
 

  

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstrakt 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat makrookolí a konkurenční okolí firmy. PEST 

analýzou jsem analyzoval prostředí ekonomické, sociálně-kulturní, technologické                   

a legislativní se zaměřením na budoucí vývoj a trendy v daných prostředích. V Porterově 

analýze 5 konkurenčních sil jsem hodnotil sílu zákazníkŧ, dodavatelŧ, hrozbu vstupu nových 

firem do odvětví, hrozbu substitutŧ a rivalitu v odvětví. Na začátku kapitoly jsem také popsal 

největší konkurenty společnosti POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava. V následné SWOT 

analýze jsem popsal firemní silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby.  

Na základě provedených analýz jsem navrhnul doporučení firmě. Společnost by měla více 

inovovat, spolupracovat s jinými firmami na výzkumu a vývoji nových technologií. 

Management by také měl rozvíjet inovativní chování svých zaměstnancŧ. K tomu, aby firma 

posílila na trhu musí hledat nové konkurenční výhody, aby ve vysokém konkurenčním okolí 

obstála. 

 

Klíčová slova: okolí podniku, společnost POHL cz, a. s., stavební trh, PEST analýza, SWOT 

analýza 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to analyze the general environment and competitive companies 

around. By PEST analysis, I analyze the economic environment, socio-cultural, technological 

and legislative focus on future developments and trends in these environments. The Porter 

five competitive forces analysis, I assessed the strength of customers, suppliers, threat of entry 

of new firms into the industry, threat of substitutes and rivalry in the industry. At the 

beginning of Chapter I also described the company´s biggest competitors POHL cz, as, Opava 

branch. In subsequent SWOT analysis I have described corporate strengths, weaknesses, 

opportunities and threats.  

Based on the analysis I proposed to the company recommendations. The company would be 

more innovative, collaborate with other companies on research and development of new 

technologies. Management should also develop innovative behavior of its employees. In order 

for the company increased its market needs to find new competitive advantages to a high 

competitive passed around. 

 

Keywords: Surrounding of the firm, POHL cz, a. s. company, construction market, PEST 

analysis, SWOT analysis 
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1. Úvod 

 

Kaţdý podnik, který na trhu pŧsobí, musí mít ujasněnou svou podnikovou strategii. 

V dnešním světě není téměř moţné najít odvětví, v němţ by v jisté míře nepanovala 

konkurence a stavebnictví samozřejmě není výjimkou. Je proto dŧleţité konkurenci sledovat a 

činit kroky, které by posílily konkurenceschopnost podniku a vytvořit konkurenční výhody. 

Podniky se také musí přizpŧsobovat neustále měnícím se faktorŧm okolí a přizpŧsobit jim 

svou podnikovou strategii.  

 

V době hospodářské krize je pro podnik nezbytné mít kvalitní strategii. Podniky s kvalitně 

propracovanou strategií nejen ţe dokáţí krizi překonat, ale dokonce i posílit. Trh se do značné 

míry „očistí.“ Mnozí manaţeři totiţ strategii nepřikládali velký význam a proto dnes, v období 

hospodářské krize, zaţívají úpadek a mnozí musí svou podnikatelskou činnost ukončit. Je to   

i tím, ţe se soustředí na krátkodobé plány. Druhým problémem je, ţe si manaţeři strategii 

pletou s dlouhodobými plány, které však mohou být účinné v období relativní stability            

a kontinuálního vývoje. Avšak v současné době je dŧleţité soustředit se na budoucnost.  

 

Stavebnictví je v české ekonomice prakticky jediným odvětvím, jehoţ prostřednictvím mŧţe 

stát, ale i regiony či obce, přímým zpŧsobem pŧsobit na dynamiku ekonomického rozvoje      

a sniţovat nezaměstnanost. Stavebnictví také na rozdíl od jiných odvětví má silný 

multiplikační účinek. I přesto dnešní vláda prosazuje spíše restriktivní politiku, snaţí se 

sniţovat státní dluh. Je však otázkou, zda tyto kroky nejsou v období krize chybou. Aby se 

totiţ ekonomika státu „nastartovala“, jsou nutné investice. Hodnota multiplikačního efektu   

ve stavebnictví činí v současné době 3,2 – 3,5. Znamená to, ţe kaţdá stavební investice ve 

výši 1,2 mil. Kč vytváří v ekonomice 3,2 - 3,5 pracovních míst, z toho 1 ve stavebnictví a 2,2 

– 2,5 v ostatních oborech. Naopak sníţení počtu pracovníka ve stavebnictví o jednoho 

pracovníka vyvolá ztrátu zaměstnání 2,2 – 2,5 pracovníkŧ v ostatních odvětvích. Navíc stát 

získá další příjmy z daní, sociálního a zdravotního pojištění, rŧzných poplatkŧ a dávek. HDP 

se tak zvýší. Proto je jasné, ţe sniţování investic do stavebnictví má velmi negativní dopady 

na zaměstnanost a    na zhoršení výsledkŧ národohospodářských ukazatelŧ. [21] 
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Ve své diplomové práci budu popisovat konkurenční okolí a makrookolí firmy. Pomocí 

SWOT analýzy a Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil se pokusím zjistit konkurenční 

výhodu a nalézt pro firmu vhodnou strategii pro udrţení a posílení trţní pozice firmy. 
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2. Teoretická východiska ke strategické analýze okolí podniku                

 

2.1. Analýza okolí podniku 

Strategická analýza okolního prostřední společnosti je manaţerŧm potřebná k tomu, aby si 

byli vědomi vlivŧ okolního prostředí a aby byli lépe informováni o situaci, ve které se jejich 

společnost nachází. V dnešním prostředí neustálých změn tvoří základ, na kterém je moţné 

budovat proces strategického výběru a implementace. Tento proces zároveň neustále ověřuje 

správnost analýzy a nutí se k ní neustále vracet.
1
 

 

Okolí podniku se týká všeho, co stojí za pomyslnými hranicemi podniku, čím je podnik 

ovlivňován, nebo co mŧţe sám ovlivnit. Většinou je pŧsobení okolí na podnik silné                

a ovlivňovat okolí lze spíše omezeně. [9] 

 

Podle Slávika lze prostředí dělit jednoduše na vyšší sféru, kterou označuje jako 

makroprostředí a niţší sféru, kterou nazývá odvětvové prostředí. 

 

Analýza odvětvového prostředí je dŧleţitá pro tvorbu strategie, která je zaměřena na soutěţ 

s konkurencí v odvětví. Účelem analýzy odvětvového prostředí je získat informace                 

o konkurenčním prostředí a identifikovat základní strategické prvky – příleţitosti a hrozby. 

Aby byl podnik úspěšný závisí na tom, jak podnik dokáţe vyuţít své přednosti,                   

tzn. konkurenční výhody, nejen na atraktivitě odvětví, v němţ firma pŧsobí. [9] 

 

Vedení firmy by mělo dobře poznat okolní prostředí (viz obrázek č. 1), aby pochopilo jeho 

povahu a faktory, které jej ovlivňují. Potom se mŧţe snáze zaměřit na činnost, která je 

smysluplná a perspektivní. Výsledkem externí analýzy je tedy znalost managementu, který    

na jejím základě mŧţe formulovat strategii tak, aby orientace podniku odpovídala jeho okolí. 

Externí analýza by měla být zaměřena na dvě části prostředí - na makrookolí a mikrookolí 

podniku. Analýza mikrookolí se většinou ještě rozděluje na analýzu odvětví a analýzu 

konkurence.
2
 

 

                                                 
1
 ŠULEŘ, O.; KOŠŤAN, P. Firemní strategie plánování a realizace. 2002, s. 33 

2
 Externí analýza [online]. 2011 [cit. 2011-01-12] Dostupný z WWW: 

<http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html> 

http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html
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Cílem analýzy okolí podniku je identifikace a analýza hlavních faktorŧ z podnikového 

prostředí, které mají a budou mít zásadní vliv na úspěch podniku na trhu, tj. hledání moţných 

příleţitostí a hrozeb. 

Obrázek č. 1 – Okolí podniku 

 

Zdroj: Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP [online]. 

2007 

 

2.1.1. Analýza makrookolí 

Makrookolí představuje nekontrolovatelné vlivy, které pŧsobí bez cíle a firma je nemŧţe 

ovlivnit. Musí je sledovat a přizpŧsobit se jim: 

 Demografické prostředí zahrnuje vše, co se týká sloţení obyvatelstva. Demografické 

trendy jsou spolehlivé v krátkodobém a střednědobém horizontu. Hlavní sledovanou 

silou je populace a to její velikost, věkové rozlišení, etnická směs, vzdělanostní 

úroveň, geografické rozmístění, mobilita, náboţenská struktura. Analýza 

demografických trendŧ má význam zejména při odhadu vývoje velikosti potenciální 

poptávky. Teritoriální rozloţení poptávky ovlivňuje regionální rozloţení obyvatelstva, 

jeho celkový počet, míra konkurence do určitých lokalit a migrační trendy. Nejvíce se 

tento jev projevuje v bytové výstavbě, dopravních stavbách a některých typech 

občanské výstavby. Z vývoje věkové a vzdělanostní struktury je firma schopna 

odvodit budoucí tendence celkové poptávky po stavebních pracích. [13] 

 Ekonomické prostředí má pro podnik zásadní význam, neboť ve své činnosti je 

podnik v rozhodující míře ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její 

dynamikou.
3
 Mezi faktory hodnotící ekonomický segment vnějšího prostředí patří 

dostupnost a cena výrobních zdrojŧ, daňová zátěţ podnikŧ, hospodářský rŧst, měnový 

                                                 
3
 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 2006, s. 58 
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a devizový vývoj a chovaní odběratelŧ a dodavatelŧ a finančních institucí. 

Ekonomický segment se vyjadřuje velikostí hrubého domácího produktu ve formě 

přepočtu na obyvatele, bilancí zahraničního obchodu, hodnotou inflace a vývojem 

hrubého domácího produktu. [9] 

 Technologické prostředí je pro firmy pŧsobící na stavebním trhu dŧleţité, protoţe 

musí reagovat na technologické změny a inovace na trhu. Firmy musejí pořizovat 

špičkové technologie a to klade vysoké poţadavky na investiční aktivitu firmy            

a zkvalitňování jak hmotného, tak i nehmotného investičního majetku.                     

Proto nezachycení technologických trendŧ nebo nedostatek referencí v segmentu trhu 

realizace stavebních děl je bariérou vstupu společnosti na trh nebo odchodu z něj. 

Firma také musí drţet krok s konkurencí, a to bez reakce na technologické změny 

stavebního trhu nelze. Pro zabezpečení aktivit v technologickém segmentu musí firma 

sledovat především hardwarové a softwarové vybavení konkurenčních stavebních 

firem a novinek z informačních technologií, technicko-technologické trendy 

v provádění výstavby jednotlivých typŧ stavebních děl i jejich částí a substituční 

technologie vŧči technologiím firmou uţívaných. Pokud firma nereaguje na inovační 

aktivity konkurence, je vytlačena z trhu. [13] 

 Politické prostředí nejvíce ovlivní to, v jakém podnikatelském prostředí se bude 

firma pohybovat. Legislativní rámec podnikání se ve vztahu k podnikŧm pŧsobícím   

na stavebním trhu projevuje ve dvou oblastech. Prvním okruhem legislativních norem 

jsou normy upravující obecné podmínky podnikatelské činnosti. Jedná se zejména      

o obchodní právo, právo ţivnostenské, daňové, zákony o bankách a pojišťovnictví. 

