 

o ochrana podniku před nekalou konkurencí; ochrana spotřebitele před 

neseriózními podnikatelskými praktikami; ochrana společnosti před bezuzdým 

obchodním chováním, 

o růst speciálních zájmových skupin (politické akční komise, spotřebitelská 

hnutí, aj.), 

 ekonomické: 

o zrychlení mezinárodní přepravy, komunikace a finančních transakcí (to vede 

k rychlému růstu celosvětového obchodu a investování), 

o vzestup ekonomické síly některých asijských zemí, vznik obchodních 

seskupení (EU, NAFTA, apod.), 

o růst zadluţenosti některých zemí, růst objemu barterových obchodů a 

protiobchodů na podporu rozvoje mezinárodních transakcí, 
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o přechod bývalých socialistických zemí na trţní hospodářství; postupné 

otevírání nových trhů (BRIC
2
, východní Evropa, arabské země a Latinská 

Amerika), 

o rostoucí počet mezinárodních strategických aliancí; zvyšující se počet 

celosvětových značek, 

o struktura příjmů; úspory, dluhy a dostupnost úvěrů, 

 socio-kulturní: 

o vztah lidí k sobě samým, vztah k jiným lidem, postoj lidí k organizacím, 

názory lidí na společnost, postoj lidí k ţivotnímu prostředí, 

o stálé kulturní hodnoty; posuny druhotných kultur v průběhu času, 

o existence subkultur, 

 demografické: 

o růst celosvětové populace, populační věkový mix, 

o změna etnické struktury obyvatelstva, 

o vzdělanostní skupiny, typy domácností, 

o geografické přesuny populace, přesun z hromadných trhů na mikrotrhy, 

 ekologické: 

o nedostatek surovin; zvýšené náklady na energii, 

o zvýšený stupeň znečištění, 

o měnící se úloha vlád (zaměření pozornosti na ochranu ţivotního prostředí), 

 technologické, technické: 

o zrychlující se tempo technologických změn; neomezené příleţitosti pro 

inovace, 

                                                 
2
 zkrácený výraz BRIC označuje země s vysokým potenciálem rozvoje. Jedná se o Brazílii, Rusko, Indii a 

Čínu. 
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o změny ve výdajích na výzkum a vývoj, 

o rostoucí regulace technologických změn. 

 

 

2.2.1. Analýza PEST 

Nejznámější a nejpouţívanější metodou analýzy makroprostředí je tzv. PEST 

analýza. Stále častěji se však objevují modifikace např. PESTE, PESTL, PESTLE. Jedná 

se o slovo (akronym) vytvořené z prvních písmen názvu vlivů působících na podnik. Tato 

metoda zkoumá vnější faktory působící na podnik. Slova začínají stejně v anglickém i 

českém jazyce. Konkrétně u posledně zmíněné modifikace se jedná o: 

 Political (politické)  

 Economic (ekonomické) 

 Social (sociální) 

 Technological (technoligcké) 

 Legal (legislativní) 

 Environmental (ekologické) 

Další varianty názvu
3
 mohou být např. PESTELI kde je navíc přidán faktor 

Industrial, či STEEPLED, v této upravě je přidán prvek etiky (Ethical) a demografie 

(Demographic). 

 

 Podle Dubce, Grassseové a Řeháka (2010) je tato metoda vyuţívána pro 

strategickou analýzu vnějšího prostředí podle faktorů u kterých se předpokládá vliv na 

organizaci. Účelem této analýzy by mělo být nalezení odpovědí na následující otázky: 

 Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci nebo její části? 

 Jaké jsou moţné účinky těchto faktorů? 

 Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůleţitější? 

 

                                                 
3
 Pest market analysis tool (2010) 
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Následuje specifikace jednotlivých faktorů analýzy. 

a) Political: 

- politická stabilita (úroveň demokracie v dané zemi), 

- vliv vládnoucí strany (zda vládne pravice či levice), 

- rychlost přijímání nových právních norem, 

- antimonopolní opatření, 

- regulace zahraničního obchodu, 

- míra korupce, 

- vliv lobby na politické zástupce, 

- transparentnost vládních výdajů, 

- členství státu v politicko-hospodářských seskupeních, 

- vztah k ochraně ţivotního prostředí, 

- podpora podnikání, 

- sociální politika. 

b) Economic: 

- stadium hospodářského cyklu ekonomiky (zda je ekonomika ve stadiu deprese, 

recese, oţivení či konjunktury), 

- hospodářská politika vlády (regulace, podpory podnikání, ochrana investic, aj.), 

- míra inflace, 

- monetární politika státu (nabídka peněz v ekonomice, úrokové sazby, vývoj 

kurzů měn, atd.), 

- fiskální politika (daňové zatíţení podniků a občanů, výdaje vlády, apod.), 

- stav platební bilance státu, deficit zahraničního obchodu, míra zadluţení státu, 

- situace na kapitálovém trhu, 

- vývoj produktu ekonomiky (HDP), míra nezaměstnanosti, 

- kupní síla (subjektů). 

c) Social: 

-  

- hodnotové stupnice a postoje lidí (konkurence, zákazníků, dodavatelů, 

zaměstnanců a dalších subjektů), 

- zdravotní stav obyvatel, 

-  ţivotní styl, ţivotní úroveň, 

- kvalifikační struktura populace, 
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- společensko-politický systém a klima ve společnosti, 

- mobilita obyvatelstva. 

d) Technical: 

- rychlost technologického vývoje v daném oboru, 

- vládní výdaje na výzkum a vývoj, 

- značný rozmach informačních a komunikačních technologií, 

- vyuţívání internetu k podnikání (e-business, e-shop, e-banking), 

- dostupnost internetu, 

- míra (rychlost) zastarávání techniky, 

- inovace ve vzdělávání (e-learning). 

 

Mikroprostředí 

 

Mikroprostředí neboli mikrookolí je prostředí které je bezprostředně ovlivnitelné 

podnikem. Jedná se o obor, ve kterém podnik působí. Patří zde veškeří stakeholdeři 

(zákazníci, konkurence, odběratelé, dodavatelé, veřejnost, státní instituce, banky, 

pojišťovny, atd.). 

 

2.2.2. Porterův model konkurenčního prostředí 

Analýzou tohoto okolí se zabývá Porterův model pěti sil. V modelu je zahrnuto pět 

konkurenčních faktorů, které mohou podnik ohrozit. V podniku je nutno vyhodnotit vliv 

(míru vlivu) faktorů a jak se tomuto vlivu bránit. Jedná se o: 

 vstup nových konkurentů do odvětví, 

 stávající konkurenci, 

 ohroţení substituty, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 vyjednávací síla zákazníků. 

Grafické znázornění pěti faktorů působících na podnik s doplňujícími otázkami je 

moţno spatřit na obr. č. 2.4. 
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Obr. 2.4: Porterův model konkurenčního prostředí (oborového okolí/odvětví) 

Zdroj: Keřkovský, Vykypěl (2006) 

 

Konkurence  

 

 Jde nesporně o jeden z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující podnik. Proto se podniky 

zabývají důkladnou analýzou konkurence. V analýze podnik zkoumá svou pozici vůči 

konkurenci, vývoj konkurence, návratnost odvětví, vstup/výstup konkurence z odvětví a 

další. Jakubíková (2008) člení konkurenci podle: 

1. teritoriálního hlediska (globální, alianční, národní, meziodvětvová, odvětvová, 

komoditní konkurence), 

2. hlediska nahraditelnosti produktu, 

3. hlediska počtu výrobců a stupně diferenciace produkce (monopol, oligopol, 

monopolistická konkurence, dokonalá konkurence), 

4. hlediska stupně organizovanosti a propojitelnosti výrobců do aliancí (monopol, 

kartel, syndikát, trast). 

 

Hrozba 

vstupu 

nových 

konkurentů 

Hrozba 

substitutů 

KONKURENČNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Čím lze zvýšit bariéry 

vstupu? 

Jak lze zlepšit naši 

pozici vůči konkurenci? 

Čím lze sníţit 

vyjednávací sílu 

zákazníků? 

Čím lze zlepšit naši 

pozici vůči 

dodavatelům? 

Vyjednávací 

síla zákazníků 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

Čím lze sníţit hrozbu 

substitutů? 
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V Porterově modelu konkurenčního prostředí je zohledněna jak stávající tak 

potenciální nová konkurence na trhu.  

Pokud platí některé z následujících podmínek, není hrozba vstupu nových 

konkurentů na trh tak vysoká (Keřkovský, Vykypěl, 2006): 

 fixní náklady vstupu do odvětví jsou velmi vysoké, 

 dané odvětví má strukturu přirozeného monopolu (sítě, doprava, energie, atd.), 

 existence úspor z rozsahu výroby v odvětví, 

 významné nákladové výhody stávajících podniků na trhu v důsledku zkušeností, 

přístupem ke zdrojům či know-how, 

 vysoce diferenciované produkty (k produkci je nutné know-how), 

 vysoké náklady přestupu zákazníků i dodavatelů (jakmile jsou silně připoutáni ke 

stávajícím obchodním partnerům, nebudou mít zájem hledat si nové), 

 velmi obtíţné napojení se na existující distribuční kanály, 

 riziko agresivní reakce stávajících podniků na trhu (cenové války, a jiné), 

 odvětví má vysoký stupeň regulace státem (banky, letectví, školství, atd.). 

 

 Rivalita mezi stávajícími konkurenty můţe být vysoká při splnění některých z níţe 

uvedených předpokladů: 

 trh málo roste, případně se zmenšuje, 

 nové odvětví, které můţe být v budoucnu lukrativní, 

 velký počet konkurentů v odvětví, 

 výrobní kapacity jsou maximálně vyuţívány kvůli vysokým fixním nákladům, 

 opakující se anebo chronický nadbytek výrobních kapacit v odvětví, 

 malá ziskovost v odvětví (strategie přeţití), 

 zákazník nevnímá rozdíly mezi produkty různých konkurentů, 

 bariéry odchodu z odvětví jsou vysoké. 

 

 Rivalitu v odvětví lze analyzovat pomocí následujících otázek (Tichá, Hron, 2003): 

 Kdo patří mezi nejsilnější konkurenty podniku? 

 V jakém vztahu k nim si stojí analyzovaný podnik? 

 Můţe podnik redukovat míru rivality v odvětví? 

 Jaké jiné zdroje konkurenceschopnosti mají konkurenti? 

 Jaké faktory zvyšují či sniţují konkurenci v odvětví? 

 Jaký přístup mezi konkurencí převládá? 



19 

 

Substituty 

 

 Jedná se o produkty, které mají srovnatelné vlastnosti, lze je vzájemně nahrazovat a 

uspokojují stejnou potřebu. Z definice je zřejmé ţe hrozba substitutů nevzniká, jakmile 

k produktu podniku neexistují na trhu blízké substituty.  

 Další podmínky sniţující ohroţení substituty (Keřkovský, Vykypěl, 2006): 

 podniky nabízející substituty vyrábějí s vyššími náklady, 

 podniky nabízející substituty příliš nezvyšují nabídku, 

 náklady přestupu (pro zákazníka) na spotřebu substitutu jsou vysoké, 

 cena výrobku, který by mohl být nahrazován substituty, je pro spotřebitele 

lákavá. 