Druhou skupinu pak tvoří legislativa určující zpŧsoby a moţnosti účastí v soutěţích   

na dodavatele stavebních děl, projevující se zejména v obecných podmínkách soutěţe 

zakotvených v zákoně o zadávání veřejných zakázek a dále v konkrétních poţadavcích 

vypisovatele veřejné obchodní soutěţe či investora privátního. Podmínky stavební 

činnosti jsou upraveny v zákoně o územním plánování a stavebním řádu a v dalších 

souvisejících právních normách. Stále větší vliv na stavebnictví mají zákony týkající 

se ochrany ţivotního prostředí a závěrečné likvidace.
4
 Dnešním problémem je také 

propojení firem s mocenskými a hospodářskými sloţkami státu. Lobbing proto také  

do značné míry rozhoduje o uplatnění stavebních firem na trhu. [13] 

                                                 
4
 PLESKAČ, J.; SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. 2001, s. 61 
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 Přírodní prostředí je dŧleţité zejména v oblasti ekologie. Po vstupu ČR do EU se 

výrazně zpřísnily podmínky, které musí české stavební firmy při realizaci staveb 

dodrţovat. Změnil se také postoj veřejnosti k tomuto problému. Monitorování oblasti 

se soustřeďuje na legislativní podmínky, ale také na stavební aktivity ekologického 

charakteru financované privátními společnostmi, státem nebo formou pomoci fondŧ 

EU. Firma také nesmí zapomenout na recyklaci stavebních materiálŧ, spotřebu 

neobnovitelných zdrojŧ. Ekologie se tak řadí mezi hlavní hybné síly moderního 

stavebnictví. Firmy musejí sledovat a respektovat poţadavky na ochranu ţivotního 

prostředí a splnit veškeré ekologické aspekty pro získání potřebných atestŧ                  

a certifikátŧ. Respektování ekologického chování ve stavebnictví je velice dŧleţité. 

Dodrţování přísných ekologických kritérií je třeba uplatňovat jak při výrobě 

stavebních hmot, tak při výstavbě stavebního díla a následně při jeho běţném provozu. 

Samotné konstrukce staveb a technologické celky obsluhující provoz díla musí 

zamezit nebezpečným negativním ekologickým dopadŧm na okolí stavebního díla. 

[13] Negativní dopady na ţivotní prostředí jsou také spojeny s globalizací. Ta ale také 

urychluje přenos informací, které pomáhají rozvíjet nástroje a strategie na ochranu 

ţivotního prostředí. Mění se postoj veřejnosti k ochraně ţivotního prostředí, proto je 

pro podnik dŧleţité, aby se odlišil vlastní environmentální politikou. Mezi nástroje 

environmentální politiky patří direktivní nástroje, které podnikŧm předpisují určité 

chování. Pokud je podnik nedodrţí, je penalizován. Nástroje ekonomické vyuţívají 

hmotné zainteresovanosti podniku. Negativní ekonomické nástroje zpoplatňují uţívání 

ţivotního prostředí, pozitivní podporují činnosti vedoucí ke sníţení znehodnocování 

ţivotního prostředí. Ke sniţování zátěţe ţivotního prostředí jsou vyuţívány trţně 

orientované ekonomické nástroje. Mezi ně patří zálohové systémy a obchodovatelná 

emisní povolení. Zálohové systémy se vyuţívají především u spotřebních odpadŧ        

a obchodovatelná emisní povolení stanoví maximální hodnotu koncentrace 

jednotlivých škodlivých látek v ovzduší. Podniky získají emisní povolenky a následně 

s nimi mohou obchodovat. [5] 

 Sociální prostředí je komplex velkého mnoţství rozmanitých prvkŧ, které určují 

chování jak jednotlivcŧ, tak skupin. Jejich konkrétní obsah má charakter zvykŧ, 

postojŧ, ţivotní filozofie, vztahŧ, zájmŧ. V rámci podnikatelské činnosti je nutno 

respektovat tyto skutečnosti a dosáhnout kompromisu mezi „čistou“ ekonomickou 
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racionalitou a sociální odpovědností podniku. Zároveň jednotlivé prvky sociálního 

prostředí vytváří příleţitosti, ale i hrozby pro podnikání.
5
 

 

K analýze makroprostředí se nejvíce vyuţívá PEST analýza. Název tvoří počáteční písmena 

čtyř oblastí vnějšího prostředí tvořících základ analýzy. Jedná se o prostředí politické, 

ekonomické, sociální a technologické (viz obrázek č. 2). Při rozšíření analýzy o oblast 

legislativní je pak název SLEPT analýza, při rozšíření o prostředí ekologie SLEPTE či PESTE 

analýza. Analýza PEST vychází z poznání minulého vývoje a snaţí se o předvídání                 

a analyzování budoucích vlivŧ prostředí. [16] 

 

Obrázek č. 2 – Faktory PEST analýzy 

 

Zdroj: Kovář, F., Strategický management, 2008 

 

2.1.2. Analýza konkurenčního okolí 

Konkurenceschopnost podniku je měřítkem úspěšnosti strategie daného podniku a lze ji 

definovat obecně jako zpŧsobilost, schopnost jednoho aktéra získat úspěch nad svými soupeři 

při respektování pravidel, které schválila třetí strana. V praxi konkurenceschopnost podniku 

představuje schopnost podniku poskytovat výrobky nebo sluţby efektivněji neţ jeho 

významní konkurenti. Základem této dŧleţité vlastnosti je konkurenční výhoda. Proto 

základním cílem a výzvou strategického řízení je získat tuto konkurenční výhodu, udrţet si ji 

co nejdéle a plně ji zhodnotit ve prospěch rozvoje podniku. Konkurenční výhoda vzniká jako 

                                                 
5
 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 2005, s. 58 

Sociálně-kulturní faktory 

- antimonopolní zákony 

- ekologické zákony  

- ochrana ţivotního prostředí 

- podpora podnikání 

- daňová politika 

- sociální politika 

- stabilita vlády 

- politická strana u moci 

Politicko-právní faktory Ekonomické faktory 

- výše HDP (HDP na obyv. a vývoj) 

- míra inflace,  

- dostupnost a formy úvěrŧ 

- úrokové sazby, směnový kurs 

- vývoj peněţní zásoby 

- míra nezaměstnanosti 

- vývoj cen energií 

 

 

- demografický vývoj populace 

- demografický vývoj organizací 

- mobilita obyvatelstva 

- vývoj ţivotního stylu a úrovně 

- míra vzdělanosti obyvatelstva 

- přístup k práci a volnému času 

- podpora vlády v oblasti výzkumu 

- výše výdajŧ na výzkum 

- rychlost realizace nových 

technologií 

- rychlost zastarávání technologií 

- nové vynálezy a objevy 

Technologické faktory 
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určitou skupinou zákazníkŧ vnímaná a v reálných obchodních vztazích uznávaná schopnost 

podniku nabídnout jedinečnou (lepší) hodnotu odlišující se od nabídky konkurence na daném 

trhu. Základem konkurenceschopnosti se tak stává určitá převaha nad konkurencí, která je 

dána
6
: 

 Nízkými náklady 

 Kontrolou distribučních cest 

 Unikátností vstupních zdrojŧ 

 Jedinečností technologie 

 Diferenciací a inovací produktŧ 

 Sílou značky 

 Loajalitou zákazníkŧ 

 Vhodným umístěním 

 Prostřednictvím státní regulace 

 

V širším pojetí lze konkurenceschopnost chápat jako souhrn předpokladŧ pro dosahování 

dlouhodobě udrţitelné rŧstové výkonnosti a tím i zvyšování ekonomické úrovně 

v podmínkách vnitřní a vnější rovnováhy. Konkurenceschopnost firem je charakterizována 

jako schopnost neustále vykazovat rŧst produktivity, tj. dosahovat s omezenými vstupy práce 

a kapitálu vyšších výstupŧ. Konkurenceschopnost firmy se projevuje získáním, udrţením       

a zvyšováním podílu na národním a mezinárodním trhu. Zlepšování konkurenční pozice firem   

i ekonomiky jako celku stále více závisí na vyuţívání kvalitativně zaloţených vstupŧ,           

ke kterým řadíme výzkum a vývoj, technologický pokrok, zlepšování kvalifikace pracovních 

sil a především vznik a uplatnění inovací. Ve znalostní ekonomice je za předpoklad                

a podmínku pro dlouhodobě udrţitelný rŧst a konkurenceschopnost povaţován komplexní 

inovační systém, tedy nejen samotný výzkum a vývoj, ale vytváření znalostí v souvislosti 

s jejich praktickým uplatněním a realizací. Se zohledněním výše zmíněných souvislostí 

podstatných pro úspěšnost firem i ekonomiky v mezinárodním kontextu lze vymezit čtyři 

rozměry konkurenceschopnosti.
7
 Mezi ně patří konkurenceschopnost technologická, do které 

patří výdaje na výzkum a vývoj, patenty a vědecké publikace, konkurenceschopnost 

zpŧsobilostní, kde náleţí úroveň vzdělání, difúze technologií a jejich optimální vyuţití            

a kvalitní ICT struktura. Poptávková konkurence vyjadřuje soulad mezi strukturálním 

vývojem zahraniční poptávky a vývozem dané země. Cenová konkurenceschopnost je 

                                                 
6
 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 2006, s. 54 

7
 KISLINGEROVÁ, E. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu. 2008, s. 17 
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charakterizována razantním sniţováním nákladŧ a stále větším vyuţívání technologií šetřících 

zdroje. [5] 

 

Dlouhodobou úspěšnost na trhu si firma zajistí, pokud bude [5]: 

 Vytvářet tlak na inovace, tzn. zlepšovat kvalitu a zvyšovat produktivitu. 

 Vyhledávat nejschopnější konkurenty v domácí ekonomice i v zahraničí jako nástroj 

motivace. 

 Vhodně umísťovat domácí základny podniku pro podporu konkurenční výhody. 

 Zřizovat systém včasného varování, aby mohl včas reagovat a udrţet si konkurenční 

pozici. 

 Respektovat dopady globalizované ekonomiky – identifikuje vyspělé odběratele 

v jiných zemích a vytvoří tak tlak na stimulaci rychlejšího tempa inovačních procesŧ. 

 

Předpokladem úspěšného rozvoje podnikové strategie je analýza podniku samotného. Velký 

význam zde zaujímá postavení podniku ve zkoumaném podnikatelském prostředí. Aby 

sestavený strategický plán zahrnoval prostředky chránící podnik před vlivem těchto faktorŧ, 

musí tvŧrce strategického plánu dobře rozumět tomu, jak tyto faktory pŧsobí a jak mohou 

ovlivnit podnik v jeho konkrétní situaci.
8
 

 

Intenzita konkurence v odvětví je dána faktory, které ji ovlivňují. Mezi ně patří především [5]: 

 velikost a síla konkurentŧ, 

 pomalý rŧst trhu, 

 vysoké fixní náklady v odvětví, 

 rozdílnost konkurentŧ, 

 vysoké náklady na opuštění odvětví, 

 výrobková stejnorodost, 

 přebytek výrobních kapacit. 

 

Podle Portera (1980) je charakter a stupeň konkurence v rámci odvětví závislý na tom, jaké 

jsou vyjednávací síly dodavatelŧ, vyjednávací síly odběratelŧ, ohroţení ze strany konkurentŧ, 

nebezpečí existence substitutŧ za výrobky nebo sluţby a stupeň soupeřivosti mezi podniky 

v odvětví (viz obrázek č. 3). 

                                                 
8
 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007, s. 49 
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Spolu s modelem hodnototvorného řetězce dala podnikŧm cestu, jak vytvořit a udrţet si 

konkurenční výhodu. Ta je jádrem výkonnosti podniku na trzích a je určena hodnotou, kterou 

je podnik schopen vytvořit pro své zákazníky. Podnik musí rozvíjet své zdroje a schopnosti, 

které jsou hodnotné, jedinečné, obtíţně napodobitelné a nahraditelné a současně významné. 

Podnik se musí snaţit dosáhnout relativně udrţitelnou konkurenční výhodu nepřetrţitým 

přizpŧsobováním se rozpoznaným změnám a trendŧm vnějšího charakteru a vnitřním 

schopnostem, kompetencím a zdrojŧm. [5] 

 

Obrázek č. 3 – Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

 

Zdroj: Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP [online]. 

2007 

 

 Vliv odběratele. Odběratel má zájem na dobrých obchodních podmínkách, aby mohl 

ovlivňovat či určovat podmínky spolupráce s dodavatelskou firmou. Odběratel má 

velký vliv, pokud existují substituty a mnoho dodavatelŧ v okolí, nakupovaný předmět 

pro něj nepředstavuje dŧleţitý vstup, pokud je na trhu menší počet zákazníkŧ 

nakupujících velké mnoţství nebo pokud se obor podnikání skládá z velkého počtu 

malých prodejcŧ, nemŧţe najít výhodnou cenu nebo výhodného dodavatele a udělá 

zpětnou integraci. Odběratel má také velký vliv, jestliţe je pro zákazníky ekonomicky 

výhodné nakupovat vstupy od více dodavatelŧ, neţ vyuţívat sluţby jen jednoho 

dodavatele a kdyţ je jednotlivý nakupovaný předmět dostatečně standardizován. Poté 

mohou zákazníci snadno najít jiného dodavatele a přejít k němu za prakticky nulové 

náklady. [11] 
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 Vliv dodavatele. Dodavatel je významným článkem podnikatelského procesu. Jeho 

síla je závislá na vzdálenosti dodavatele od volné konkurence, na existenci hrozby,    

ţe odběratelský podnik mŧţe uskutečnit zpětnou vertikální integraci. Vliv dodavatele 

roste, kdyţ nakupující podnik není dŧleţitým zákazníkem, vstup je pro kupujícího 

dŧleţitý, nakupující podnik je monopolista či oligopolista, jestliţe mŧţe uskutečnit 

vertikální integraci dopředu, tzn. dodavatelský podnik mŧţe koupit podnik 

odběratelský a kdyţ jsou příslušné výrobky dodavatele jedinečné jen do té míry, 

pokud je pro kupujícího obtíţné či nákladné přejít od jednoho dodavatele k jinému. 

[11] 

 Stav soupeřivosti. Konkurenční okolí je determinováno velikostí podílu na trhu 

jednotlivých firem. Rozsah rivality mezi podniky je dán úsilím soupeřících podnikŧ, 

které vkládají do snahy získat vyšší trţní pozice. V rámci stavu soupeřivosti je dŧleţité 

sledovat počet konkurentŧ, chování pracovníkŧ organizace, postoj veřejnosti k trhu, 

systém vedení, jeho velikost, systém a finanční sílu, přístup na trh, náklady na odchod 

z oboru, vyuţitelnost výrobní kapacity, rychlost poklesu trhu a jeho lukrativnost, 

rozbor silných a slabých stránek, ohodnocení konkurence. [11] 

 Hrozba náhraţek. Substitut je výrobek, který svými vlastnostmi uspokojuje stejnou 

potřebu zákazníka, tzn. ţe pokud se cena substitutu stane přitaţlivější, kupující jím 

mohou nahradit stávající výrobek. Hlavním faktorem jsou náklady kupujícího spojené 

s přechodem k substitutu. Proto je dŧleţité sledovat podniky, které náhraţky vyrábějí, 

sledovat existenci náhraţek a jejich ceny, jestli mohou být výrobky a sluţby rychle 

zaměnitelné za jiné a výši nákladu vedoucí k přechodu mezi jednotlivými dodavateli, 

kvalitu a existenci dostatečného inovačního potenciálu. [11] 

 Stav moţného vstupu nových firem do oboru. Míra hrozby vstupu nových 

konkurentŧ záleţí nejvíce na tom, zda existují bariéry vstupu do oboru. Těmi mohou 

být diferenciace výrobkŧ, očekávaná reakce od existujících firem, existence 

nákladových výhod plynoucích ze zkušeností, zákazníkova loajalita a preference 

obchodní značky, výše nákladŧ na vstup do oboru, nevýhody nákladŧ nezávislých     

na velikosti, činnost a politika státu a přístup k distribučním kanálŧm. [11] 

 

V současné době je aktuální trend, který představuje posun v uvaţování, odlišného               

od Porterových myšlenek, a je to právě změna ve smyslu dynamické konkurence, zdŧrazňující 

i jiné faktory, jako jsou např. inovace jako zdroj konkurenční výhody. V dŧsledku toho se 
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úloha struktury odvětví posunuje z „exogenní“ do „endogenní“, coţ nutně vede k závěru,      

ţe intenzita konkurence uvnitř odvětví je odvozena od statického stavu konkurence, která má 

nyní odlišnou, dynamickou podobu. Tento nový tvar zdŧrazňuje sílu inovace jako faktoru, 

který zajišťuje podniku dlouhodobé přeţití.
9
 

 

Statická konkurence tlačí firmy konkurovat cenově a nákladově a povaţuje technologii         

za danou. Intenzivní konkurence zvyšuje náklady, sniţuje cena a tím klesají zisky. Dynamická 

konkurence mění technologii v jednotlivých částech hodnototvorného řetězce, a tím nutí 

firmy konkurovat na základě nových přístupŧ – inovace. Změna statické na dynamickou 

konkurenci bývá označována jako hyperkonkurenční posun. [5] 

 

2.1.3. SWOT analýza 

SWOT analýza patří k metodám hodnotícím současné interní vlastnosti podniku a faktory 

prostředí externího. Označení SWOT je akronymum pro silné, slabé vnitřní stránky podniku, 

příleţitosti a ohroţení prostředí vnějšího (viz tabulka č. 1). Je to metoda uţitečná, pohotová    

a je snadno vyuţitelná. Informace z ní plynoucí jsou velmi dŧleţité při sestavování strategie. 

[9]: 

 Mezi silné stránky firmy patří zdroje (zejména finanční), dobrá pověst u odběratelŧ, 

dodavatelŧ a veřejnosti, vŧdčí pozice na trhu, úspory z rozsahu, vlastní originální 

technologie, schopný management a nákladová výhoda. 

 Slabé stránky podniku představuje nejasný strategický záměr či chybějící strategie, 

nevyuţité kapacity, nekompetentnost managementu, zaostávání ve výzkumu a vývoji, 

slabá pozice na trhu, nedokonalá distribuční síť, vysoké náklady ve srovnání 

s konkurenty a neschopnost financování. 

 Příleţitostí pro firmu je vstup na nové trhy či obsazení nových trţních segmentŧ, 

rozšíření nabídky ţádaných produktŧ a potřebná inovace, diverzifikace nebo integrace 

firmy či překonání bariér při vstupu na atraktivní trh. 

 Hrozby představuje konkurence s niţšími náklady či vstup nové a silné konkurence   

na trh, rostoucí prodej substitutŧ, nízká obranyschopnost firmy vŧči recesi a ţivotnímu 

cyklu podniku, rostoucí síla odběratelŧ a dodavatelŧ, měnící se potřeby a vkus 

zákazníkŧ, nepříznivé demografické změny a vládní či politické negativní vlivy. 

 

                                                 
9
 KISLINGEROVÁ, E. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu. 2008, s. 44 
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Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek 

fungování firmy (popřípadě problémŧ, řešení, projektŧ atd.) a její současné pozice. Je silným 

nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelŧ a v podstatě zahrnuje postupy 

technik strategické analýzy. Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorŧ silných           

a slabých stránek na jedné straně vŧči příleţitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat 

nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.
10

 

 

Tabulka č. 1 – SWOT analýza 

Silné stránky                      Slabé stránky 

Výčet silných stránek S 

(strenghts) 

………. 

………. 

………. 

………. 

Výčet slabých stránek W 

(weaknesses) 

………. 

………. 

………. 

………. 

Příležitosti Hrozby 

Výčet příležitostí O 

(opportunities) 

………. 

………. 

………. 

………. 

Výčet hrozeb T (threats) 

………. 

………. 

………. 

………. 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL O.: Strategické řízení. 2006, s. 121 

 

SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S – W a O – T. Analýza SWOT 

vychází z předpokladu, ţe organizace dosáhne strategického úspěchu maximalizací předností 

a příleţitostí a minimalizací nedostatkŧ a hrozeb. Analýza SWOT je pro tvŧrce strategických 

plánŧ uţitečná v mnoha směrech:
11

 

 Poskytuje manaţerŧm logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice jejich 

organizace. 

                                                 
10

 DĚDINA, J.; CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. 2005, s. 41 
11

 DĚDINA, J.; CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. 2005, s. 42 
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 Podle tohoto hodnocení mohou manaţeři posoudit strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

 Mŧţe být prováděna periodicky, aby manaţery informovala o tom, které interní nebo 

externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým 

činnostem. 

 Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. 

V S – W analýze je třeba zejména zhodnotit
12

: 

 finanční sílu a zdraví firmy, 

 míru její diverzifikace či naopak specializace (šíře výrobního programu), 

 stabilitu vlastnické struktury, 

 pozici v jednotlivých částech trhu (dle územní pŧsobnosti – zastoupení a druhového 

členění staveb či výrobkŧ), 

 strukturu a stabilitu zadavatelŧ zakázek či zákazníkŧ, míru závislosti na veřejných 

zakázkách, 

 míru flexibility, 

 schopnost pronikat do nových segmentŧ (trhŧ), 

 technickou a technologickou úroveň, 

 sloţitost a účelnost organizační struktury, 

 goodwill podniku. 

Dalšími okruhy pro část SW jsou úroveň strategie rozvoje firmy, vlastnická struktura              

a stabilita, pozice firmy na stavebním trhu, zpŧsob získávání investorŧ, plynulost                    

a komplexnost předrealizačních činností, propojení stavebně-realizačních kapacit 

s projektovými a inţenýrskými pracemi, celková výrobní kapacita, časový prŧběh výstavby, 

úroveň subdodavatelských činností, technologická úroveň stavebních činností, strojně 

mechanizační vybavení, know – how, zpŧsob a prŧběh financování stavby, finanční síla 

firmy, hospodářské výsledky, personální struktura firmy, odbornost a dovednost zaměstnancŧ. 

[13] 

 

V části OT se ve stavebnictví sleduje zejména
13

: 

 vztah investorŧ ke stavební firmě a jejich reakce na akviziční činnost, 

 pozice vŧči konkurenci, 

                                                 
12

 PLESKAČ, J.; SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. 2001, s. 85 
13

 PLESKAČ, J.; SOUKUP, L. Marketing ve stavebnictví. 2001, s. 194 
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 image a goodwill firmy směrem k investorŧm a širšímu okolí, 

 dynamika a struktura investic ve vztahu k ekonomickému vývoji národního 

hospodářství. 

 

Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá vyuţit brainstorming 

s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT analýza týká.                     

Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru pouţití SWOT. Následně 

nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých poloţek všemi zúčastněnými.                    

Po zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí dle 

dŧleţitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy 

naloţí a co bude realizovat.
14

 

 

2.2. Strategie 

Strategie je kvalitně pojatý, dlouhodobý, realistický a akčně orientovaný plán s vnitřní i vnější 

flexibilitou a stává se dŧleţitým nástrojem managementu.
15

 Strategie naplňuje následující 

poslání [9]: 

 Dává moţnosti vyrovnat se s neustálými změnami v prostředí, které firmu obklopuje 

 Navrhuje program akcí, které by firmě zajistily potřebné postavení v dynamickém 

prostředí podnikání 

 Vyjadřuje dominantní poslání firmy, které bude integrujícím prvkem v rámci 

uplatňování vlivŧ zájmových skupin ve firmě 

 Realizuje představu vedoucí osobnosti podniku 

 

Strategie je integrovaný plán, který je zaměřen na základní cíle podniku, určuje dlouhodobé 

záměry a rozvrhuje zdroje potřebné k dosaţení cílŧ. V manaţerském pojetí vyjadřuje strategie 

koncept chování organizace, dlouhodobý program a zpŧsob budoucí činnosti. Měla by dávat 

odpovědi na tyto otázky [9]: 

 Jak udrţet a zlepšit konkurenční pozici podniku 

 Jakým zpŧsobem se chovat na trhu 

 Které trhy či jejich segmenty obsadit 

                                                 
14

 Popis SWOT analýzy [online]. 2008 [cit. 2011-01-15] Dostupný z WWW: 

<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/> 
15

 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 2006, s. 6 
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 Jak řešit firemní portfolio produktŧ, tzn. které výrobky vyrábět a sluţby poskytovat 

 Jaký typ rŧstu firmy zvolit, tzn. jak vynaloţit zdroje k dosaţení cílŧ 

 Jak se chovat vŧči konkurenci 

 Jaká zvolit kritéria pro měření krokŧ realizace strategie 

 Jaký zpŧsob zvolit při řešení finanční, výrobní, zásobovací, odbytové, personální        

a technologické problematiky 

 

Jedním z hlavních dŧvodŧ stěţejního významu strategie je skutečnost, ţe pomáhá podniku 

identifikovat, vybudovat a udrţet si konkurenční výhodu, která je nezbytně nutná pro zajištění 

prosperity, zejména s ohledem na pŧsobení konkurenčních tlakŧ a sil.
16

 

 

Dŧvodem ke změně podnikové strategie mohou být makroekonomický vývoj, 

mikroekonomický vývoj, sílící konkurence a stávající systémy řízení, které nejsou dostatečně 

adaptabilní a pruţné. Změny ale mohou být vyvolány také výskytem krizí, tzn. nesoulad mezi 

firmou a prostředím. Proto je pak firma nucena změnit svou podnikovou strategii                    

a přizpŧsobit se tak měnícím trendŧm vnějšího prostředí. [9] 

 

2.2.1. Strategické plánování 

Strategický management je nestandardním originálním a tvŧrčím postupem, coţ však 

nevylučuje pouţití dílčích formálních metod a postupŧ usnadňující myšlenkové procesy. Dílčí 

činnosti strategického managementu jsou často vzájemně provázány a překrývají se. 