  

Dodavatelé 

 

 Kaţdý podnik má řadu dodavatelů, kteří se přímo podílejí na úspěchu podniku na 

trhu. Proto je důleţité věnovat výběru dodavatelů pozornost a následně budovat solidní 

partnerství. Dodavatele lze členit do různých kategorií. Podle Jakubíkové (2008, s. 85) lze 

dělit dodavatele: „dodavatelé materiálu a surovin, polotovarů, dílů, součástek, dodavatelé 

energie a paliv, dodavatelé technologií, informací, pracovníků a další.“ 

Svou důleţitost si ovšem dodavatelé uvědomují a tím roste jejich vyjednávací síla (cenové 

podmínky, dodací podmínky, splatnost faktur, a jiné). 

 Keřkovský a Vykypěl (2006) uvádějí následující situace, ve kterých je vyjednávací 

pozice dodavatelů vysoká: 

 dodavatel je na trhu velký (z hlediska nabídky) či významný (tradice, image, aj.) 

dodavatel; a na daném trhu existuje omezený počet dodavatelů, 

 nakupující podnik není pro dodavatele důleţitým zákazníkem, 

 zboţí poptávané zákazníkem je vysoce diferencované (speciální vlastnosti, 

kvalita, atd.), z toho vyplývá, ţe nemůţe snadno přejít ke konkurenci, 

 zákazník nemá k dispozici potřebné trţní informace, 

 neexistují lehce dostupné substituty, 

 dané zboţí má pro zákazníka nízkou cenovou elasticitu poptávky, 

 zákazník není nucen minimalizovat své náklady, 
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 zákazník není významným distributorem (není schopen ovlivnit další obchodníky 

a zákazníky). 

 

Zákazníci 

 

 Zákazníci nebo také odběratelé, jsou právnické či fyzické osoby. Tyto osoby 

mohou být konečným spotřebitelem produktu nebo jenom mezičlánkem v obchodním 

řetězci. Analýza zákazníků podniku je velmi důleţitá. Podnik by měl zkoumat 

demografické, sociální a ekonomické faktory zákazníka. Pokud by podnik neznal své 

zákazníky, nevěděl by co a v jakém mnoţství produkovat.  

 Zákazníci mohou mít na svého dodavatele různě silný vliv, který je zkoumán 

v Porterově modelu. Zákazník má značnou vyjednávací sílu kdyţ (Keřkovský, Vykypěl, 

2006): 

 je zákazník velký popřípadě významný (známá osobnost, podnik s tradicí či 

dobrým image, a jiné), 

 zákazníkovi nic nebrání přejít ke konkurenci, 

 zákazník má potřebné trţní informace, 

 na trhu jsou dostupné substituty, 

 zákazníci jsou značně citliví na změnu ceny (zboţí má vysokou cenovou 

elasticitu poptávky), 

 zákazník nevnímá rozdíl mezi produkty od jednotlivých dodavatelů a kvalita pro 

něj nehraje vysokou roli, 

 zákazník je nucen minimalizovat náklady, 

 zákazníkem je silný distributor schopen ovlivnit další zákazníky. 

 

 

2.2.3. Analýza konkurence 

 

Analýza odvětví 

 V rámci analýzy konkurence je potřeba zjistit zda je samotné odvětví ve kterém 

podnik působí vysoce konkurenční či nikoliv. K tomuto slouţí hodnocení 

charakteristických faktorů ovlivňujících odvětví (Tichá, Hron, 2003): 

 velikost trhu (menší trh není zajímavý pro nové konkurenty), 
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 rychlost vývoje trhu (čím rychlejší vývoj tím vyšší riziko vstupu nových 

konkurentů), 

 velikost kapacit (nadměrné kapacity sniţují ceny a ziskové marţe), 

 ziskovost odvětví (vysoce ziskové odvětví přitahuje novou konkurenci), 

 bariéry vstupu či výstupu (čím „vyšší“ bariéry, tím větší ochrana existujících 

podniků před potenciálními konkurenty), 

 cena produktu (rozhodující pro většinu zákazníků), 

 rapidní technologická změna (investice do technologie, strojů, zařízení, atd.), 

 kapitálová náročnost (komplikuje rozhodování o investicích), 

 standardizace výrobků (usnadňuje přechod zákazníků mezi prodejci), 

 úspory z rozsahu (rozhodují o objemu výroby a podílu na trhu z hlediska 

nákladů), 

 rychlé inovace produktů (zkracování ţivotního cyklu výrobků). 

Sedláčková a Buchta (2006) uvádějí několik dalších faktorů ovlivňujících 

atraktivitu odvětví. Jsou jimi struktura odvětví (počet podniků a jejich velikost), 

pravděpodobnost vstupu či výstupu velkého podniku, stabilita poptávky (zda je poptávka 

cyklická či sezónní a jiné), intenzita konkurenčního boje. 

 

Pro hodnocení odvětví lze pouţít tab. 2.5. V tabulce jsou hodnoceny jednotlivé 

faktory na škále podle jejich síly. Čím více budou faktory hodnoceny na levé straně škály, 

tím lze odvětví povaţovat za vysoce konkurenční. 

 

Faktor Hodnocení 

Míra růstu odvětví nízká                  vysoká 

Bariéry vstupu do odvětví ţádné      téměř nemoţný vstup 

Rivalita mezi konkurenty extrémně vysoká      téměř ţádná 

Dostupnost substitutů mnoho substitutů      ţádné substituty 

Závislost na vstupech vysoká      téměř ţádná 

Vyjednávací pozice 

odběratelů 
diktují podmínky      podřizují se podmínkám 

Technologická náročnost hi-tech      nízká úroveň technologie 

Míra inovací časté inovace      téměř ţádné inovace 

Úroveň manaţerů 
vysoce 

kvalifikovaní 
     málo kvalifikovaní 

Tab. 2.5: Faktory konkurence v odvětví 
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Zdroj: Tichá, Hron (2003) 

 

Cílem této analýzy je zjistit zda je dané odvětví atraktivní či nikoli. Neatraktivní 

odvětví je rozpoznatelné podle obranné strategie podniků a také podle odchodů z odvětví 

či naopak moţnosti posilování (např. fúze). Atraktivní odvětví trhu přináší agresivní, 

růstově orientované strategické přístupy podle Sedláčkové a Buchty (2006). 

 

Analýza konkurence 

 Tato analýza je velmi důleţitá neboť nelze zformulovat strategii podniku, aniţ by 

znal svou konkurenci. Základní kroky analýzy konkurence podle Sedláčkové a Buchty 

(2006): 

 Identifikace současných a potenciálních konkurentů (zde je potřeba se 

vyvarovat chybám jako je přecenění současných konkurentů na úkor 

potenciálních, přecenění velkých konkurentů, předpokládat stejné chování 

konkurentů jako v minulosti, přecenění finančních zdrojů konkurence a 

podcenění nefinančních zdrojů, a jiné). 

 Analýza jejich cílů, představ (o konkurentech, odvětví), nákladové postavení 

konkurentů a současný a předpokládaný styl uplatňování strategie. Na základě 

toho zpracovat konkurenční profil nejbliţší konkurence. 

 Na základě porovnání konkurenčních profilů s dříve zjištěnými 

změnotvornými a konkurenčními silami daného odvětví předpovědět 

pravděpodobnou reakci konkurence. 

 

Keřkovský a Vykypěl (2006) uvádějí základní otázky, na které by měly být při 

provádění analýzy konkurence nalezeny odpovědi: 

 Jaká je současná pozice podniku vůči konkurentům? (měřeno pomocí image 

podniku, vztahů se stakeholdery, a jiné) 

 Jak se mění a vyvíjí konkurence? 

 V jaké fázi ţivotního cyklu se nacházejí produkty v odvětví? 

 Jaká je rentabilita odvětví vůči srovnatelným odvětvím? 

 Vstupují či opouštějí konkurenti dané odvětví? 

 

Konkurenci lze zkoumat pomocí nejrůznějších charakteristik. Několik takových 

charakteristik je uvedeno v tab. 2.6. Název podniku, zvláštnosti vyţadující reakci, odhad 
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trţeb a odhad podílu na trhu je hodnocen slovně, v peněţních jednotkách resp. 

v procentním vyjádření. Následující charakteristiky se hodnotí pomocí škály od 1 do 5. 

Kde platí, ţe nejlepší či nejvyšší se rovná 1, nadprůměrný 2, průměrný 3, podprůměrný 4 a 

nejhorší či neohroţující je rovno 5 bodům. 

 

Charakteristika 
Konkurent 

A B C D 

Název podniku     

Odhad trţeb     

Odhad podílu na trhu     

Cenová výhoda     

Kvalitativní výhoda     

Technologická základna     

Distribuční podmínky     

Odbytová základna     

Nákladová výhoda     

Pozice v rámci odvětví (současná)     

Pozice v rámci odvětví (v příštím roce)     

Váţnost konkurence (současná)     

Váţnost konkurence (v příštím roce)     

Váţnost konkurence (v dalších letech)     

Něco zvláštního na co je potřeba reagovat?     

  Brzy      

  Příští rok     

  Dlouhodobější ohroţení     

Tab. 2.6: Rastr pro hodnocení konkurentů 

Zdroj: Tichá, Hron (2003) 

 

Klíčové faktory úspěchu 

 Tyto faktory rozhodují o úspěchu podniku na trhu. Určují konkurenceschopnost 

podniku a také rozdělují podniky na úspěšné či neúspěšné. Klíčové faktory jsou rozdílné 

pro jednotlivá odvětví. Faktory se vztahují ke zdrojům podniku. Je zde tedy určitá 

provázanost s vnitřní analýzou. Tichá a Hron (2003) definují 4 základní zdroje klíčových 

faktorů úspěchu: 

1. charakteristiky odvětví – sada klíčových faktorů bude vţdy typická pro dané 

odvětví a bude se měnit s jeho vývojem, 
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2. konkurenční pozice – pozice analyzovaného podniku ve vztahu k jeho 

konkurentům, 

3. globální prostředí – změny v globálním prostředí nemusejí být zřejmé, a podniky je 

nemusejí zaznamenat včas, 

4. organizační vývoj – vývoj v rámci organizace můţe být generátorem nových 

klíčových faktorů úspěchu. 

 

Při identifikaci faktorů je důleţité zaměřit se pouze na ty podstatné. V odvětví 

nebývá více neţ 3 nebo 4 klíčových faktorů. Sedláčková a Buchta (2006) uvádí následující 

seznam nejběţnějších faktorů: 

 technologie (vědecký výzkum, schopnost inovace procesu, inovace výrobku, 

know-how v technologii), 

 výroba (nákladová efektivnost, kvalita, vyuţití fixních aktiv, kvalifikovaná 

pracovní síla, vysoká produktivita práce), 

 distribuce (široká síť velkoobchodů a maloobchodů, nízké náklady, rychlost 

dodávek), 

 marketing (zkušení prodejci, přesně identifikovat potřeby zákazníka, šířka a 

hloubka sortimentu, práce se značkou, efektivní marketingová komunikace, 

servis, záruka, splátky, doprovodné sluţby, a jiné), 

 organizace a řízení (pruţná organizační struktura, zkušený management, 

informační systém, vyuţití moderních řídících přístupů), 

 ostatní (přístup ke kapitálu, umístění prodejen, celkově nízké náklady, 

patentová ochrana, image podniku, a další). 

 

Pomocí uvedených faktorů lze analyzovat konkurenceschopnost. Hodnocení 

podniku ve vztahu k jeho konkurenci je znázorněno v tab. 2.7. Nejprve je nutné vyhledat 

rozhodující faktory, následně je kaţdému z nich přiřazena váha podle vnímané závaţnosti. 

Součet vah by měl být roven 100% resp. 1,0. Poté přichází na řadu hodnocení jednotlivých 

faktorů za pouţití stupnice od 1 do 5. Kdy 1 reprezentuje nejlepší hodnotu a 5 nejhorší. 