Strategický management je interakční proces se zpětnými návraty k dříve přijatým a opět 

přehodnocovaným postupŧm. Strategické řízení nikdy nekončí. Strategický management je 

proces neustálého přizpŧsobování se změnám v podnikovém okolí, které jsou také 

kontinuální. 

 

Proces strategického plánování se skládá z těchto krokŧ [7]: 

 Poslání podnikatelské jednotky. Kaţdý podnik potřebuje definovat své poslání 

v rámci celé společnosti. Poslání podniku vychází z vize podniku, které je sice 

soustředěno na současnost, ale musí se promítat do budoucnosti, a proto musí 

existovat současně. Poslání podniku vyjadřuje přání vedení podniku, jak by měl být 

podnik chápán veřejností, a proto lze říci, ţe dobře formulované poslání zdŧvodňuje 
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především oprávněnost existence podniku a prezentuje podnikem provozované 

aktivity.
17

  

 Analýza SWOT vyhodnocuje silné a slabé stránky podniku, příleţitosti a hrozby. 

Sleduje tak externí a interní prostředí firmy. Podnikatelská jednotka musí monitorovat 

jak síly makroprosředí, tak síly mikroprostředí. Dŧleţitým úkolem sledování prostředí 

je nalézt nové příleţitosti.  

 Formulaci cílů mŧţe podnik provést po analýze SWOT. Jedná se o stanovení 

specifických cílŧ na plánovací období. Cíle musí být uspořádány hierarchicky,          

od nejdŧleţitějšího k nejméně dŧleţitému. Cíle by měly být určeny kvantitativně, 

měly by být realistické a konzistentní. Cíle ukazují, čeho chtějí podnikatelské jednotky 

dosáhnout. Strategické cíle podniku musí být SMART, tzn. specifické, měřitelné, 

akceptovatelné, reálné a termínované.  

 K dosaţení cílŧ musí kaţdá firma vypracovat strategii. Strategií podnikání firmy se 

přitom rozumí plánovité tvoření a zaměření firmy i procesŧ, které v ni probíhají, 

k dosaţení cílŧ vytýčených podnikatelskou vizí. Proto má strategické řízení klíčové 

postavení v řízení firmy, neboť zahrnuje nejen ujasnění výchozí situace, její 

komplexní vyhodnocení, odhad vlastních moţností, ale i formulaci alternativ a zvolení 

konkrétních cest k realizaci cílŧ. Správné stanovení strategie má rozhodující význam 

pro existenci podniku.
18

 

 Po dokončení strategie musí podnikatelská jednotka formulovat detailní podpŧrné 

programy a zajistit jejich implementaci. Implementace zahrnuje seznámení 

pracovníkŧ se zavedením strategie, výběr klíčových osob nové podnikové struktury, 

provádění příslušných strategických změn a zabezpečení kontroly prŧběhu 

implementace strategie i naplňování jednotlivých zásad podnikové strategie. [9] 

 Zpětná vazba a kontrola. Firma potřebuje při realizaci strategie sledovat výsledky    

a monitorovat nový vývoj. Některá prostředí jsou stálá, jiná se pomalu či rychle 

vyvíjejí. Pokud přestane společnost reagovat na měnící se prostředí, je obtíţné získat 

znovu ztracené postavení. Strategie se obvykle hodnotí podle vývoje trţního podílu, 

absolutního vývoje zisku a jeho srovnáním s konkurencí, vývojových trendŧ čistého 

zisku a rentability investic, vývoje konkurenční pozice a vývoje hodnot poměrových 

finančních ukazatelŧ. [9] 
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18
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2.3. Vyhodnocení příleţitostí k růstu 

K vyhodnocování příleţitostí k rŧstu patří plánování nových podnikatelských činností. Plány 

společnosti umoţňují vytvořit si představu o celkovém obratu a zisku. Zpravidla se rozlišují 

tři typy rŧstu [7]: 

 Při intenzivním růstu nejprve společnost uváţí, jestli mŧţe dosáhnout většího podílu 

na trhu i se současnými výrobky na současných trzích (strategie trţní penetrace)          

a uváţit, zda mŧţe nalézt nebo vyvinout pro své dosavadní výrobky nové trhy 

(strategie rozvoje trhu). Poté musí zváţit, zda mŧţe vyvinout potenciálně zajímavé 

nové výrobky pro současné trhy (strategie vývoje výrobkŧ) a uváţit vhodné 

příleţitosti k vývoji nových výrobkŧ pro nové trhy (strategie diverzifikace). 

 Při integračním růstu lze zvýšit prodej a zisk firmy pomocí integrace v rámci jeho 

odvětví. 

 Diversifikační růst mŧţe být vyuţit při nalezení dobrých příleţitostí mimo současné 

podnikatelské činnosti, tzn. taková příleţitost, která se týká vysoce atraktivního 

odvětví a společnost má správný mix obchodní sil. Společnost pak mŧţe hledat nové 

výrobky s technologickou příbuzností s existujícími výrobkovými řadami. Mŧţe začít 

hledat nové výrobky bez ohledu k současné výrobkové řadě, ale apelovat na současné 

zákazníky a mŧţe také hledat nové podnikatelské činnosti, které nemají k současné 

technologii, výrobkŧm nebo trhŧm vztah ţádný. 

 

2.4. Stavební trh 

Stavební trh je uceleným prostorem (mikroprostředím), kde dochází k realizaci celé řady 

aktivit. Na první pohled jednotný monolitní trh má ve skutečnosti svoji specifickou vnitřní 

strukturu, která je poměrně komplikovaná.
19

 Základem celého trhu je trh realizace stavebních 

děl. Zde dochází ke vzniku stavebního díla a střetává se zde poptávka investora a nabídka 

stavebních firem. Výsledkem je stavební dílo jako novostavba, rekonstrukce či modernizace 

stavby a údrţba objektŧ po celou dobu ţivotnosti. Sekundárními trhy, které podporují trh 

primární je trh stavebních hmot a technologických celkŧ a trh stavebního servisu. Na trhu 

stavebních hmot nabízejí výrobci svoje výrobky a pŧsobí na všechny subjekty stavebního 

trhu, vyvíjejí aktivity směrem k investorovi, který rozhoduje o pouţití daného materiálu.     

Na trhu technologických celkŧ dochází k výrobě a prodeji technologií do stavebního díla. Trh 
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stavebního servisu se člení na trh projekčních a poradenských kanceláří a trh stavebních strojŧ 

a zařízení. Nad konáním všech subjektŧ stavebního trhu vykonávají dozor orgány státní 

správy, zejména stavební úřady. Pŧsobí zejména na investora (územní, stavební a kolaudační 

řízení), na projekční kanceláře (respektování norem a poţadavkŧ na technologii, konstrukční  

a materiálové řešení stavby) a kontrolují zhotovitele stavby během realizace (podmínky 

stanovené v rozhodnutí o umístění stavby a ve stavebním povolení). Stavba se stává součástí 

trhu nemovitostí po zhotovení stavebního díla v rámci kolaudačního řízení. [13] 

 

Pro stavebnictví jsou typické některé aspekty, které z hlediska jejich unikátní povahy nelze 

nalézt v dalších odvětvích národního hospodářství. Stavba jako výrobek je imobilní, nákladná, 

rozměrná, s dlouhou ţivotností a unikátní povahou. Stavba je vţdy pevně spojena 

s pozemkem a je většinou projektována a realizována dle individuálních potřeb investora. 

Realizace stavby je časově náročná, v prŧběhu výstavby se mŧţe měnit mnoho vnitřních         

i vnějších faktorŧ. Převáţně unikátní charakter výroby vyţaduje vţdy speciální přípravu. 

Stavba je většinou určena pro předem známého zákazníka a vzniká kontinuální spoluprací 

s ním. Skladba výrobních kapacit podniku vyţaduje dynamické uspořádání výroby.              

Ve stavebnictví je značná sezónnost stavební výroby a vysoká náročnost na lidskou práci       

a na spotřebu materiálu. [13] 

 

Stavební trh se vyznačuje značnou náročností na kapitál a jeho pomalý obrat, 

komplikovaností a unikátností smlouvy mezi investorem a dodavatelem. Rozdíl je mezi 

charakterem investora veřejného a soukromého. Stavební trh je velmi rozmanitý vzhledem 

k typu staveb. Stavby se zadávají rŧzným zpŧsobem. Stavební trh je velmi citlivý na stav 

národního hospodářství a podnikatelé na stavebním trhu musí být autorizováni. [13] 

 

2.4.1. Subjekty působící na stavebním trhu 

Na stavebním trhu, strukturovaného do řady propojených subtrhŧ pŧsobí celá řada subjektŧ, 

mezi něţ patří [13]: 

 Investoři. Ti vynakládají finanční prostředky na stavbu. Investor mŧţe být právnická 

či fyzická osoba charakteru soukromého (domácnosti, stavební firmy, banky), která 

vynakládá na stavbu soukromé finanční prostředky nebo charakteru veřejného.       

Ten na stavbu vynakládá veřejné finanční prostředky (obce, města, státní orgány). 
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 Stavebník je PO, FO nebo domácnost, která zamýšlí stavbu realizovat a často stavbu 

rovněţ financuje a po jejím dokončení uţívá. Je tedy současně investorem                    

i uţivatelem. 

 Uţivatel je osoba, která bude stavební dílo uţívat a mŧţe být současně stavebníkem    

i investorem. 

 Kupující je osoba kupující nemovitost (pozemek či stavbu). 

 Dodavatel uskutečňuje stavební a montáţní práce pro stavbu. Je to stavební firma     

na trhu stavebních hmot, technologických celkŧ či stavebních strojŧ a zařízení. 

Dodavatelé mohou mít řadu subdodavatelŧ, podílejících se na stavbě určitým 

vymezeným zpŧsobem. Dodavatel vypracovává zadavateli výběrového řízení nabídku 

na realizaci stavby, zpracovává vlastní výrobní přípravu stavby a zajišťuje vlastní 

výstavbu, řízení a koordinaci prací. 

 Výrobce a prodejce stavebních hmot vyrábí a prodává stavební hmoty a mŧţe 

uskutečňovat obě tyto činnosti současně, či pouze jednu z nich. 

 Výrobce a prodejce technologických celků vyrábí a prodává tyto celky zabudované 

do stavebního díla.  

 Výrobce a prodejce stavebních strojů a zařízení. 

 Projekční kancelář je dodavatelem projektu stavby, vykonává projekční práce, 

inţenýrskou činnost, prŧzkumné a geodetické práce. Pŧsobí jako samostatný 

podnikatelský subjekt nebo funguje jako organizační jednotka stavební firmy. 