V třetím kroku se vynásobí váhy a jednotlivé skóre, které byly přiřazeny podniku a jeho 

konkurentům. Na závěr se vynásobené hodnoty sečtou pro kaţdý podnik zvlášť a výsledné 

skóre ukazuje konkurenční pozici. 
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Klíčový faktor úspěchu Váha Podnik Rival A Rival B 

Kvalita výrobku     

Reputace / image     

Dostupnost surovin / náklady     

Technologické přednosti     

Výrobní schopnosti     

Marketing / distribuce     

Finanční situace     

Nákladová pozice     

Schopnost cenového boje     

Součet vah 1    

Vážené skóre konkurenční     

Tab. 2.7: Rastr pro analýzu konkurenceschopnosti 

Zdroj: Tichá, Hron (2003) 

 

 

3. Analýza vnitřních zdrojů 

 

 Analýza vnitřních zdrojů, jak jiţ z názvu vyplývá, zkoumá veškeré interní faktory 

organizace. Tyto faktory má moţnost podnik respektive jeho vedení přímo ovlivňovat, na 

rozdíl od vnějších faktorů, které jsou obtíţně ovlivnitelné. Je to dílčí část celkové 

strategické analýzy. Interní prostředí podniku se skládá ze tří zdrojů. A sice materiálových, 

finančních a lidských. 

 Analýza vnitřního prostředí se skládá z hodnocení (Jakubíková, 2008, s. 88): 

 realizace strategických cílů, 

 finanční situace a schopnosti, 

 vstupní/výstupní logistiky podniku, 

 výrobních operací, techniky a technologií uvnitř organizace, 

 marketingu (značka, komunikační mix, design, apod.), 

 prodeje, poprodejního servisu, 

 vědeckovýzkumných a vývojových zdrojů, 

 lidských zdrojů (management, zaměstnanci), úroveň řízení a organizace práce 

(mezilidské vztahy, atd.), 

 infrastruktury podniku, 
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 image a goodwillu firmy, a jiné. 

 

Cílem vnitřní analýzy by mělo být vyhodnocení, jakými zdroji podnik disponuje (v 

době provádění analýzy) a zda jsou tyto zjištěné zdroje shodné se zjištěními z jiných 

analýz. Nestačí však pouze jednou definovat zdroje, v podniku musí probíhat aktualizace, a 

to vlivem neustále měnícího se prostředí. Po provedení analýzy by mělo být vedení 

organizace schopno porozumět produkčním schopnostem podniku.  

Vnitřní analýza by měla být popisná a kritická. Tedy by měla být k jednotlivým 

kritériím hodnocení uvedena konkrétní fakta. Tyto fakta by měly dokládat současný i 

potenciální budoucí stav, a měly by být kriticky zhodnoceny. Výsledkem by měly být 

analytické závěry ve formátu tabulky SWOT (Hanzelková, 2009, s. 134). 

 

 

3.1. IFE matrix   

  

 Jedná se o Internal Factor Evaluation (tedy hodnocení vnitřních faktorů). Tato 

metoda slouţí ke strategickému hodnocení hlavních silných a slabých stránek podniku. 

Následně slouţí technika pro formulaci strategie. Matice IFE by měla být tvořena pomocí 

následujících pěti kroků viz IFE Matrix (2011):  

1. Vytvoření seznamu vnitřních faktorů pomocí interního auditu (je doporučeno 

identifikovat 10 aţ 20 faktorů), 

2. Přiřazení váhy jednotlivým faktorům. Suma vah musí být rovna 100 %, 

respektive v desetinném vyjádření rovna 1. Váhy udávají důleţitost faktoru pro 

úspěch podniku, pokud je tedy váha rovna 0 není faktor důleţitý, a naopak 

váha rovna 1 značí velkou důleţitost. 

3. Ohodnocení jednotlivých faktorů pomocí stupnice od 1 do 4. Kde hodnota 1 

značí velkou slabinu, hodnota 2 informuje o menší slabé stránce. Hodnota 3 

udává menší silnou stránku a hodnota 4 velkou silnou stránku podniku. 

4. Vynásobení váhy s bodovým ohodnocením kaţdého faktoru. Tímto se získá 

váţené skóre pro kaţdou proměnnou. 

5. Sečtení váţeného skóre u kaţdé proměnné, výsledkem je váţené skóre pro 

celou organizaci. 
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Váţené skóre celého podniku můţe být v rozmezí od 1 do 4. Průměrná hodnota je 

tedy 2,5. Pokud je váţené skóre pod průměrnou hodnotou značí to, ţe je podnik vnitřně 

slabý, naopak skóre nad průměrem indikuje silnou vnitřní pozici podniku. Nevýhodou této 

metody je značná subjektivita.  

 

4. SWOT analýza 

 

 Tato analýza patří mezi nejčastější diagnostiku stavu podniku. Metodu lze pouţít 

nejen pro strategickou analýzu, ale i pro identifikaci hrozeb a příleţitostí či silných a 

slabých stránek v taktickém či operativním řízení. Keřkovský a Vykypěl (2006, s. 120) 

uvádějí metody sběru informací pro SWOT analýzu: „fakta pro SWOT  lze shromáţdit 

pomocí nejrůznějších technik, např. převzetím z jiţ uskutečněných analýz, porovnáním 

s konkurenty (benchmarking
4
), metodou rozhovoru, případně řízenou diskuzí expertů.“ 

Jednotlivá písmena v názvu analýzy nám určují faktory působící na podnik: 

 strengths – silné stránky, 

 weaknesses – slabé stránky, 

 oportunities – příleţitosti, 

 threats – hrozby. 

Jedná se o analýzu sloţenou ze dvou částí. Zkoumá jak interní tak externí prostředí 

podniku. Část SW je zaměřena na vnitřní prostředí podniku, kdeţto část OT na vnější 

prostředí. Doporučenou formou uspořádání je tabulka sloţena ze čtyř buněk, viz obr. 4.1. 

 

S                                 výčet silných stránek 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

W                              výčet slabých stránek 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 

O                                       výčet příleţitostí 

 ……………………………………. 

 …………………………………….. 

T                                             výčet hrozeb 

 ……………………………………. 

 …………………………………… 

 

Obr. 4.1: Doporučená forma uspořádání výsledků SWOT analýzy 

Zdroj: Keřkovský a Vykypěl (2006) 

 

                                                 
4
 Jde o porovnávání vlastního podniku s konkurencí. Srovnání s tím nejlepším v oboru. 



28 

 

4.1.  Analýza vnějšího prostředí 

 

Podnik musí neustále sledovat vlivy působící z makroprostředí (veškeré faktory viz 

analýza PEST), a mikrookolí. Se stále se zvyšující mírou globalizace je nutno pozorovat 

tendence ve stále větším okolí.  

Vnějšímu prostředí odpovídá část OT. Příleţitostí pro podnik je jakákoliv výhoda, 

z které by mohl v budoucnu těţit. Jsou to veškeré moţnosti rozvoje podniku či příleţitosti 

ke sníţení ohroţení podniku. Příleţitosti a hrozby by měly odpovídat výsledkům externích 

analýz (PEST, Porterova analýza, aj.). 

Hrozba prostředí je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového trendu ve 

vnějším prostředí, která by mohla vést k ohroţení prodeje nebo zisku. Jak uvádí Kotler 

(2001, s. 91) „hrozby by měly být klasifikovány z hlediska závaţnosti a pravděpodobnosti 

jejich výskytu.“ Příklad typických hrozeb (Veber, 2000): 

 vysoká diferenciace v odvětví, 

 státní regulace, 

 know-how, které se v odvětví pouţívá, 

 velký počet konkurujících si podniků, stejně velké konkurující si podniky, 

 pomalý růst odvětví, 

 hrozba substitučních výrobků, 

 hrozba vstupu nového výrobce atd. 

 

 

4.2. Analýza vnitřního prostředí 

  

Na toto je zaměřena část SWOT a sice SW. Jde tedy o hledání silných a slabých 

stránek. Zde se hledají rozhodující faktory vyplývající z vnitřního prostředí podniku. Dle 

Jakubíkové (2008, s. 103) mezi tyto faktory patří „cíle, systémy, procedury, zdroje 

podniku, materiální prostředí, podniková kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, 

kvalita managementu aj.“ 

 Podle Vebera (2000) mohou být nalezeny a zkoumány silné a slabé stránky v těchto 

oblastech: 

 finanční síla organizace, 
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 výzkum a vývoj, 

 výrobková politika, 

 úroveň managementu, 

 organizace podniku, 

 napojení na infrastrukturu, 

 image podniku či výrobku atd. 

 

 

 Při tvorbě SWOT by měly být dodrţovány některé zásady (Keřkovský, Vykypěl, 

2006, s. 121 – 122): 

1. závěry SWOT by měly být relevantní (tj. analýza by měla být vytvořena 

s ohledem na účel, pro nějţ je zpracována). Nemělo by docházet k aplikování 

SWOT vytvořené za jedním účelem na řešení jiné problematiky. 

2. SWOT by měla být vţdy zaměřena na podstatná fakta a jevy. Po prvotní 

identifikaci by měla přijít na řadu redukce, aby bylo zajištěno, ţe se budou 

zkoumat pouze podstatné vlastnosti analyzovaného objektu či prostředí. 

3. Je-li SWOT součástí strategické analýzy, pak by při ní měla být identifikována 

pouze strategická fakta. 

4. SWOT by měla být objektivní, analýza by neměla vyjadřovat jenom subjektivní 

názory zpracovatele analýzy, nýbrţ objektivně odráţet vlastnosti objektu 

analýzy, případně prostředí, v němţ se objekt analýzy nachází. Toho 

dosáhneme při zpracování analýzy pomocí skupinové diskuze (tzv. 

brainstorming), či předloţením vytvořené dokumentace dalším expertům. 

5. Síla působení jednotlivých faktorů by měla být ve SWOT nějakým způsobem 

ohodnocena podle významu (zvýraznění nejvýznamnějších faktorů, či 

ohodnocení pomocí bodovacího systému). 

6. Je výhodné, jsou-li jednotlivá fakta v SWOT analýze identifikována. Tyto 

identifikátory lze vyuţít při zdůvodnění návrhu. 

 

Mezi další zásady doporučené při praktickém zpracování SWOT analýzy patří 

(Hanzelková, 2009, s. 141 – 142): 

a) Jednotlivé analýzy mohou přinést velké mnoţství detailních závěru, proto je 

vhodné v prvním kroku jiţ za kaţdou dílčí analýzou udělat shrnutí – dílčí 

SWOT. Teprve ve druhém kroku je doporučeno obsahy dílčích shrnutí 
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sumarizovat do souhrné SWOT. Z obsahu shrnutí je patrné zda je analýza pro 

daný účel relevantní. Tímto postupem se při přenosu závěrů dílčích analýz do 

sumární SWOT na nic nezapomene. 

b) Zjištěné analytické závěry, jak při dílčí tak u celkové SWOT analýzy, je 

vhodné s rozumnou mírou kritičnosti zredukovat (tj. vybrat klíčová fakta, 

související spojit dohromady a zobecnit a jiné). 

c) Faktory sumarizované v souhrnné SWOT je vhodné označit (očíslovat). Jasné 

označení jednotlivých faktorů usnadní následnou formulaci strategie. 

d) Můţe být výhodné setřídit či označit jednotlivá fakta podle jejich důleţitosti. 