Projekční kancelář vypracovává jednotlivé stupně projektové dokumentace stavby, 

vykonává autorský dozor v prŧběhu realizace stavby a mŧţe zajišťovat inţenýrskou 

činnost stavby. 

 Inţenýrská kancelář zajišťuje sluţby pro jednotlivé subjekty stavebního trhu, mezi 

které patří zajišťování projektové dokumentace stavby, organizování a řízení stavby, 

zajišťování veřejnoprávních projednání stavby, vykonávání odborného dozoru          

při výstavbě a poradenskou činnost.  

 Domácnost vystupuje na straně poptávky. Není podnikatelským subjektem a poptává 

realizaci stavebního díla, projektovou dokumentaci, inţenýrskou činnost, stavební 

hmoty a komponenty, stavební stroje a nemovitosti. 

 Developer (realitní kancelář, inţenýrská organizace či stavební firma) vzniklou stavbu 

neuţívá, ale organizuje, rozvíjí a řídí výstavbové projekty. Stavbu se snaţí prodat       

na trhu nemovitostí nebo pronajmout. Stavební záměr mŧţe sám financovat. Zajišťuje 
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prŧzkum trhu, formuluje podnikatelský záměr, vyhledává vhodný pozemek, zajišťuje 

financování projektu a prodej či pronájem stavby. 

 Prodejce nemovitostí nabízí a prodává na trhu nemovitostí stavby či pozemky. 

Prodejce představují realitní kanceláře, developeři a domácnosti. 

 Orgány státní správy. Stavební úřad vykonává dozor a reguluje výstavbu v území. 

Do subjektŧ orgánŧ státní správy patří také hasiči, hygienici, energetická inspekce      

a státní zkušebny, které hájí zájmy státu.  

 

2.4.2. Silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby českého stavebnictví 

Podle zprávy strategie svazu podnikatelŧ ve stavebnictví v ČR pro krizové obdobní jsem 

sestavil silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby českého stavebnictví [21]: 

 

Mezi silné stránky českého stavebnictví patří schopnost provádět stavby nejvyšší technické 

náročnosti, kvality a obtíţnosti. O tom svědčí řada projektŧ v tuzemsku i v zahraničí. 

Dlouholetou tradici má u nás kvalitní vysokoškolské vzdělání. To umoţňuje vysokou 

odbornou kvalifikaci jak inţenýrŧ a architektŧ, tak pracovníkŧ řemeslných profesí schopných 

samostatného rozhodování a improvizace. Stavebnictví je schopno pruţně se přizpŧsobit 

měnícím se podmínkám v poptávce a výrobnímu programu, vyuţívá vyspělých technologií 

stavění a materiálně technické vybavení k jejich provádění. V ČR je srovnatelná produktivita 

práce v porovnání s vedoucími zahraničními firmami, je zde vhodná velikostní i specializační 

struktura stavebních firem a vybudované zázemí vysokých škol. Stavebnictví má vysoký 

multiplikační efekt v ekonomice, má niţší náklady na pracovní sílu v porovnání s konkurencí 

v EU a má vazby na východoevropské ekonomiky. V ČR je stabilní a zdravý finanční sektor  

a vyspělé systémy pro plánování, navrhování, řízení staveb, pro kontrolu jakosti stavební 

produkce a tvorbu environmentálních plánŧ, jsou zde dostupné materiálové suroviny              

a rozvinutá výroba stavebních hmot. Finanční výhodou je, ţe velké firmy jsou součástí 

nadnárodních koncernŧ garantujících vyšší záruky.  

 

Slabými stránkami českého stavebnictví jsou zejména vysoká citlivost na stav národního 

hospodářství, nízká úroveň strategického řízení mnoha stavebních firem, stagnace vědecko-

výzkumných a inovačních aktivit a neefektivní podpora komercionalizace prŧmyslového 

výzkumu a vývoje. V ČR v dlouhodobém hledisku klesá počet kvalifikovaných řemeslníkŧ    

a následně je nutné kompenzovat jejich nedostatek zaměstnáváním méně kvalifikovaných 
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dělníkŧ z východní Evropy. Hrozí jak deficit technicky vzdělaných vysokoškolákŧ, tak učňŧ  

a celkový úpadek učňovského školství. Z toho plyne nedostatečný příliv mladých 

kvalifikovaných pracovníkŧ. Absolventi mají nedostatečnou jazykovou vybavenost a nejsou 

ochotni pracovat v zahraničí a spolupráce vysokých škol a praxe je slabá. Pro nízkou mobilitu 

pracovních sil nejsou návrhy řešení. Stavebnictví nemá resortní zastoupení a jako resort ani 

řídicí strukturu. Z toho plyne nejasnost v kompetencích. V dŧsledku obchodní politiky 

zahraničních majitelŧ firem mají podniky omezené moţnosti expandovat na zahraniční trhy. 

České firmy jsou proto omezeny v pŧsobení na zahraničních trzích. Stavební podniky 

nevytvářejí dostatečné zdroje pro rozvoj a inovaci. Chybí systémové posuzování veřejných 

zakázek. S nevyváţenou kvalifikací investorŧ se dá spojit nedostatečné vyuţívání rizikové 

analýzy. Veřejné zakázky vyhrávají zahraniční realizátoři a zisk proudí do zahraničí. 

Občanské iniciativy omezují, zpoţďují a zdraţují výstavbu. 

 

Příleţitostí v českém stavebnictví je mnoho. Spojením veřejných a soukromých zdrojŧ (PPP) 

je moţné vytvářet nové formy financování výstavby a výzkumu a vývoje, získat granty           

a dotace z EU. Je nutný intenzivnější výzkum a vývoj, institucionální i projektový, včetně 

zapojení se do mezinárodního výzkumu a vývoje, výraznější uplatnění PPP projektŧ            

pro vybrané druhy staveb a prověření implementace PPP projektŧ do infrastruktury a veřejné 

správy. Rozvoj a modernizace infrastruktury lze minimálně do roku 2013 spolufinancovat    

ze zdrojŧ EU. Je nutný tlak na vyrovnání civilizačního deficitu v ČR, vytvářející obsáhlý 

zásobník práce, včetně zahraničních investic v tuzemsku, vyuţití specifik vývoje poptávky 

reflektujících uplatňování prvkŧ trvale udrţitelného rozvoje výstavby, prohloubení                  

a zkvalitnění územní a projektové přípravy, preference koncepčnosti. Dŧraz je třeba klást         

na rekonstrukce, modernizace, údrţbu a opravy, rozvoj bytové výstavby, přípravu výstavby 

jaderných elektráren a dalších energetických zdrojŧ a sníţit energetické náročnosti staveb 

přípravou a realizací energeticky úsporných staveb. Zvyšování cen energií je stimulem        

pro vývoj nových staveb a technologií. Dŧleţité je rozvíjet a uplatnit technologie vyuţívající 

druhotné suroviny a odpadní materiály, recyklace a vyuţití stavebního demoličního odpadu    

a větší vyuţití dřevní hmoty. V oblasti provozu stavebních děl se rozvíjí oblast facility 

managementu. Tlak na zavádění systému integrovaného FM poroste. 

 

Hrozby představuje především krize ekonomiky, restrikce investic státu, měst, obcí a pokles 

soukromých investic. Dále ekonomicky nepodloţené poţadavky na zvyšování mezd, omezení 

nerostných zdrojŧ a dostupností stavebních pozemkŧ, diferencovaně podle lokalit. Hrozí 
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pronikání zahraničních firem na český stavební trh, včetně firem z nových členských zemí 

EU, odliv zájmu nadnárodních investorŧ do jiných zemí a zmrazení předprojektové                 

a projektové přípravy. V ČR panuje rozsáhlá korupce a klientelismus, je zde nedostatek 

učňovského školství, roste nezaměstnanost a zvyšuje se věkový prŧměr pracovníkŧ 

dělnických kategorií a technikŧ. V zásobě nejsou dostatečné zásoby vhodných projektŧ PPP 

pro čerpání prostředkŧ z EU. Vláda nemá dostatečně propracované vládní strategie rozvoje 

ekonomiky ČR a odvětví stavebnictví a nezachycuje trend evropského stavebnictví, jeho 

přeměny na znalostní odvětví. 
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3. Charakteristika firmy 

3.1. Předmět činnosti firmy POHL cz., a.s. 

Společnost POHL zahájila svou činnost v dubnu roku 1990. Od samého počátku se prezentuje 

jménem zakladatele a majitele firmy, Ing. Petra Pohla. Na začátku svého pŧsobení byla 

společnost zaměřena především na realizace a rekonstrukce pozemních staveb v Praze            

a přilehlém regionu. 

 

Výsledkem intenzivního rozvoje firmy bylo v druhé polovině devadesátých let rozšíření 

činnosti na budování inţenýrských sítí a pozemních staveb všeho druhu na celém území 

České republiky s vyuţitím nejprogresivnějších technologií. Společnost POHL cz existuje jiţ 

20 let, během kterých potvrdila svou stabilitu a stala se středně velkým dodavatelem 

stavebních prací na českém trhu. V současné době společnost zaměstnává asi 240 

zaměstnancŧ a její roční výkony se pohybují okolo 500 milionŧ korun. 

 

Obrázek č. 4 – Logo firmy POHL cz., a. s. 

 

Zdroj: Firma POHL cz, a. s. [online]. 2011 

 

Mezi klienty společnosti POHL patří jak města a obce tak i soukromé společnosti, pro které 

firma dodává pozemní, inţenýrské, vodohospodářské a podzemní stavby včetně rekonstrukcí 

objektŧ. Zákazníci firmy si cení kvality zpracování, tvořivého přístupu k práci a přímého, 

čestného a věcného přístupu k řešení kaţdé situace. Firma chce nadále rozšiřovat své 

technické a mechanizační vybavení pro realizaci náročných stavebních děl.  

 

Předmětem podnikání firmy je koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

inţenýrská činnost ve výstavbě, provádění staveb včetně jejich změn, udrţovacích prací       

na nich a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, činnost prováděná hornickým 

zpŧsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a), b), d), e), g), h) zákona č. 61/1988 Sb., 
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projektování a navrhování objektŧ a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné 

hornickým zpŧsobem v rozsahu § 3 písm. d), e), g), h) zákona č. 61/1988 Sb., hornická 

činnost v rozsahu ustanovení § 2 písm. b), c), d), e), f), g) zákona č. 61/1988 Sb., projektování 

a navrhování objektŧ a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti v rozsahu ust. § 2 písm. 

b), c), d), e), f), g) zákona č. 61/1988 Sb., ubytovací sluţby a přípravné práce pro stavby. 

 

Firma se tedy zaměřuje na 5 oblastí, mezi které patří: 

 Podzemní stavby 

Mezi činnost prováděnou hornickým zpŧsobem patří výstavba tunelŧ, prŧzkumné štoly 

silničních a ţelezničních tunelŧ, kolektory, kanalizační sběrače, vodovodní přivaděče             

a hloubení jam. Do speciální bezvýkopové technologie se řadí mikrotuneláţe, protlačování 

ocelového potrubí, řízené horizontální vrtání a štítování razicími štíty. 

 Inţenýrské stavby 

Inţenýrské sítě zahrnují komplexní výstavbu kanalizačních sběraču a uličních stok, realizaci 

vodovodních a plynovodních řadŧ a rekonstrukci kanalizačních, vodovodních a plynovodních 

řadŧ. Součástí inţenýrských staveb je také statické zajišťování skalních masivŧ a staveb         

a budování pěších zón. 

 Vodohospodářské stavby 

Firma se soustředí na výstavbu čistíren odpadních vod, vodojemŧ a úpraven vody, čerpacích  

a přečerpávacích stanic a sanací vodohospodářských děl. 

 Pozemní a průmyslové stavby 

Do této části patří obytné a rodinné domy, administrativní budovy a montované haly. 

Společnost se také zabývá prováděním a sanací monolitických betonových                              

a ţelezobetonových konstrukcí. 