 

4.3. Využití SWOT 

 

 Hlavním výstupem analýzy SWOT je moţnost definovat strategii z přehledně 

uspořádaných silných a slabých stránek a příleţitostí a hrozeb. Vyuţití analýzy při 

koncipování strategie je patrné z obr. 4.2.  

 

 

Obr. 4.2: Vyuţití analýzy SWOT při koncipování strategií 

Zdroj:  Veber (2000) 
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 Z obrázku uvedeného výše lze sledovat, ţe podle kombinací všech prvků SWOT 

(tedy silné a slabé stránky a příleţitosti a ohroţení), můţe podnik zvolit různé strategie 

(Veber, 2000, s. 430). Obr. č. 4.3 uvádí doporučení, jak by se měl podnik zachovat při 

převaze daných dvou parametrů SWOT analýzy. 

 

Kombinace Doporučení 

SO vyuţít silných stránek a velkých příleţitostí plynoucích z okolí 

WO snaţit se eliminovat slabé stránky za pomoci příleţitostí z okolí 

ST vyuţívat svých silných stránek pro eliminaci ohroţení 

WT snaha o vyřešení nepříznivého stavu (i za cenu likvidace organizace) 

Obr. 4.3: Zjednodušený přístup pro volbu strategie 

Zdroj:  Veber (2000) 

 

 

Ze SWOT analýzy lze také velmi jednoduše vyčíst úroveň organizace. Veber 

(2000, s. 430) definuje čtyři typy podnikatelských jednotek: 

- ideální podnikatelská jednotka (typické jsou velké příleţitosti a malé ohroţení), 

- spekulativní podnikatelská jednotka (jsou zde velké příleţitosti a velká 

ohroţení), 

- vyzrálá podnikatelská jednotka (lze ji poznat podle malého počtu příleţitostí a 

ohroţení), 

- znepokojující podnikatelská jednotka (typické jsou malé příleţitosti a velké 

ohroţení). 

 

 

 

Závěrem teoretické části této práce můţeme shrnout, ţe veškeré analýzy výše 

zmíněné jsou pro podnik velmi důleţité. Na obr. č. 4.4 lze vidět, ţe formulování cílů a 

následně strategie předchází analýza. 
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Obr. 4.4: Proces podnikatelského strategického plánování 

Zdroj: Kotler (2001) 

 

 

5. Charakteristika firmy 

  

 Obchodní firma podniku je SK mont NJ, spol. s r. o. Společnost sídlí na ulici 

Svatopluka Čecha 28 v Novém Jičíně. Právní forma, jak vyplývá z názvu, je společnost 

s ručením omezeným. Předmětem podnikání je dle obchodního rejstříku zámečnictví, 

silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní, mezinárodní do 3,5 t hmotnosti), činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, pronájem nemovitostí (bytových a nebytových 

prostor), montáţ, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, provádění 

staveb (jejich změn a odstraňování) a výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 

3 ţivnostenského zákona. Jak lze vidět z obr. 5.1, stěţejním předmětem činnosti 

společnosti podle trţeb jsou: 

 výroba stavebních a technologických ocelových konstrukcí, 

 výroba osvětlovacích stoţárů, 

 elektromontáţní práce. 
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Struktura tržeb v roce 2009

1% 32%

51%

16%
Stožáry a výložníky

Ocelové konstrukce

Kabelové žlaby

Elektromontáže

 

Obr. 5.1: Struktura trţeb v roce 2009 

Zdroj: Účetní závěrka (2009) 

 

  Podnik je schopen realizovat veškeré dodávky na klíč (tedy projektování, výroba, 

aplikace povrchových ochran, montáţ subdodávek přímo na staveništi a další). 

Společnost má dva společníky. Jedním je právnická osoba STAMPA Ostrava, spol. 

s r. o., a druhým je fyzická osoba. Základní kapitál společnosti činí 5 636 000,- Kč. 

 Vznik společnosti je datován v roce 1996. Společnost byla zaloţena vyčleněním 

zámečnické výroby z bývalého podniku Elmos NJ, spol. s r. o. Podnik sídlí a působí ve 

výrobním areálu na ulici Svatopluka Čecha. Ten byl zřízen v roce 1972 Národním 

podnikem Ingstav Brno a následně provozován podnikem Ingstav Brno. V roce 1996 byl 

tento závod odkoupen a zaměstnancům pracujícím v podniku Ingstav, bylo nabídnuto 

zůstat pracovat pro SK mont. Tímto podnik získal tým pracovníků s praxí a věrností ke 

společnosti. Společnost má v současnosti asi 50 zaměstnanců. 

 Výrobní areál tvoří dvě výrobní haly, skladovací a manipulační plocha (s jeřáby), 

skladové objekty a správní objekt. V areálu byla zvýšena bezpečnost a ergonomie práce, a 

také se společnost zaměřila na ochranu ţivotního prostředí (bylo nakoupeno několik 

nových strojů, původní kotelna byla nahrazena za plynovou, a jiné). 

 

 

 

Obr. 5.2: Logo společnosti 

Zdroj: O nás (2011) 

 

V roce 2004 obchodní podíl ve společnosti SK mont NJ, spol. s r. o. převzala 

společnost STAMPA Ostrava spol. s r. o. Společnost se tak stala členem skupiny 
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STAMPA. Společnost tak začala pouţívat nové logo viz obr. 5.2. Vedení tvoří dva 

jednatelé, jsou jimi Ing. Jan Heralt (výkonný ředitel), a Mgr. Tomáš Gröger (zástupce 

mateřské společnosti). Celou skupinu lze spatřit na obr. 5.3.  

 

 

Obr. 5.3: Firemní skupina 

Zdroj: Firemní skupina (2011) 

 

 Do výše uvedeného výrobního areálu byla společností přinesena výroba 

komponentů pro veřejné osvětlení. S touto výrobou byla souběţně rozvíjena výroba 

atypických ocelových konstrukcí, z dob bývalého majitele areálu. Jakmile se SK mont 

sloučil s mateřskou společností Elmos převzal tímto veškeré její aktivity (elektromontáţní 

práce a kabelové ţlaby). 

Kabelové ţlaby Merkur se pouţívají jako nosné konstrukce pro rozvody kabelů. 

Vyznačují se jednoduchou konstrukcí, snadným způsobem montáţe (z toho vyplývá úspora 

času při montáţi), nízkou hmotností, snadné uchycování vodičů vázacími páskami a další. 

Jsou vyráběny v následujících rozměrech: 

 délka 3 m, 

 šířka 50, 100, 150, 200, 250 mm (nebo atypický rozměr po dohodě), 

 výška 50, 100 mm (nebo atypický rozměr po dohodě). 

 

Prvky veřejného osvětlení se skládají ze stoţárů a výloţníků
5
, které mohou mít 

různou povrchovou úpravu (ţárový zinek, metalizace, nátěr). Výloţníky mohou být 

                                                 
5
 výloţník je část stoţáru nasouvající se na konec stoţáru a slouţí k upevnění svítidla 
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silniční, rovné, pro sadové stoţáry či na zeď. Stoţáry jsou k dispozici v několika typech viz 

příloha č. 2: 

 bezpaticové (typ „B“ a „BM“), 

 paticové (typ „BUD“ a „JBUD“), 

 přírubové (typ „PR“), 

 ţelezniční (typ „JŢ“), 

 osvětlovací věţe (typ „OVŢ“), 

 trakční stoţáry (typ „T“ a „TS“), 

 atypické stoţáry podle přání zákazníka. 

 

Ve výrobních prostorách probíhá výroba také na základě dokumentace dodané 

zákazníkem. Podnik klade důraz na splnění poţadavků zákazníka a také na kvalitu. Kvalita 

je kontrolována na základě poţadavků systému jakosti podle normy ISO 9001. Na tuto 

normu má podnik vystaven certifikát viz příloha č. 1. Produkty jsou po konečné přejímce a 

před expedicí zabaleny a připraveny k transportu na určené místo. 

V roce 2000 získala společnost Velký průkaz způsobilosti podle normy DIN 18800 

díl 7 pro svařování ocelových konstrukcí. To a také zavedení výše uvedeného systému 

jakosti v roce 2003, přispělo k rozvoji spolupráce se zákazníky z německy hovořících 

oblastí. Díky nim se produkty společnosti dostaly aţ na Filipíny, do Číny či do Indonésie. 

V České republice společnost např. realizovala osvětlení velkých ploch pro parkování 

vozidel před nákupními centry, a také osvětlení celé ostravské části dálnice D47. Struktura 

trţeb podle umístění trhů je patrná z obr. 5.4. 

 

Tržby společnosti podle zeměpisného umístění 

trhů

47%
53%

Tuzemsko

Evropská unie

 

Obr. 5.4: Trţby společnosti podle zeměpisného umístění trhů 

Zdroj: Účetní závěrka (2009)
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Prostory společnosti jsou osazeny několika (3,5 t a manipulační jeřáb 5 t), dále pak 

pálící stroj 2,5 x 6 m do tloušťky 100 mm, pásové pily, ohraňovací lis, skruţovací válce a 

jiné. 

 

6. Analýza okolí firmy 

 

6.1.  PEST analýza 

Politické a legislativní faktory 

 

Právní normy 

 Zákony v České republice bývají často zastaralé. V současnosti dochází ve většině 

oborů k přejímání či ke sjednocování právních norem tak, aby byly v souladu s právními 

předpisy EU.  

 Co se norem týče, platí předpisy ČSN 36 0400 o Veřejném osvětlení (platí jiţ od 1. 

10. 1985), mezi novější normy patří ČSN EN 132 01-2 (132 01-3 a 132 01-4) o Osvětlení 

pozemních komunikací. Obsahují poţadavky na osvětlení, výpočty a metody měření. Také 

se doporučuje dodrţovat směrnice Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE). Konkrétně 

CIE 115 - 1995 Doporučení pro osvětlování komunikací pro motorovou a pěší dopravu, či 

CIE 126-1997 Směrnice pro minimalizaci záře oblohy a další. 

 

Členství státu v politicko-hospodářských seskupení 

 Česká republika i její sousední země jsou členy Evropské unie. Z toho vyplývá řada 

povinností ale na druhou stranu i moţností. Díky fondům EU lze čerpat značné finanční 

prostředky. Podniky mohou např. vyuţít Operační program podnikání a inovace pro roky 

2007 – 2013. Jedná se o základní dokument pro resort průmyslu a obchodu pro čerpání 

prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem tohoto programu je zvýšit 

konkurenceschopnosti české ekonomiky a přiblíţit českou ekonomiku (v sektoru 

průmyslu) na úroveň předních průmyslových zemí EU. Operační program Podnikání a 

inovace 2007 – 2013 (2010). Dále zapojením do Schengenského prostoru se velice 

usnadnil export a import zboţí a sluţeb. 
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Míra korupce 

 Korupce v České republice patří mezi velké problémy. Ať uţ se jedná o vliv 

různých zájmových skupin (lobby) na politickou reprezentaci země či neprůhlednost 

vládních výdajů (špatná výběrová řízení). Česká republika se v celosvětových ţebříčcích 

umisťuje na nepříliš lichotivých místech. Míra korupce je měřena pomocí CPI (index 

vnímání korupce), tento index seřazuje země podle toho jak je vnímána korupce úředníků a 

politiků. Index CPI 2010: Odpovědi na časté otázky (2010). V roce 2010 byla Česká 

republika na 53. místě v ţebříčku Index CPI 2010 – Pořadí zemí (2010). 

 

Predikce 

 Bude docházet ke sjednocování norem o veřejném osvětlení, tak aby byly v souladu 

s normami Evropské unie. V rámci výběrových řízení pořádaných státní správou (obce, 

města, kraje, apod.) se za účelem transparentnosti stále více bude pouţívat metoda 

internetové aukce. 

 

Sledování nových právních předpisů, tak aby je mohl podnik rychle zavést do své 

praxe (O1). Mezi příleţitosti podniku patří moţnost čerpání z fondů EU, k tomu je však 

potřeba zpracovat projekt (O2). Ohroţením podniku můţe být neprůhledné výběrové 

řízení, ve kterém konkurent díky lobby získá zakázku (T1). Naopak příleţitostí můţe být 

právě příprava na internetové aukce (O3). 

 

 

Ekonomické faktory 

 

Makroekonomická situace 

 HDP sice vlivem světové hospodářské krize mezi lety 2008 a 2009 poklesl o 4,1% 

avšak mezi lety 2009 a 2010 začal opět růst. A to o 2,3%. 

 

Úroková sazba 

 Úrokové sazby vyhlašované Českou národní bankou vykazují od roku 2007 téměř 

nepřetrţitý pokles. Viz tab. 6.1. 

 



38 

Vývoj úrokových sazeb ČNB od roku 2007 (v %) 

Stav k 2T repo sazba Diskontní sazba Lombardní sazba PMR 

7.5.2010 0,75 0,25 1,75 2,00 

17.12.2009 1,00 0,25 2,00 2,00 

7.8.2009 1,25 0,25 2,25 2,00 

7.5.2009 1,50 0,50 2,50 2,00 

6.2.2009 1,75 0,75 2,75 2,00 

17.12.2008 2,25 1,25 3,25 2,00 

7.11.2008 2,75 1,75 3,75 2,00 

8.8.2008 3,50 2,50 4,50 2,00 

8.2.2008 3,75 2,75 4,75 2,00 

29.11.2007 3,50 2,50 4,50 2,00 

30.8.2007 3,25 2,25 4,25 2,00 

26.7.2007 3,00 2,00 4,00 2,00 

31.5.2007 2,75 1,75 3,75 2,00 

Tab. 6.1: Vývoj úrokových sazeb ČNB od roku 2007 

Zdroj: Úrokové sazby České národní banky (2011) 

 

Inflace 

 Průměrná inflace mezi lety 2008 a 2009 klesla z 6,3% na 1,0%. Od roku 2009 

začala opět inflace růst na hodnotu 1,5% v roce 2010. 

 

Míra nezaměstnanosti 

 Nezaměstnanost v celé České republice vykazovala od roku 2005 do roku 2008 

klesající tendenci. Od roku 2009 nezaměstnanost roste z 8% na 9% v roce 2010 viz tab. 

6.2. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 

Tab. 6.2: Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 

Zdroj: Průměrná míra nezaměstnanosti od roku 1997 (2011) 

 Nezaměstnanost v okrese Nový Jičín kopíruje trend nezaměstnanosti v celé ČR. 

Průměrná míra nezaměstnanosti také od roku 2009 rostla z 11% na 11,7% v roce 2010 viz 

tab. 6.3. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

12,8 11,3 9,7 7,3 5,3 11,0 11,7 

Tab. 6.3: Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín 

Zdroj: Průměrná míra nezaměstnanosti od roku 1997 (2011) 
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Průmysl 

 Průmysl mezi lety od roku 2005 do roku 2007 rostl. Mezi lety 2007 a 2008 byl 

pokles průmyslu o 1,8%. Během let 2008 a 2009 byl pokles značný a sice o 13,6%. 

Naopak mezi lety 2009 a 2010 je zaznamenán růst průmyslu o 10%. Viz tab. 6.4. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

107,4 104,1 101,6 110,4 103,9 108,3 110,6 98,2 86,4 110,0 

Tab. 6.4: Průmysl celkem (stejné období předchozího roku = 100) 

Zdroj: Index průmyslové produkce (2011) 

 

 Tendence ve vývoji průmyslové výroby kopíruje také výroba kovových konstrukcí 

a kovodělných výrobků. Mezi lety 2005 a 2007 byl zaznamenán růst. V roce 2008 poklesla 

výroba o 10,6%, v roce 2009 pokles pokračoval a to znatelně o 24,6%. Naopak v roce 2010 

výroba kovových konstrukcí vykázala růst o 17,3%. Viz tab. 6.5. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

102,9 111,8 95,5 111,2 101,7 107,0 122,7 89,4 75,4 117,3 

Tab. 6.5: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

(stejné období předchozího roku = 100) 

Zdroj: Index průmyslové produkce (2011) 

  

 Vývoj trţeb v oblasti výroby kovových konstrukcí koresponduje s vývojem 

průmyslové výroby v dané oblasti. Znatelný pokles lze pozorovat v roce 2008, meziročně o 

10,1%. Ještě větší pokles byl zaznamenán v roce 2009, o 29,2%. V roce 2010 jiţ trţby 

začínají růst o 7%. Viz tab. 6.6. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

103,2 100,5 100,3 106,5 116,6 98,7 133,8 89,9 70,8 107,0 

Tab. 6.6: Trţby ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a 

zařízení (stejné období předchozího roku = 100, v běţných cenách) 

Zdroj: Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb průmyslové povahy (2011) 
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 Trend vývoje zakázek ve sledovaném odvětví je obdobný aţ na rok 2008. V tomto 

roce je zaznamenán růst zakázek o 18,2%. V roce 2009 je naopak velice znatelný pokles o 

33,1%. V roce 2010 vzrostly zakázky meziročně o 11,5%. Viz tab. 6.7. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

119,8 102,8 100,8 109,2 104,9 114,2 109,7 118,2 66,9 111,5 

Tab. 6.7: Nové zakázky celkem z tuzemska v odvětví výroby kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (stejné období předchozího roku = 100, 

běţné ceny) 

Zdroj: Průmyslové zakázky (2011) 

 

Predikce 

S klesající mírou inflace a současně s poklesem úrokových sazeb lze čerpat levnější 

úvěry. V oblasti nezaměstnanosti se neočekává výrazný pokles v okrese Nový Jičín. Dále 

lze očekávat růst počtu zakázek v analyzovaném odvětví.  

 

Vzhledem k rostoucí nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín je pro podnik příleţitostí 

výběru z většího mnoţství uchazečů a tím výběr vhodného kandidáta (O4). Další 

příleţitostí je vyšší šance získání zakázek, kdy v minulém roce začaly zakázky v odvětví 

růst (O5). Mezi ohroţení patří s růstem zakázek moţnost vstupu nových konkurentů (T2). 

  

 

Sociální faktory 

 

Kvalifikační struktura populace 

 Se zvyšujícím počtem absolventů vysokých škol roste kvalifikace populace. 

Problémem je rozpor mezi poptávkou a nabídkou některých profesí. Kdy dochází k převisu 

nabídky, tedy k nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Podle článku na serveru iHned.cz 

(Řemesla mladé netáhnou, 18. 9. 2010) trh práce zaplaví v roce 2014 velké mnoţství lidí 

s vysokoškolským titulem a naopak absolventi učilišť budou v menšině. Za 4 roky se 

očekává, ţe lidí s výučním listem bude pouze 11%. 

 

Predikce 
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 Stále se sniţující počet mladých lidí s výučním listem. Rostoucí počet 

vysokoškoláků. 

 

 Pro podnik je velkým ohroţením nedostatek pracovníků s potřebným učňovským 

oborem (T3). 

  

 

Technologické faktory 

 

Obecný stav technické a technologické úrovně 

 V oblasti kovovýroby není technologický a technický vývoj tak dynamický jako 

v jiných oborech. Dominantní je stále mechanická práce jednotlivých profesí. Vyuţití 

moderních technologií směřuje do oblasti měřící a kontrolní techniky pro lepší a snadnější 

kontrolu rozpracovaných či hotových výrobků.  

 

Inovace 

 Ačkoli v odvětví nejsou inovace časté, několika změnami produkt prochází. Mezi 

největší inovaci patří nahrazení vstupního materiálu pro výrobu. A to nahrazení bezešvých 

trubek za trubky podélně svařované. Také konstrukce se změnila. Objevují se stoţáry 

vyrobené ze dvou kusů – tzv. ohebné. Tyto by měly usnadnit montáţ a servis svítidel. 

Avšak jsou značně nákladné, a proto se šíře neprosadily. 

 

Výrobní přepisy, normy, směrnice 

 Existuje celá řada norem a předpisů, které je potřeba respektovat. Mezi nejznámější 

patří normy ISO. Hlavně pak ISO řady 9001, zabezpečující systém managementu jakosti. 

Tyto normy je potřeba pravidelně aktualizovat. Také tyto normy musejí být v souladu 

s normami EU.  

 

Komunikace, IT 

 Přístup na Internet je dnes jiţ samozřejmostí. Tím dochází ke značné úspoře 

nákladů na komunikaci mezi partnery. Dále existuje řada ekonomických softwarů, které 

usnadňují řízení podniku.  
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Doprava 

 Výběr vhodné dopravní cesty můţe být velmi podstatný. Existuje mnoţství rozdílů 

mezi jednotlivými moţnostmi transportu, ať uţ v nákladech, rychlosti či ekologických 

parametrech. Tyto aspekty mohou být pro konečného zákazníka velmi důleţité. Dopravu si 

podnik zabezpečuje buď svépomocí či outsourcingem
6
. 

 

Predikce 

Očekává se vydání nové normy Evropské unie pro svařování. Tato norma by měla 

nahradit velký průkaz způsobilosti pro výrobu a montáţ ocelových konstrukcí. Důraz bude 

také stále více kladen na softwarové vybavení a tím na rychlost potřebnou k získání 

informace. 

 

 Ohroţením se můţe stát nezachycení vlny inovací stoţárů (T4). Pravidelná 

aktualizace norem a soustředění se na nové normy jsou jednoznačně příleţitostí (O6). Další 

příleţitostí je zaměření se na softwarové vybavení podniku (O7).  

 

Dílčí SWOT analýza 

  

 Příleţitosti 

 O1 sledování nových právních předpisů, 

 O2 moţnost čerpání z fondů EU, 

 O3 příprava na internetové aukce, 

 O4 výběr vhodného kandidáta z uchazečů, 

 O5 získání nových zakázek, 

 O6 pravidelná aktualizace norem, 

 O7 modernizace softwarového vybavení. 

 

 Ohroţení 

 T1 neprůhlednost výběrových řízení, 

 T2 moţnost vstupu nových konkurentů, 

 T3 nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu. 

   

                                                 
6
 outsourcing znamená vyčlenění nepodstatných procesů z podniku. To co si dříve podnik sám zabezpečoval, 

si podnik nechává zajistit od externího subjektu. 
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6.2.  Porterův model konkurenčního prostředí 

 

 Tento model nebyl zpracován jako vyčerpávající. V další části práce bude důraz 

kladen na analýzu konkurence. 

 

Vstup nových konkurentů do odvětví 

Pro vstup do odvětví, ve kterém podnik působí, neexistují ţádné významné 

legislativní bariéry (je potřeba pouze splnit podmínky pro získání řemeslné ţivnosti). 