 Inţenýrská a projekční činnosti 

Firma POHL cz, a. s. zpracovává projektové dokumentace geotechnických                              

a vodohospodářských staveb, znalecké posudky v oborech geomechaniky a geotechniky, 

poskytuje konzultační činnost a posuzuje statiku staveb. [22] 

 

Jediným vlastníkem firmy je Ing. Petr Pohl. V prŧběhu roku 2002, 2003 došlo k fúzi akciové 

společnosti POHL cz, a. s., akciové společnosti STAVIMPEX, ZUD-stavební a. s. a POHL 

spol. s. r. o. Brno. Na společnost POHL cz, a. s. přešlo jejím sloučením s obchodními 
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společnostmi veškeré jmění těchto společností včetně práv a povinností těchto společností 

z pracovně - právních vztahŧ. Rozhodným dnem pro fúzi společností byl 1. 1. 2002. 

 

Základní jmění společnosti činí 59.500.000,- Kč, splaceno 100% a je tvořeno 10 ks akcií      

na jméno ve jmenovité hodnotě 2.440.000,- Kč a 15600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 2.250,- 

Kč. Akcie jsou v listinné formě, nejsou veřejně obchodovatelné. Rozhodnutím jediného 

akcionáře při výkonu pŧsobnosti Valné hromady společnosti učiněné dne 11. 12. 2007 bylo 

rozhodnuto o navýšení základního kapitálu o 24.400.000,- Kč, přičemţ zvýšení základního 

kapitálu bylo provedeno v částce 9.760.000,- Kč z vlastních zdrojŧ z nerozděleného 

hospodářského výsledku a peněţitým vkladem ve výši 14.640.000,- Kč. 

 

Obrázek č. 5 – Ing. Petr Pohl, majitel společnosti 

 

Zdroj:  Firma POHL cz, a. s. [online]. 2011 

3.2. Organizační řád firmy 

Organizační řád (dále jen OŘ) upravuje vnitřní organizační uspořádání společnosti POHL cz, 

a. s., stanoví hlavní zásady pracovní součinnosti a spolupráce uvnitř, upravuje pŧsobnost, 

pravomoci a odpovědnost jednotlivých organizačních jednotek a stanoví základní organizační 

vztahy. Organizační řád je v souladu s právními předpisy České republiky. 

 

Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení jsou povinni na základě tohoto OŘ a dalších 

příslušných dokumentŧ společnosti určit pracovní náplň podřízených pracovníkŧ v zájmu 

zajištění vnitřního pořádku a přesného vymezení jejich povinností k zajištění řádné funkce 

daného organizačního řádu. 
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OŘ  platí v celé společnosti POHL cz, a. s., je závazný pro všechny zaměstnance a schvaluje 

ho ředitel společnosti. Zaměstnanci, kteří obdrţí tento OŘ, jsou povinni seznámit s ním své 

podřízené. Znalost a dodrţování tohoto OŘ je základní povinností všech pracovníkŧ 

společnosti a je předpokladem plnění podnikatelského cíle společnosti. 

 

Společnost je zapsána v souladu se zákonem dne 8. září 1997 v obchodním rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 4934. Organizační struktura společnosti je 

členěna na odštěpné závody: OZ Roztoky, OZ Opava, OZ Brno a OZ Plzeň. Obchodní 

kancelář Ostrava byla zrušena k 1. 4. 2008, veškerá činnost této kanceláře byla převedena    

na OZ Opava. 

Obrázek č. 6 - Organizační řád společnosti POHL cz, a. s. 

 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti, zpracováno autorem 

 

Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo je 

statutárním orgánem společnosti, řídí ji a jedná jejím jménem. Je sloţeno s předsedy 

představenstva ( Ing. Petr Pohl ), místopředsedou představenstva ( Ing. Václavem Číţkem), 

kteří zastupují společnost s právem podpisu a členem představenstva (Mgr. Kristýnou 

Pohlovou). Představenstvo rozhoduje o všech záleţitostech společnosti, pokud nejsou 
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vyhrazeny do pŧsobnosti valné hromady. Stálým poradním orgánem předsedy představenstva 

společnosti je porada vedení, jejímiţ členy jsou ředitel společnosti a ředitelé jednotlivých 

odštěpných závodŧ. Porada vedení je svolávána předsedou představenstva společnosti 

nejméně jednou za tři měsíce k projednání a řešení otázek a úkolŧ souvisejících s řízením 

společnosti. Za zhotovení záznamu odpovídá pracovník sekretariátu společnosti. 

 

Obrázek č. 7 - Organizační členění jednotlivých odštěpných závodŧ společnosti 

 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti, zpracováno autorem 

 

Vedení společnosti včetně vedení odštěpných závodŧ je tvořeno výkonným managementem. 

Společnost má jiţ od r. 1999 zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. 

Daný systém byl v roce 2005 certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2004 

k danému systému řízení společnost implementovala systém environmentálního 

managementu dle ČSN EN ISO 14 001, který byl v roce 2005 a pak v roce 2007 

recertifikován a systém bezpečnosti, ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18 001:1999            

a systém společenské odpovědnosti podniku podle SA 8000:2008. Integrovaný systém řízení 

je uplatňován a kontrolován interními audity. 
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Tabulka č. 2- Přehled prŧměrného počtu zaměstnancŧ firmy POHL cz, a. s. za poslední 3 roky 

Rok 2007 2008 2009 
Prŧměr za 

3 roky 

VŠ vzdělání s praxí 

v oboru více neţ 5 let 
17 17 18 17 

- z toho autorizovaní 

inţenýři 
5 5 5 5 

Středoškolské vzdělání 

s praxí v oboru více neţ 5 

let 

17 17 30 21 

- z toho autorizovaní 

technici 
5 5 2 4 

Dělnické profese 169 172 190 178 

Zdroj: Interní dokumenty firmy 

 

4. PEST analýza 

 

V PEST analýze budu hodnotit prostředí politické a legislativní, ekonomické, sociálně – 

kulturní a technologické prostředí. 

 

Stavebnictví v České republice patří, stejně jako v ostatních zemích EU, mezi významná 

národohospodářská odvětví. Stavební práce stimulují HDP a vytvářejí základ pro moţný 

budoucí ekonomický rŧst. Nové továrny, silnice, letiště a podobně se totiţ po svém dokončení 

stanou zdrojem dalšího rŧstu produkce a blahobytu. Stavebnictví je proto téţ významným 

indikátorem celkového stavu hospodářství a jeho dalšího vývoje. 
20

 

 

Stavebnictví je typické dlouhodobým charakterem svých výrobkŧ, stacionárností místa 

výroby bez závislosti na exportu, ale i vysokou závislostí na externích podmínkách lokality 

výroby (klimatických, terénních, geologických i politických). Tyto faktory určují                     

                                                 
20

 Stavební práce [online]. 2010 [cit. 2011-01-17] Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stavebni_prace>  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stavebni_prace
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i konjunkturální vývoj stavebnictví, tj. vznik, zřetelnější prŧběh fází konjunkturálního cyklu      

s menší mírou předvídatelnosti poptávky. 

 

České stavebnictví příznivě ovlivnil vstup naší ekonomiky do evropského prostoru a výrazný 

příliv zahraničního kapitálu rozšířil potenciální kapacitu stavebního trhu pro domácí firmy. 

Významný je také podíl stavebnictví na tvorbě přidané hodnoty a zaměstnanosti osob 

pracujících v civilním sektoru. Rovněţ svými činnostmi aktivně podporuje stabilizaci 

zaměstnanosti v ekonomice. Otevřenost stavebního trhu, i přes jeho výrazně národní 

charakter, vyvolává také tlak na zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských stavebních 

firem. 
21

 

4.1. Vývoj stavebnictví  

České stavebnictví se muselo vypořádávat v 90. letech se dvěma krizemi. První 

čtyřicetiprocentní propad proběhl jiţ v prvních dvou letech přechodu na trţní hospodářství 

(1990 - 1992). Propad byl vykázán ve všech směrech stavební produkce, v bytové o více neţ 

polovinu. Je zajímavé, ţe v ostatních třech zemích Visegradu přechod na trţní ekonomiku 

tolik stavebnictví nepostihl. 

 

Druhá vlna útlumu postihla jen ČR. Následovala krátká čtyřletá etapa rŧstu českého 

stavebnictví o +20 % (1992 - 1996), avšak bytová produkce se nadále sniţovala, takţe            

o překonání výpadku se zaslouţily nebytové a inţenýrské stavby. 

Po této fázi se projevil druhý pokles o -16 % (1996 - 1999), během kterého se naopak bytová 

produkce zvýšila o polovinu, takţe ostatní směry, zejména nebytový, zaznamenaly o to větší 

propad. Příčinou však byl výlučně krizový vývoj české ekonomiky. 

Po roce 2000 následuje sedmiletý rŧst českého stavebnictví, nejvyšší v 21. století, spolu se 

Slovenskem z 19 zemí Euroconstructu, s vysokými prŧměrnými ročními šestiprocentními 

tempy, ukončený aţ v roce 2007.  

České stavebnictví spolu se Slovenskem ztratilo koncem roku 2007 primát země s nejvyššími 

tempy rŧstu v Evropě, s rozdílným dopadem do jednotlivých směrŧ stavební produkce.          

V západoevropském stavebnictví dochází v 2. polovině roku 2007 ke zpomalení rŧstu             

                                                 
21

 Stavebnictví v Evropě a ČR a jeho další vývoj [online]. 2009 [cit. 2011-01-22] Dostupný z WWW: 

<http://www.asb-portal.cz/stavebnictvo/stavebnictvi-v-evrope-a-cr-a-jeho-dalsi-vyvoj-1365.html> 

http://www.asb-portal.cz/stavebnictvo/stavebnictvi-v-evrope-a-cr-a-jeho-dalsi-vyvoj-1365.html
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a v následujícím roku 2008 k obratu ve vývoji. Východoevropské země s výjimkou Maďarska 

však stále ještě vykazují vysoký rŧst 6,1 %, zatímco v českém stavebnictví se v roce 2008 

téměř zastavil.  

Propad vývoje celoevropského stavebnictví s výjimkou Polska a Švýcarska dosáhl však svého 

maxima aţ v roce 2009, tj. pokles o dalších -8,6 %, v ČR o -3,6 %. Je zajímavé, ţe byla 

postiţena pouze výstavba budov, zatímco inţenýrské stavby v západní Evropě v podstatě 

stagnovaly a ve východní Evropě včetně ČR se jejich rŧst dokonce zdvojnásobil.  

V českém stavebnictví se sníţila produkce v období 2007 - 2009 podle Eurostatu o -3,4 %, 

coţ je 6. pořadí z 19 zemí a sníţení o polovinu oproti západoevropskému prŧměru. Nejvíce se 

pohoršila v ČR nebytová produkce s druhým nejvyšším propadem v Evropě. Naproti tomu 

ČR dosáhla druhého nejvyššího rŧstu ze všech zemí v inţenýrské produkci. Pokles tempa 

bytové produkce byl pořadím devátý. Na tento vývoj stavebnictví pŧsobilo i okolí, tj. vývoj 

HDP, investic, nezaměstnanosti a inflace, kde ČR vykazovala prŧměrné pořadí.  

V roce 2011 se očekává zastavení poklesu a od druhé poloviny roku 2011 opětovný, byť 

menší rŧst. V českém stavebnictví se rovněţ očekává rŧst aţ od druhé poloviny roku 2011. 
22

 

4.2. Politické a legislativní prostředí 

Legislativu ve stavebnictví tvoří jednak normy upravující obecné podmínky podnikání.       

Do této oblasti lze zahrnout obchodní a ţivnostenské právo, daňové zákony. 

 

Výše sazeb daně z přidané hodnoty a zpŧsoby jejich stanovení pro konkrétní stavební díla, 

práce a materiály jsou specifikovány v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtŧ. Tento zákon nahrazuje zákon č. 235/2004 Sb. a vstoupil v platnost dne 1.1. 2008. 