Vstup nových konkurentů do odvětví kovovýroby je proto běţný. Na druhou stranu fixní 

náklady vstupu do tohoto odvětví jsou vysoké (strojní vybavení, výrobní prostory, 

manipulační technika a jiné). Procedura dosaţení stejné úrovně jako stávající konkurence 

není nikterak krátká (potřeba získat jakostní a technologické certifikace), z toho vyplývá, 

ţe vstup nových konkurentů bývá pozvolný. Nejsnazší je vstup pro producenty, kteří se jiţ 

zabývají kovovýrobou. A to z důvodu výše uvedených vysokých počátečních investic do 

vybavení, které podniky působící v kovovýrobě nemají tak vysoké. V tomto odvětví není 

potřebná speciální certifikace, pokud se podnik nechce zabývat speciálními produkty (např. 

pro ţeleznice, atd.). Proto postačuje svářecké osvědčení a norma ISO řady 9001, které má 

většina těchto podniků aplikováno. Kovovýroba v konkurenční podobě se globálně 

vyznačuje nízkou ziskovostí, proto přirozeně se vstupem nových konkurentů dochází i 

k úbytku stávajících firem a jejich odchodů z odvětví. 

 

Rivalita v odvětví 

Fixní náklady, které jsou u kovovýroby značné, nutí firmy maximálně vyuţívat 

stávající výrobní kapacity. Identifikace konkrétního dodavatele s jeho výrobkem je 

extrémně nízká, zákazník není schopen rozlišit výrobky jednotlivých dodavatelů. Výrobní 

postupy jsou u většiny dodavatelů shodné. V daném odvětví není aţ tak velký počet 

inovací, vynálezů, patentů či technologického rozvoje. Firmy konkurují zejména cenou, 

flexibilitou a délkou dodacích termínů. 

Mezi nejsilnější konkurenci patří následující podniky. Elektrizace ţeleznic Praha, a. 

s., Kooperativa – výrobně obchodní druţstvo, Ossto-Plus, s. r. o., V-SIDON s. r. o., ELV. 

S  Morava, s. r. o. Vztah mezi podnikem a konkurenty lze popsat jako neutrální, v odvětví 

nedochází k agresivnímu soupeření.  

 

Ohroţení substituty 
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Substituty se rozumí zastoupení, náhrada. Na trhu s konstrukcemi z oceli 

v současné době neexistuje pro technologické vyuţití těchto konstrukcí srovnatelná 

náhrada. Pouţití betonu se více neprosadilo (betonové sloupy), další materiály jako dřevo 

či plast se také neosvědčily. Zejména kvůli poţadavkům na ţivotnost materiálu, odolnost 

proti povětrnostním podmínkám či přísným nárokům na statiku. Ocel variabilitou svého 

provedení vyhovuje nejlépe poţadavkům na statické a dynamické vlastnosti konstrukcí. 

Vzhledem k dostatečným celosvětovým zásobám ţelezné rudy a zvyšujícím se výrobním 

kapacitám její přeměny na ocel není celospolečenský tlak na intenzivní hledání substitutu. 

Ocel je navíc plně recyklovatelná. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Dodavatelé zásadního významů (zde rozumíme především dodavatele hutního 

materiálu) mají velmi dobrou znalost trhu a konkurence a jejich nabídka (cena, dodací a 

platební podmínky, záruky, atd.) je v daném regionu víceméně obdobná. Doprava těchto 

materiálů ze vzdálených oblastí je vzhledem k šíři sortimentu, objemnosti zboţí a dodacím 

lhůtám nerentabilní. Vstupní materiál, nakupovaný u dodavatelů je silně náchylný na 

cenové růsty a pády, jejichţ vliv je na cenovou politiku dodavatelů bezprostřední a plošný. 

V daném případě navíc neexistují dostupné substituty. Eliminaci síly dodavatele materiálu 

lze provést několika způsoby. Společnost můţe komunikovat se širokým spektrem 

dodavatelů, můţe tedy určitý materiál brát od jednoho dodavatele a jiný druh materiálu od 

jiného. Společnost se také můţe specializovat na jednoho dodavatele, s tím ţe bude 

odebírat velké objemy materiálu. Avšak za to bude poţadovat niţší ceny či růst doby 

splatnosti faktur nebo kombinaci. Sledovaný podnik spolupracuje se dvěmi dodavateli. 

 V současnosti jiţ není ani vyjednávací síla dodavatelů energií příliš vysoká. Na 

trhu existuje řada konkurentů, a také substitutů. Společnost má na výběr zda topit plynem, 

elektrickou energií či vyuţít alternativní moţnosti (tepelná čerpadla a jiné). 

 Dodavatelem rozumíme i zaměstnance společnosti. Vzhledem k nutnosti jejich 

zkušeností a obecnému nedostatku kvalifikovaných dělníků pro obor je jejich vyjednávací 

síla rovněţ poměrně vysoká. Výroba v podniku není nijak specializovaná. Tím ţe má 

jednotka zvládnuty veškeré technické postupy (lze zaměstnance nahradit a zaučit) není u 

výrobních zaměstnanců vyjednávací síla vysoká. Vyšší vyjednávací síla je u nevýrobních 

zaměstnanců, např. u obchodníků. 

 

Vyjednávací síla zákazníků 
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Vyjednávací sílu zákazníků zvyšuje jejich zapojení do výroby pomocí dokumentace 

a projektů, které si sami tvoří. Zákazníci disponují velkou vyjednávací silou a to z jiţ výše 

uvedeného důvodu. Podnik vyrábí na zakázku a zákazníci jsou nositeli technického řešení. 

Dále mají zákazníci moţnost si vybrat dodavatele, a také není pro zákazníka důleţitá 

značka produktu. Respektive zákazník nerozezná produkty od různých podniků, nemá 

spojený produkt s konkrétním výrobcem. Nezřídka se stává např. u pozemních 

komunikací, ţe jedna strana je osazena stoţáry od jednoho výrobce a druhá strana od 

jiného výrobce. 

Mezi zákazníky patří velkoobchody obchodující s elektromateriálem, speciální 

podniky zabývající se řešením projektů či instalací soustav veřejného osvětlení, dále pak 

technické sluţby obcí a měst a v neposlední řadě dopravní podniky (např. České dráhy, a. 

s., a jiné). 

 

 Vyhodnocení Porterovy analýzy je provedeno na obr. 6.8. 

 

Obr. 6.8: Znázornění vlivu pěti konkurenčních sil 

 

Dílčí SWOT analýza 

 

Příleţitosti 

Konkurenční 

prostředí 

silný vliv neutrální vliv slabý vliv 

vyjednávací síla 

dodavatelů 

hrozba vstupu 

nových 

konkurentů 

vyjednávací síla zákazníků 

hrozba substitutu 
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 O8 zaměření na inovace, 

 O9 práce s více dodavateli, 

 O10 úspora elektrické energie, 

 O11 vyuţití zavedené distribuční sítě velkoobchodů. 

  

 Ohroţení 

 T4 přechod zákazníků mezi podniky, 

 T5 zvýšení ceny vstupního materiálu, 

 T6 odchod kvalifikovaných zaměstnanců, 

T7 diktát ceny velkých odběratelů. 

  

 

6.3.  Analýza konkurence 

 

 Ohodnocení odvětví, v němţ výše uvedené podniky včetně analyzované společnosti 

působí je provedeno v tab. 6.9. Hodnocení bylo provedeno na základě diskuze s 

managementem společnosti SK mont NJ, spol. s r. o. 

 

Faktor Hodnocení 

Míra růstu odvětví nízká x     vysoká 

Bariéry vstupu do odvětví ţádné  x    téměř nemoţný vstup 

Rivalita mezi konkurenty extrémně vysoká   x   téměř ţádná 

Dostupnost substitutů mnoho substitutů    x  ţádné substituty 

Závislost na vstupech vysoká  x    téměř ţádná 

Vyjednávací pozice odběratelů diktují podmínky  x    podřizují se podmínkám 

Technologická náročnost hi-tech    x  nízká úroveň technologie 

Míra inovací časté inovace     x téměř ţádné inovace 

Úroveň manaţerů vysoce kvalifikovaní    x  málo kvalifikovaní 

Tab. 6.9: Faktory konkurence v odvětví 

Zdroj: vyplněno podle Tichá, Hron (2003) 

 

 Na základě výše uvedené tabulky nelze odvětví povaţovat za vysoce konkurenční. 

Lze spíše usoudit na neutralitu odvětví. 

 Dané odvětví souvisí se stavebnictvím, ve kterém v současnosti není výrazný růst. 

Proto je míra růstu odvětví označena jako nízká. 
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 V odvětví nejsou v podstatě ţádné bariéry. Pokud má podnik dostatek prostředků, 

pak není vstup do odvětví problém.  

 Rivalita mezi konkurenty je označena jako střední. A to zejména proto, ţe se jedná 

o malé odvětví. Dále pak v daném odvětví nepůsobí velké globální podniky. 

 V daném odvětví nejsou téměř ţádné substituty. Na tento faktor navazuje závislost 

na vstupech, která je vysoká. A to proto, ţe vstupem jsou pouze ocelové trubky či profily. 

Tyto vstupy se nakupují ve válcovnách, které mohou značně ovlivňovat cenu. Toto je 

způsobeno velkými dopravními náklady na transport oceli, kdy není efektivní dováţet ocel 

z velkých vzdáleností. 

 Odběratelé mají značně vysokou vyjednávací pozici. Hlavně protoţe se velké 

mnoţství produkce vyrábí na základě jimi připravené dokumentace. A také vzhledem 

k moţnosti snadno přejít od jednoho výrobce k druhému. 

 Odvětví vykazuje nízkou technologickou náročnost. Pouţívané zařízení a stroje 

jsou vesměs jednoúčelové, jelikoţ nedochází k inovacím stoţárů (ať uţ se jedná o materiál 

nebo provedení).  

 Manaţeři v daném odvětví nepotřebují vysokou kvalifikaci. Jejich práce je 

v podstatě rutinní tím, ţe nedochází k ţádným inovacím. 

 

 Sledovaný podnik, zaměřující se na výrobu komponentů pro veřejné osvětlení má 

konkurenci pouze v rámci České republiky. Je to dáno z historického hlediska, kdy 

v okolních zemí je odlišná tradice komponentů veřejného osvětlení. Jedná se o odlišné typy 

a tvary stoţárů. Dále pak z důvodu vyšších dopravních nákladů nejsou tyto produkty 

vyváţeny do zahraničí. 

 Aby bylo moţné definovat konkurenci podniku je potřeba popsat si produkty, které 

podnik vyrábí. Produkty lze rozdělit podle jejich konečného uplatnění: 

 osvětlovací stoţáry veřejného osvětlení (osvětlení parků, ulic, komunikací, 

dálnic, parkovišť, výrobních areálů, či speciální uplatnění, a jiné), 

 trakční stoţáry (jedná se o přenos napětí do vozidel městské hromadné 

dopravy), 

 stoţáry pro ţeleznice (trakční stoţáry, osvětlovací věţe, jiné osvětlení). 

Podnik vyrábí dva typy stoţárů, a sice trubkové a příhradové. Stoţáry pro vysoké 

napětí a stoţáry pro lanové dráhy jednotka nevyrábí. 

 

Z teritoriálního pohledu lze konkurenci rozdělit: 
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1. konkurence v rámci celé České republiky, 

2. konkurence v Moravskoslezském kraji (resp. Olomouckém kraji). 

 

Největším konkurentem podniku v České republice je společnost Elektrizace 

ţeleznic Praha, a. s. Společnost pouţívá logo viz obr. 6.10. 

 

Obr. 6.10: Logo společnosti Elektrizace ţeleznic Praha, a. s. 

Zdroj: Úvodní strana (2011) 

 

 Jedná se o největší podnik působící v daném odvětví. Dříve byl zcela monopolním 

podnikem. To bylo dáno tím, ţe ţádný jiný podnik neměl aprobaci pro montáţe na 

ţeleznictví. Aby se mohli zaměstnanci pohybovat v kolejišti, či aby bylo moţno vyuţít 

výrobky daného podniku je nutná certifikace. Tyto certifikáty má společnost Elektrizace 

ţeleznic Praha, a. s. a společnost SK mont NJ, spol. s r. o.  

EŢ Praha, a. s. se zaměřuje hlavně na konstrukce v oblasti ţelezniční dopravy, dále 

pak na trakční vedení pro MHD a jiné ocelové konstrukce. Mezi největší zákazníky patří 

dopravní podniky. Úvodní strana (2011). 

 

Dalším významným konkurentem v celé republice je Kooperativa – výrobně 

obchodní druţstvo. Logo podniku lze spatřit na obr. 6.11. 

 

Obr. 6.11: Logo Kooperativa – výrobně obchodní druţstvo 

Zdroj: Kooperativa výrobně obchodní druţstvo (2011) 

 

 Jedná se o podnik s velmi dlouhou tradicí, byl zaloţen v roce 1969. Podnik se 

zaměřuje na stavební kovovýrobu (výroba ocelových zárubní, poţárních uzávěrů, 

ocelových stoţárů, prodej garáţových vrat, zpracování plechů), zemědělskou kovovýrobu 

(shrnovací lopaty, náhradní díly pro shrnovací lopaty, ocelové rošty pro prasata a skot, 

kotce pro prasata, ocelová koryta) a sklářskou výrobu (tvarování a dekorování skla). 

Kooperativa výrobně obchodní druţstvo (2011). 
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 Mezi konkurenci v Moravskoslezském kraji patří společnost sídlící v Ostravě 

Ossto-Plus, s. r. o. Ostravský podnik pouţívá logo viz obr. 6.12. Tato společnost vyrábí 

stoţáry pro veřejné osvětlení, stoţáry pro vlajky, dále pak příslušenství ke stoţárům. Jako 

jsou výloţníky (obloukové, rovné, ostatní), kotvení, příruby a elektrická výzbroj. Ossto-

plus (2007). 

 

Obr. 6.12: Logo společnosti Ossto-Plus, s. r. o. 

Zdroj: Ossto-plus (2007) 

 

 Dalším konkurentem v kraji je společnost V-SIDON, s. r. o. Logem společnosti je 

zářící lampa viz obr. 6.13. Zabývající se výrobou ocelových stoţárů a výloţníků. 

 

Obr. 6.13: Logo společnosti V-SIDON, s. r. o. 

Zdroj: V-SIDON s. r. o. (2011) 

 Hlavním zaměřením podniku je výroba ocelových stoţárů a to buď jehlanových 

osmihranných či stupňovitých trubkových. Po dohodě se zákazníkem je společnost 

schopna vyrobit i atypické stoţáry nebo výloţníky. Ke svým produktům dodává podnik 

nejrůznější příslušenství (navijáky, patice, mísy, stoţárové rozvodnice) a provádí různé 

povrchové úpravy (základní nátěr, metalizace, zinek). V-SIDON s. r. o. (2011). 

 

 Třetí konkurenční podnik se nazývá ELV. S  Morava, s. r. o. Tento podnik sídlí 

v Prostějově, coţ je okresní město v Olomouckém kraji, avšak podle referencí uvedených 

na webových stránkách působí podnik i na území kraje Moravskoslezského. Společnost se 

produkuje pod logem viz obr. 6.14. 

 

Obr. 6.14: Logo společnosti ELV. S  Morava, s. r. o. 

Zdroj: Úvod (2010) 
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 Společnost se zabývá výrobou a prodejem stoţárů veřejného osvětlení (osvětlovací 

stoţáry, výškové stoţáry, speciální stoţáry, betonové stoţáry a další), řezáním plechů a 

profilů laserem (dělení, řezání a pálení materiálu laserem), zpracováním plechů (stříhání, 

ohýbání, broušení, povrchové úpravy a jiné) a také tvarovým dělením trubek. Úvod (2010). 

 

 

 Následující tabulky byly vyplněny za pomocí řízeného interview s managementem 

společnosti. Jelikoţ jsou předmětem analýzy soukromé podniky, které nemají povinnost 

zveřejňovat informace nad rámec zákonné povinnosti. Hodnocení bylo provedeno 

managementem, který vzhledem k dlouhému působení společnosti Sk mont řadu 

potřebných informací zná. I tak se ale samozřejmě nelze vyvarovat jisté subjektivity 

hodnocení. 

 

 Přehledné hodnocení charakteristik konkurentů společně se společností SK mont 

NJ, spol. s r. o. je vypracováno v tab. 6.15. Kromě prvních třech charakteristik je pouţito 

bodové ohodnocení od 1 do 5. Kde 1 je nejlepší (nejvyšší), 2 je nadprůměrná, 3 je 

průměrná, 4 je podprůměrná a 5 je nejhorší (neohroţující) hodnota. Odhadované trţby jsou 

udávány v milionech Kč a odhad podílu na trhu je vyjádřen procenty. Hodnocení 

v následující tabulce bylo opět diskutováno s managementem analyzované společnosti. 

 

Charakteristika Podnik Konkurent 

Název podniku 

SK mont 

NJ, spol. 

s r. o. 

Elektrizace 

ţeleznic 

Praha a. s. 

ELV. S  

Morava, 

s. r. o. 

Kooperativa-

vod 

Ossto-

Plus, s. 

r. o. 

V-

SIDON, 

s. r. o. 

Odhad trţeb (v 

mil. Kč) 
10 80 20 28 8 5 

Odhad podílu na 

trhu (v %) 
5 37 9 13 4 2 

Cenová výhoda 2 3 2 2 2 3 

Kvalitativní 

výhoda 
3 1 3 3 3 2 

Technologická 

základna 
2 1 3 3 3 2 

Distribuční 3 1 2 2 4 4 
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podmínky 

Nákladová výhoda 3 2 3 3 3 3 

Současná pozice 

v rámci odvětví 
3 1 3 2 4 4 

Pozice v příštím 

roce 
3 1 3 2 4 4 

Tab 6.15: Hodnocení konkurentů 

Zdroj: vyplněno podle Tichá, Hron (2003) 

 

 Tito konkurenti společně s analyzovaným podnikem tvoří asi 70% podíl na trhu. 

Zbylou část zastupují podniky bez výrazně velkého podílu na trhu. 

 Kvalitativní výhodou je myšlen důraz na jakost při výrobě, tedy kvalita zpracování 

produktu. Technologická základna zahrnuje veškeré strojní vybavení, jeţ má podnik 

k dispozici. Distribučními podmínkami se rozumí moţnosti vyuţití určitého druhu dopravy 

či blízkost k důleţitým dopravním uzlům. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá jako nejsilnější konkurent společnost Elektrizace 

ţeleznic Praha a. s. Tato společnost dosahuje nejvyšších trţeb, také nejvyšší kvality ve 

srovnání s ostatními podniky. Vzhledem k tradici podniku je technologická základna 

hodnocena jako nejlepší, a díky úzkému propojení s ţeleznicemi má nejlepší distribuční 

podmínky. Sledovaná společnost se pohybuje v rámci hodnocení okolo průměru.   

 

 Posledním hodnocením podniku a konkurence je hodnocení klíčových faktorů 

úspěchu. Tedy hodnocením faktorů rozhodujících o míře konkurenceschopnosti podniků. 

V tab. 6.16 lze pozorovat postavení analyzované společnosti na základě hodnocených 

faktorů. Váhy jednotlivých faktorů úspěchu byly stanoveny zástupcem společnosti. 

Následné bodové ohodnocení bylo provedeno na základě diskuze. Body byly udělovány ze 

stupnice od 1 do 5 (kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší úroveň). Podnik, který bude mít 

nejniţší sumu váţeného skóre je na tom nejlépe. 
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Klíčový 

faktor 

úspěchu 

Váha 

Podnik Konkurence 

SK mont 

NJ, spol. 

s r. o. 

Elektrizace 

ţeleznic 

Praha a. s. 

ELV.S 

Morava, s. 

r. o. 

Kooperativa - 

vod 

Ossto-

Plus, s. r. 

o. 

V-SIDON, 

s. r. o. 

b. v. s. b. v. s. b. v. s. b. v. s. b. v. s. b. v. s. 

Výrobní 

schopnosti 
0,35 3 1,05 1 0,35 3 1,05 3 1,05 4 1,4 2 0,7 

Reputace 

(image) 
0,25 2 0,5 1 0,25 2 0,5 2 0,5 3 0,75 3 0,75 

Marketing 

(distribuce) 
0,25 3 0,75 3 0,75 2 0,5 2 0,5 3 0,75 4 1 

Finanční 

situace 
0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 3 0,45 4 0,6 4 0,6 

Suma vah 1,00             

Suma 

váţeného 

skóre 

  2,75  1,65  2,5  2,5  3,5  3,05 

Pořadí   3.  1.  2.  2.  4.  5. 

Tab. 6.16: Analýza konkurenceschopnosti  

Zdroj: vyplněno podle Tichá, Hron (2003) 

 

 Podle výše zmíněného bodování je nejvíce konkurenceschopný podnik s nejniţší 

sumou váţeného skóre (blíţící se k 1), naopak podnik, jehoţ suma váţeného skóre se blíţí 

k 5, patří mezi nejhorší. Z toho vyplývá, ţe nejlépe hodnoceným podnikem v rámci odvětví 

je Elektrizace ţeleznic Praha a. s. Nejhůře je hodnocen podnik Ossto-Plus, s. r. o. 

Analyzovaná společnost SK mont NJ, spol. s r. o. se pohybuje kolem průměru (umístila se 

na 3. místě). 

 Aby se podnik dostal na vyšší pozice v hodnocení, mohl by s nejlepším podnikem 

vytvořit strategickou alianci. Tím ţe podnik Elektrizace ţeleznic Praha a. s. působí 

převáţně v Čechách, by mohl v rámci aliance přenechat část trhu společnosti SK mont NJ, 

spol. s r. o. Další moţností je rozdělení výrobního programu, nebo přenechání méně 

efektivních procesů tak aby si tyto nekonkurovaly společnosti. Tak by se mohl SK mont 

NJ, spol. s r. o. dostat na 2. místo a přeskočit dva konkurenty.  

 

 Mezi klíčové faktory úspěchu byly vybrány následující: 
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 výrobní schopnosti (zde patří i technologické přednosti, kvalita výroby, efektivnost 

– toto bylo hodnoceno na základě konzultace se zástupcem společnosti), 

 reputace (hodnoceno na základě referencí umístěných na webových stránkách 

podniku), 

 marketing (tento faktor byl hodnocen podle úrovně webové prezentace, dále pak 

zpracování prezentace sortimentu výrobků), 

 finanční situace (hodnoceno podle účetních závěrek). 

 

Faktorů rozhodujících o úspěchu podniku na trhu je celá řada, výše uvedené 

faktory byly zvoleny s ohledem na moţnost srovnání jednotlivých podniků. Velmi 

důleţitým faktorem je cena, avšak moţnost srovnání není snadná. Jelikoţ podniky vyrábějí 

několik druhů stoţárů a jiných komponent, dále podniky vyrábějí na zakázku podle 

projektů zákazníka.   

Na druhé straně existuje mnoţství faktorů, které jsou sice důleţité pro úspěch na 

trhu, avšak jsou v rámci daného odvětví srovnatelné s konkurencí. Takovými faktory jsou 

např. kvalita produktů, dostupnost surovin, náklady na skladování, nákladová pozice. 