Současným problémem pro stavebnictví je chystané zvyšování, respektive sjednocování sazby 

DPH ve výši 17,5 %. Zvýší se tak výsledná cena stavby coţ přispěje k dalšímu poklesu 

poptávky po stavebních dílech. 

 

Druhá oblast se týká zpŧsobŧ účastí firem v soutěţích na dodavatele stavebních děl. 

Stavebnictví v ČR upravuje zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování                  

a stavebním řádu (stavební zákon).  

                                                 
22

 Dopad současné krize na stavebnictví [online]. 2010 [cit. 2011-01-23] Dostupný z WWW: 

<http://stavitel.ihned.cz/c1-40891930-dopad-soucasne-krize-na-ceske-stavebnictvi> 

http://stavitel.ihned.cz/c1-40891930-dopad-soucasne-krize-na-ceske-stavebnictvi
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 Stavební řád stanovuje, ţe stavbu a její změnu mŧţe provádět jen právnická osoba 

nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montáţních prací jako 

předmětu své činnosti podle zvláštních předpisŧ. 

 Zákon o územním plánování. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady    

pro výstavbu a pro udrţitelný rozvoj území, spočívající ve vyváţeném vztahu 

podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost 

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniţ by 

ohroţoval podmínky ţivota generací budoucích. 
23

 

 Zákon o veřejných zakázkách. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek, soutěţ o návrh, 

dohled nad dodrţováním tohoto zákona a podmínky vedení a funkce seznamu 

kvalifikovaných dodavatelŧ a systému certifikovaných dodavatelŧ. 
24

 

Novelou zákona o veřejných zakázkách s účinností od 15. září 2010 došlo k určitým 

změnám.  V jednacím řízení s uveřejněním lze zadat opakovaně veřejnou zakázku rovněţ, 

pokud ve zjednodušeném podlimitním řízení byly podány pouze neúplné nebo 

nepřijatelné nabídky. Dosud tato moţnost platila pouze na otevřené a uţší řízení                

a soutěţní dialog. Změny se dále týkají zjednodušeného podlimitního řízení, poskytování 

dokumentace, kvalifikace, jistoty, hodnocení, rámcové smlouvy a opčního práva.  

4.3. Ekonomické prostředí 

Z ekonomického hlediska je dŧleţitý především budoucí vývoj stavebnictví. Většina firem 

pŧsobících na stavebním trhu je více či méně závislých na stavebních zakázkách, které ovšem 

klesají. Dŧleţitý bude také postoj a podpora Evropské unie včetně jejich programŧ. 

 

Významnými indikátory trendŧ poptávky po stavební produkci jsou makroekonomický vývoj, 

investiční aktivita v ekonomice, zakázky stavebních firem a vydaná stavební povolení. Velmi 

dŧleţitý je ale jejich další vývoj. Pokud by došlo k masivnějším projevŧm omezování 

stavebních investic, pak by se tento propad projevil u všech velikostních kategorií firem. Ty 

velké jsou dodavateli především rozsáhlých veřejných zakázek, střední a menší bývají jejich 

                                                 
23

 Stavební zákon [online]. 2011 [cit. 2011-01-24] Dostupný z WWW: 
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poddodavateli, ale také dodavateli menších zakázek, a to jak veřejných, tak i pro privátní 

investory.
25

 

 

V budoucím období se předpokládá se třemi moţnými variantami vývoje [21]: 

 

 První variantou je varianta optimisticko – realistická. Předpokládá se v ní pokles HDP 

aţ do začátku roku 2010. V roce 2010 začíná stabilizace. Tato fáze vývoje se jiţ 

potvrdila. V dalším období bude pokračovat intenzivní globalizace světa, poroste vliv 

Číny a arabských státŧ na ekonomiku zejména evropských zemí. Od roku 2011 se 

předpokládá mírný rŧst HDP o 2 aţ 3 % ročně. V ČR jsou přidělovány z úrovně 

rozpočtu státu, krajŧ i měst přiměřené zdroje pro stavební projekty, resp.                  

pro investiční výstavbu a opravy či údrţbu i za cenu vysokého rozpočtového deficitu. 

Za "přiměřené" se povaţují rozpočtové výdaje zhruba ve výši roku 2009. Probíhá 

přípravná fáze na rozvojové období, začínající rokem 2012. Startují investice            

do moderních, nových, ale zatím nedefinovaných odvětví. 

 

 Ve variantě restriktivní vývoj HDP probíhá obdobně jako u varianty optimisticko - 

realistické. Rozpočtové výdaje na investice však podléhají "striktním" rozpočtovým 

omezením. Velké státní a krajské stavby se nezahajují a některé se zmrazují. Domácí 

soukromé investice se zahajují jen v omezené míře. Roste zájem stavebních firem       

o export kapacit. 

 

 Varianta katastrofická počítá s poklesem HDP  i v letech, 2011 a 2012. Poté 

stabilizaci a mírný rŧst. Restriktivní rozpočtová politika pokračuje. Také soukromé 

investice i nadále stagnují. Hranice státŧ se uzavírají, vítězí protekcionismus. EU 

upadá, dominující roli přejímají státy, které mají dostatek hotovosti (Čína, arabské 

státy). 

 

Vzhledem ke krokŧm dnešní vlády se podle mého názoru dá za nejrealističtější variantu 

povaţovat variantu restriktivní.  

 

                                                 
25
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Graf č. 1 - Meziroční vývoj indexu stavební výroby 

 

 

Zdroj: Meziroční vývoj indexu stavební výroby [online]. 2011 

 

Stavební výroba jak v České republice, tak i v celé evropské unii se po vleklé krizi začíná 

stabilizovat, i kdyţ stavební výroba podle údajŧ Eurostatu v říjnu 2010 v EU meziročně klesla 

po očištění od vlivu počtu pracovních dnŧ o 1,9 %. Pozemní stavitelství se sníţilo o 1,3 %      

a inţenýrské stavitelství kleslo o 4,9 %.  

 

Stavební produkce v listopadu 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 0,1 %, po očištění 

od vlivu počtu pracovních dní klesla o 1,3 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivŧ 

byla v listopadu 2010 meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla 

o 2,8 % a produkce inţenýrského stavitelství, na které se firma POHL cz., a. s. specializuje, se 

sníţila o 5,2 %. Na zmírnění poklesu stavební produkce pozitivně pŧsobil zejména program 

Zelená úsporám a také masivní dokončování fotovoltaických elektráren. Počet vydaných 

stavebních povolení se v listopadu 2010 meziročně sníţil o 2,4 %, stavební úřady jich vydaly 

8 635. Na nové stavby bylo vydáno 4 993 stavebních povolení a pro změny dokončených 

staveb 3 642 stavebních povolení. 
26

 Z výsledkŧ je patrné, ţe po dlouhé recesi začíná stavební 

trh pomalu stagnovat. 
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S ohledem na sloţitou situaci stavebnictví a očekávaný nepříliš optimistický vývoj by větší 

pozornost celému odvětví měla rovněţ věnovat státní zpráva, například vyuţitím nástrojŧ    

pro stimulaci poptávky, pobídek EU, zpracování solidních analýz o problémech odvětví 

a ekonomické situace stavebních firem.
27

 

 

Po dlouhodobém a stabilním rŧstu, který skončil v roce 2007, prošlo české stavebnictví          

v letech 2008 a 2009 stagnací, jeţ se v prvních měsících roku 2010 změnila ve výrazný 

pokles. Ten byl sice očekáván uţ v roce 2009, ale tehdy jej ještě díky dlouhodobým zakázkám 

nasmlouvaným v předchozích letech dokázal kompenzovat rŧst inţenýrského stavitelství. 

Omezují se soukromé i veřejné zdroje financování jak u nové výstavby, tak i u rekonstrukcí   

a modernizací stávajících staveb. To mŧţe narušit plynulost stavebního cyklu v letech 2011   

a 2012. Podle Jiřího Vacka, ředitele společnosti CEEC Research je hlavní příčinou 

současného poklesu nedostatečná poptávka, a to jak financovaná ze soukromých zdrojŧ 

(dŧleţitá především pro pozemní stavitelství), tak i poptávka financovaná ze zdrojŧ veřejných 

(dŧleţitá především pro inţenýrské stavitelství, ale nejen pro něj). Jak ukazují výsledky 

výzkumu společnosti CEEC Research, v této oblasti došlo k velice rychlým změnám.          

Na začátku roku 2007 omezovala nedostatečná poptávka pouze 12 % stavebních společností, 

podle výsledkŧ z dubna 2010 jiţ tento podíl nyní dosahuje aţ 100 %. Menší objem 

dostupných zakázek má samozřejmě dopad i na vytíţenost kapacit stavebních společností, 

která tak od roku 2008 klesá. Společnosti na tento vývoj reagují optimalizací svých kapacit     

a zvyšováním efektivity svých výstupŧ. Stávající náročné podmínky navíc nutí některé 

společnosti ke krokŧm, o nichţ by ještě před několika lety vŧbec neuvaţovaly – například 

přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marţí. Zhoršily se i podmínky na trhu, 

transparentnost výběrových řízení oproti minulému roku klesla, takţe je aktuálně povaţována 

za podprŧměrně transparentní. Došlo i k určitému nárŧstu podílu společností, které uvádějí, ţe 

byly poţádány o úplatek. To vše jen umocňuje náročnost prostředí, v němţ se dnes stavební 

společnosti musejí pohybovat.
28
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Obrázek č. 8 – Vývoj stavebnictví 

 

Zdroj: Meziroční vývoj indexu stavební výroby [online]. 2011 

4.4. Sociálně – kulturní prostředí 

Všeobecně ve stavebnictví stále přetrvává nedostatek kvalifikovaných zaměstnancŧ                

a řemeslníkŧ. I přes to, ţe firmy budou nuceny propouštět své zaměstnance, nevyhnou se 

náboru nových kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí. Dopady krize nejvíce ohroţují 

výrobce stavebnin a společností zabývajících se pozemním stavitelstvím.
29

 

 

V případě stavebních oborŧ s výučním listem dochází ke sniţování počtu ţákŧ. Pokles počtu 

ţákŧ vstupujících do 1. ročníku se nejvíce projevil mezi lety 2004 a 2006. V posledních dvou 

letech se však tento pokles téměř zastavil. Ze všech ţákŧ přijatých do 1. ročníku střední školy 

v roce 2006 jich 3,02 % vstoupilo do stavebních oborŧ s výučním listem, v roce 2008 tento 

poměr vzrostl na 3,17 %. Obrat je moţno připisovat iniciativám ze strany zaměstnavatelŧ, 

středních škol, státu i krajŧ, kteří mají zájem na udrţování rovnováhy mezi trţní strukturou 

odvětvové a profesní zaměstnanosti a oborovou strukturou ţákŧ středních škol. Z těchto 

dŧvodŧ v posledních letech probíhá řada projektŧ, které si kladou za cíl zatraktivnit učňovské 

                                                 
29
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vzdělání a snaţí se tak přilákat ţáky základních škol do učňovských oborŧ. Příkladem           

za všechny mohou být mediální kampaně Moravskoslezského kraje (ForTech) a Libereckého 

kraje (TECHyes), informující o příleţitostech pracovního uplatnění v technických oborech. 

Cílem těchto projektŧ bylo vyvolat větší zájem ţákŧ, studentŧ, pedagogŧ i rodičŧ o studium 

ve školách zajišťujících odborné vzdělávání pro uplatnění v profesích poţadovaných 

strategickými prŧmyslovými podniky v kraji. Zásadní snahou bylo přilákat mladé lidi           

ke studiu technických oborŧ a zvýšit prestiţ technických profesí - konkrétně do oborŧ 

stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky a informatiky.  