 

 

7. Analýza vnitřních zdrojů firmy 

 

 Interní zdroje společnosti byly analyzovány metodou hodnocení faktorů majících 

vliv na potenciál podniku. Hodnocené faktory jsou následující: 

 marketing, 

 vědecko-technický rozvoj, 

 výroba, 

 lidské zdroje, 

 finance. 

K získání bodového odhodnocení jednotlivých faktorů byl vytvořen dotazník, který 

management společnosti vyplnil. Váha činitelů byla stanovena zástupcem společnosti. 

Výsledky hodnocení jsou patrné z tab. 7.1. 
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Faktor 
Váha Body 

Vážené 
skóre S/W 

Marketing       

S 

- identifikace potřeb zákazníka 0,07 2 0,14 

- cenová strategie 0,04 4 0,16 

- pověst firmy u zákazníka 0,05 3 0,15 

- kvalita marketingového plánu 0,03 1 0,03 

- propagace, podpůrné marketingové aktivity 0,02 1 0,02 

      0,5 

Vědecko-technický rozvoj       

W 

- aktualizace norem a certifikací 0,04 4 0,16 

- identifikace s technickými standardy zákazníka 0,05 3 0,15 

- výroba přípravků a pomůcek 0,03 2 0,06 

- rychlost při zavádění inovací 0,02 1 0,02 

- dokumentace chyb a reklamací 0,02 1 0,02 

      0,41 

Výroba       

S 

- výrobní náklady – úroveň 0,06 2 0,12 

- flexibilita výrobních kapacit 0,05 4 0,2 

- kvalita a spolehlivost výrobních zařízení 0,05 3 0,15 

- systém řízení výroby 0,04 1 0,04 

- hospodárnost vyuţívání vstupů a skladových 

zásob 0,03 3 0,09 

      0,6 

Lidské zdroje       

W 

- organizační struktura a pracovní klima 0,04 2 0,08 

- kvalita zaměstnanců 0,06 3 0,18 

- vyuţívání pracovní doby 0,05 1 0,05 

- motivace managementu a systém benefitů 0,05 1 0,05 

- fluktuace zaměstnanců 0,03 3 0,09 

      0,45 

Finance       

W 

- rentabilita zakázek 0,05 3 0,15 

- výše reţijní holdingové sazby 0,03 1 0,03 

- likvidita R zakázky 0,03 3 0,09 

- finanční operace s valutami 0,02 3 0,06 

- platební podmínky a kázeň zákazníka 0,04 4 0,16 

      0,49 

  1   2,45   

Tab. 7.1: IFE matrix 

 

Z analýzy vyplývá, ţe silné stránky společnosti jsou ve výrobě. Nejvíce je to patrné 

u výrobní flexibility, tedy moţnosti změny provozu jednotky (dvousměnný či třísměnný 
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provoz). Dalším činitelem s vysokým ohodnocením je hospodárnost vyuţívání vstupů a 

skladových zásob. I marketing společnosti patří mezi silné stránky. Vysokého hodnocení 

dosáhly faktory identifikace zákazníka, cenová strategie podniku a pověst podniku.  

Naopak slabou stránkou podniku jsou lidské zdroje. Nejpatrnější je to u činitele 

vyuţití pracovní doby, a u motivace managementu a systému benefitů. Mezi slabé stránky 

dále patří vědecko-technický rozvoj kvůli rychlosti inovací (coţ se po analýze odvětví, ve 

kterém nedochází k velkým inovacím, dalo očekávat) a problémem je také dokumentace 

chyb a reklamací. Finance také patří mezi slabé stránky podniku, i kdyţ jejich hodnocení je 

na rozhraní mezi silnými a slabými stránkami. 

 

 Silnou stránku v oblasti výroby lze následně rozvíjet pomocí výsledků z PEST 

analýzy. Zajištěním potřebného výrobního zařízení tak aby bylo moţno uspokojit 

zákazníka vzhledem k drobným inovacím. Neustále aktualizovat normy a jiţ se dopředu 

připravit na plnění nových evropských norem. Modernizací informačního systému můţe 

dojít ke zvýšení efektivity procesů. 

 V oblasti vědecko-technického rozvoje by se měl podnik především soustředit na 

aktualizaci norem.   

 Zlepšení situace finanční stránky podniku je moţno realizovat pomocí vyuţívání 

operačních programů EU na podporu podnikání. Dále také díky moţnosti získat výhodně 

úvěr. 

 Slabou stránkou jsou také lidské zdroje. Tuto situaci by mohl podnik zlepšit pomocí 

personálního auditu. Dále pak by mohl podnik vytvořit samostatnou personální strategii. 

 

 

8. Výsledky SWOT analýzy 

 

 Silné stránky 

 S1 flexibilita výrobních kapacit, 

 S2 kvalita a spolehlivost výrobních zařízení, 

 S3 hospodárnost vyuţívání vstupů a zásob na skladě, 

 S4 úroveň výrobních nákladů, 

 S5 identifikace potřeb zákazníka, 
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 S6 cenová strategie podniku, 

 S7 pověst podniku u zákazníka, 

 S8 aktualizace norem a certifikací. 

  

Slabé stránky 

 W1 rychlost při zavádění inovací, 

 W2 dokumentace chyb a reklamací, 

 W3 vyuţívání pracovní doby, 

 W4 motivace managementu a systém benefitů, 

 W5 výše reţijní holdingové sazby, 

 W6 kvalita marketingového plánu, 

 W7 propagace, podpůrné aktivity. 

 

Příleţitosti 

O1 sledování nových právních předpisů, 

 O2 moţnost čerpání z fondů EU, 

 O3 příprava na internetové aukce, 

 O4 výběr vhodného kandidáta z uchazečů, 

 O5 získání nových zakázek, 

 O6 pravidelná aktualizace norem, 

 O7 modernizace softwarového vybavení.  

O8 zaměření na inovace, 

 O9 práce s více dodavateli, 

 O10 úspora elektrické energie, 

 O11 vyuţití zavedené distribuční sítě velkoobchodů. 

  

 Ohroţení 

T1 neprůhlednost výběrových řízení, 

 T2 moţnost vstupu nových konkurentů, 

 T3 nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu.  

T4 přechod zákazníků mezi podniky, 

 T5 zvýšení ceny vstupního materiálu, 

 T6 odchod kvalifikovaných zaměstnanců, 

T7 diktát ceny velkých odběratelů. 
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9. Závěr a doporučení 

 

 Provedení strategické analýzy není jednoduchou záleţitostí. Proces provádění 

analýzy je náročný jak z hlediska časového tak i nákladového. Je potřeba v podniku 

vyčlenit pracovníka (či nejlépe tým lidí z různých oborů) který bude analýzu provádět. 

Tento proces je náročný z hlediska získání potřebných informací. V dnešní době není 

problém díky informačním a komunikačním technologiím informace získat. Avšak je 

potřeba informace filtrovat. Mezi další faktory znesnadňující provedení kvalitní analýzy 

patří nestálost informací (v dnešním globalizovaném a na informacích zaloţeném světě), 

kdy se častěji informace mění. Také je důleţité oprostit se od nepodstatných faktů a 

soustředit se pouze na fakta, které jsou nejdůleţitější pro danou analýzu. Vybrat podstatná 

fakta není pro člověka, který nemá zkušenosti s podnikovou praxí nikterak snadné.  

 K dané problematice existuje řada publikací jak v domácím tak cizím jazyce. Díky 

tomu je moţnost nastudovat metodiku jednotlivých analýz opravdu důkladně. V této práci 

byly prováděny pouze vybrané analýzy. Druhů analýz je celá řada, které není moţno 

v rozsahu této práce uvést a prakticky provést. Mezi obtíţně proveditelné analýzy patří 

analýza konkurence. Kdy chybí potřebné informace, jelikoţ si kaţdý podnik chrání své 

know-how. 

 

 Společnost SK mont NJ, spol. s r. o. se v rámci konkurence v odvětví jeví jako 

průměrná společnost. Pro zlepšení konkurenční pozice by bylo vhodné navázat spolupráci 

s nejlepším podnikem na trhu. Společně s podnikem Elektrizace ţeleznic Praha, a. s. by 

mohla být vytvořena strategická aliance. V rámci aliance buď rozdělit trh teritoriálně, nebo 

produktově. Podnik Elektrizace ţeleznic Praha, a. s. by se mohl soustředit na trh v rámci 

Čech a SK mont NJ, spol. s r. o. by se mohl soustředit na Moravu a Slezsko. Také 

k rozdělení vyráběného sortimentu by došlo k odstranění konkurence mezi těmito dvěma 

podniky. 

 Další doporučení vyplývají z PEST analýzy, Porterovy analýzy a metody IFE. 

Kaţdá norma vzniká na popud určité lobby. SK mont NJ, spol. s r. o. by mohl navázat 

spolupráci například s univerzitou, či jiným výzkumným ústavem. Následně se snaţit o 

prosazení norem, na které by se mohl podnik dopředu připravit, tím by získal konkurenční 

výhodu.  
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Podnik by měl čerpat prostředky z fondů EU. I kdyţ je zpracování podkladů 

náročné lze to vyřešit pomocí agentur zpracovávajících projekty.  

Vzhledem k rozvoji internetových aukcí, při výběrovém řízení na veřejnou 

zakázku, je potřeba se softwarově připravit. V rámci tohoto doporučení je příhodné 

modernizovat veškeré informační systémy podniku. 

V daném odvětví je nejdůleţitějším faktorem cena. Díky nízkým úrokovým sazbám 

je proto vhodné čerpat úvěr. Díky levnějšímu úvěru má podnik moţnost nakoupit zásoby, 

které můţe v rámci výkyvu poptávky pouţít na výrobu. Tím by mohlo dojít ke sníţení 

nákladů.  

Díky vysoké nezaměstnanosti v místě působení podniku je výhodné provést 

výběrové řízení na určité pozice, a to na základě personálního auditu. Tím zjistit 

nadbytečné či neproduktivní zaměstnance.  

V případě budoucího nedostatku pracovníků s potřebným učňovským oborem by 

mohl podnik spolupracovat s odbornými učilištěmi. Například nabídnutím praxe vhodným 

uchazečům, s tím ţe po ukončení vzdělání jim bude nabídnuto pracovní místo. 

V technické oblasti by mohl podnik začít spolupracovat s laboratořemi, ústavy či 

vysokými školami na vývoji nových řešení. Výsledek výzkumu si poté nechat patentovat a 

tím vytvořit bariéru pro vstup na trh pro konkurenci. 

S předpokládanými změnami v normách v důsledku sjednocování s EU je výhodné 

pro podnik začít jiţ nyní plnit poţadavky těchto norem. Tím můţe získat náskok oproti 

konkurenci.  

Podnik se zaměřuje převáţně na výrobu ocelových konstrukcí. Má však také vlastní 

dopravu produktů k zákazníkovi. Vzhledem k tomu ţe se nejedná o hlavní činnost 

podniku, měl by podnik zkoumat efektivitu (náklady) a flexibilitu jeho dopravy. Na 

základě toho se pak rozhodnout zda danou činnost ponechat či řešit pomocí outsourcingu. 

Vzhledem k výsledkům IFE analýzy je vhodné, aby se podnik soustředil na 

vypracování marketingového plánu a následně zlepšil svou propagaci. 

 Podnik by se měl také zaměřit na lidské zdroje. K tomu by měl provést personální 

audit (buď svépomocí, nebo prostřednictvím specializované agentury) a následně vytvořit 

personální strategii. V rámci této strategie např. vyčlenit pracovníka (zajistit mu potřebné 

školení v oblasti HRM), který bude mít v podniku na starost personální činnost.  
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