 

Na státní úrovni vypracovalo MŠMT ČR v souladu s Národním programem rozvoje 

vzdělávání (Bílá kniha) z roku 2001 Akční plán odborného vzdělávání, v rámci kterého chce 

rozvíjet spolupráci škol a zaměstnavatelŧ. Snahou státu je umoţnit školám uzavírat smlouvy 

se zaměstnavateli, na jejichţ pracovištích by mohlo za přispění finančních prostředkŧ           

ze státního rozpočtu probíhat praktické vyučování. Stát se také snaţí zlepšit podmínky        

pro spoluúčast zaměstnavatelŧ při tvorbě nového obsahu vzdělávání, při inovacích stávajícího 

obsahu vzdělávání a při hodnocení výsledkŧ vzdělávání. 

 

V roce 2007 pracovalo ve stavebnictví v České republice 9,7 % zaměstnaných obyvatel, v EU 

pak přibliţně 8 %. V odvětví stavebnictví jsou v EU silně zastoupeny dvě profesní skupiny,   

a to kvalifikovaní dělníci hlavní stavební výroby a horníci s podílem téměř 29 %                     

a kvalifikovaní dělníci dokončovacích stavebních prací s podílem 28 %. Tyto dvě profesní 

skupiny tedy dohromady tvoří téměř 60 % tohoto odvětví. Vzhledem k této skutečnosti lze 

stavebnictví označit za odvětví vysoce profesně koncentrované. Jedinou další profesní 

skupinou, která má v tomto odvětví zastoupení vyšší neţ 5 %, jsou jiţ jen pomocní                 

a nekvalifikovaní pracovníci v prŧmyslu, stavebnictví a dopravě a v dolech a lomech, kteří 

tvoří o málo víc neţ 8 % odvětví.  

 

V České republice se profesní struktura stavebnictví od té evropské příliš neodlišuje. 

Kvalifikovaní dělníci hlavní stavební výroby a horníci tvoří stejně jako v EU přibliţně 30 % 

zaměstnaných v tomto odvětví (3,6 % ze všech zaměstnaných). Druhá nejpočetnější profesní 

skupina, kvalifikovaní dělníci dokončovacích stavebních prací, má však v ČR přibliţně o 5 

procentních bodŧ niţší podíl neţ v EU.
30
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Prŧměrná měsíční nominální mzda zaměstnancŧ ve stavebnictví meziročně v roce 2010 

vzrostla o 3,5 % a činila 33 180 Kč. 

 

V současné době se stavebnictví podílí zhruba 7 aţ 8 % na tvorbě HDP a zaměstnává okolo 

9 % osob pracujících v civilním sektoru (přibliţně 450 tisíc osob). Dostupné studie vyčíslují 

multiplikační efekt stavebnictví na zaměstnanost koeficientem 3 aţ 5, tj. jeden milion korun 

investovaný do stavebnictví generuje potřebu aţ čtyř pracovníkŧ ve stavebnictví 

a v návazných činnostech v prŧmyslu, v projekci a v souvisejících činnostech.
31

 

4.5. Technologické prostředí 

Dŧraz na inovace v technologickém vybavení stavebních firem je zcela klíčový. Sniţují se tak 

náklady, zvyšuje se kvalita a rychlost stavební práce. Chce-li být podnik úspěšný, musí 

neustále sledovat trendy v technologiích. Ať uţ v provádění staveb, tak novinky 

v informačních a výrobních technologiích. Dnešním trendem v oboru jsou nové typy 

bezvýkopových prací. Sanace trubního vedení řeší dlouhodobou statickou únosnost potrubí, 

zlepšuje prŧtočnost a těsnění potrubí, potrubí odolává abrazi a chemikáliím. Na frézování 

přípojek se vyuţívají kanalizační roboti. Opravy netěsných spojŧ a trhlin se provádí lokálním 

opravením krátkým sanačním rukávem. K monitoringu profilŧ a diagnostice trubních sítí se 

vyuţívají pojízdné a nástrčné kamery. Mezi nové bezvýkopové technologie v oblasti trubních 

vedení patří cracking (berstlining), relining a horizontální řízené vrtání. Crackingem se 

zvětšuje profil. Potrubí je zatahováno pneumatickým nebo hydraulickým zařízením              

do stávajícího řadu ze všech běţných materiálŧ. Relining je zataţení nového potrubí             

do stávajícího narušeného řadu při moţnosti zmenšení profilu. Zataţení potrubí předchází 

monitoring TV kamerou. Rekonstrukce mohou být prováděny i za provozu. Horizontální 

řízené vrtání spočívá ve výstavbě nových trubních rozvodŧ zataţením nového činného potrubí 

do chráničky do vrtu. Zařízení je určeno na ukládání trubních materiálŧ v přímém směru nebo 

s moţností změny směru. Zařízení umoţňuje rozpojování horniny i v těţkých geologických 

podmínkách. Mezi další moderní zpŧsoby patří pluhování. Při pokládce potrubí tzv. 

nekonečným pluhováním dochází vlivem hnací síly na pluh k vytváření rýhy. Potrubí je 

následně vtaţeno do pokládací šachty spojené s radlicí a poté poloţeno do radlicí vytvořené 
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rýhy. Při raketovém pluhování je potrubí namontováno přímo na vytlačující rydlo                   

a vtahováno do rýhy. Při pokládce potrubí frézováním se vyuţívá moţnosti poloţit potrubí     

do uţší rýhy neţ je tomu při klasické pokládce do otevřeného výkopu. Technologie Pipe 

Bursting je sanací potrubí, která spočívá ve vyuţití trasy stávajícího potrubí, které se rozruší 

rozbíjecí hlavou, úlomky potrubí se roztlačí do stran a vytvoří se tunel pro zataţení nového 

potrubí. Při protahování se potrubí vtahuje v celé délce jednoho úseku přímo z bubnŧ a je bez 

jakýchkoli spojŧ. [47] 

5. Analýza konkurenčního okolí 

Na rozdíl od analýzy makroprostředí, ve které jsem se zabýval vývojem stavebnictví v celé 

České republice a tudíţ se týkala všech závodŧ společnosti POHL cz, a. s. se v analýze 

konkurenčního okolí zaměřím na odštěpný závod v Opavě v dŧsledku dostupnosti                   

a relevantnosti informací o trhu. 

 

Součástí analýzy konkurenčního okolí bude vyjmenování a popis největších konkurentŧ 

odštěpného závodu POHL cz, a. s., tvorba SWOT analýzy a Porterovy analýzy pěti 

konkurenčních sil. 

5.1. Analýza současného stavu konkurenčního okolí 

 Slezské stavby Opava s. r. o. je dceřiná společnost jedné z největších firem              

na Ostravsku – UNIPS Ostrava. Společnost vznikla v roce 1993 a její cíl byl pokrýt 

stavební poptávku zejména v okresech Opava a Bruntál. Činnost firmy je zaměřena   

na bytovou, občanskou a prŧmyslovou výstavbu, včetně rekonstrukcí objektŧ              

a zateplování budov. Společnost pŧsobí na celém území České republiky, ale zaměřuje 

se na Moravskoslezský kraj. Od roku 2000 pŧsobí Slezské stavby na trhu samostatně. 

Hlavními partnery Slezských staveb jsou firmy MODEL Obaly a. s., krnovská firma 

ING, Ulmer s. r. o. Pro tyto firmy Slezské stavby vybudovaly nové závody, haly         

a výrobní komplexy. Slezské stavby se podílejí také na výstavbě bytŧ a rekonstrukci 

objektŧ. Společnost zavedla integrovaný systém a provedla jeho certifikace podle 

příslušných norem. Ten zajišťuje dodrţování pravidel vztahujících se k managementu 

jakosti, environmenálnímu řízení a dodrţování pravidel BOZP.
32
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 MOFIS CZECH s. r. o. realizuje dopravní, inţenýrské a pozemní stavby. Poskytuje 

investorŧm rovněţ pomoc při projektové dokumentaci a technické dozorování staveb. 

Společnost zavádí a udrţuje systém řízení kvality i k ţivotnímu prostředí.
33

 

 

 STRABAG a.s. je součástí jednoho z největších evropských stavebních koncernŧ a je 

jednou z nejúspěšnějších stavebních společností v České republice. Společnost 

STRABAG a.s. se sídlem v Praze je předním českým poskytovatelem sluţeb               

v oblastech dopravního, pozemního a inţenýrského stavitelství. Současné spektrum 

výkonŧ v oblasti dopravních staveb zahrnuje výstavbu dálnic, silnic, zpevněných 

ploch, sportovišť a zařízení pro volný čas, zajišťovací a ochranné stavby, vedení         

a kanalizace, ekologické stavby, ţelezniční stavby, výstavbu a rekonstrukce mostŧ, 

vodohospodářské stavby, výstavbu tunelŧ, letišť a zkušebních drah. V oblasti 

pozemního stavitelství společnost provádí výstavbu komerčních a prŧmyslových 

objektŧ, bytovou a občanskou výstavbu. Ve spojení s koncernem STRABAG SE, 

který má dnes přibliţně 75.500 zaměstnancŧ a dosahuje ročních výkonŧ okolo 13 mld. 

euro, pokrývá STRABAG a.s. svojí činností celé území České republiky. Při své 

činnosti spolupracuje s dalšími koncernovými společnostmi, podnikajícími na českém 

území. Disponuje také sítí obaloven (provozovaných pod značkou BOHEMIA 

ASFALT) a kamenolomŧ (provozovaných firmou KAMENOLOMY ČR s.r.o.). 

Široké spektrum výkonŧ a sluţeb skupiny STRABAG SE se odráţí také ve velkém 

počtu specializovaných dceřiných a podílových firem v České republice. Firma se 

orientuje na dosaţení cíle, včasné rozpoznávání šancí a zamezení ekonomických rizik 

zajišťují kontinuitu podniku a hájí zájmy jejich akcionářŧ. Výkony firmy jsou 

zaměřeny na splnění oprávněných poţadavkŧ a očekávání zákazníkŧ firmy. Se svými 

zákazníky, kterými jsou zejména komunální a krajští zadavatelé, stát, ale i soukromí 

investoři, se snaţí firma STRABAG spolupracovat, komunikovat s nimi otevřeně        

a transparentně. Zakládá si na profesionálním a vstřícném přístupu k inovacím               

a přiměřeným cenám. Takto si firma buduje dlouhodobé obchodní vztahy. V oblasti 

řízení lidských zdrojŧ poskytuje firma svým zaměstnancŧm další vzdělávání a tak 

zvyšuje svŧj znalostní standard. Podporuje také osobní rŧst zaměstnancŧ.
34
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 STASPO s. r. o., Ostrava. Firma STASPO byla zaloţena v roce 1991 jako soukromá 

stavební a obchodní společnost se záměrem prosazení se na tuzemském trhu 

stavebních prací a dodávek. STASPO, spol. s r.o. se své činnosti specializuje             

na provádění inţenýrských a prŧmyslových staveb včetně jejich rekonstrukcí. 

Obchodní aktivity jsou orientovány na dodávku obkladových materiálŧ tuzemských či 

dovozových, stavební chemie a tmelŧ, resp. realizaci obkladŧ a dlaţeb, jak vnitřních 

tak venkovních, včetně odvětraných fasádních plášťŧ budov.
35

  

 

 COMMODUM, spol. s r.o. je ryze česká firma, která se úspěšně realizuje                

na tuzemském i zahraničním trhu jiţ od roku 1988 v oblasti dřevovýroby, stavební 

výroby a obchodu. Dřevovýroba je zaměřena na produkci dřevěných schodišť             

a zábradlí. Firma nabízí široký sortiment stavebních materiálŧ jako jsou pojiva, zdící 

materiály, maltové směsi, betonové výrobky, izolace, fasádní zateplovací systémy, 

sádrokartony, okna, dveře, dlaţby a obklady, střešní krytiny, komíny, zárubně, OSB 

desky, spojovací materiály, palubky podlahové a obkladové, dveřní prahy, profilové 

lišty, zábradlí a madla, schodiště, plotové latě, rámové konstrukce, řezivo stavební 

a stolařské. Významnou činností firmy je stavební výroba, v níţ má dlouholetou 

tratici.
36

  

 

 COLAS cz, a. s. Předmětem činnosti společnosti COLAS CZ, a.s. jsou standardní 

práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a další práce                  

na pozemních komunikacích a mostech, dále těţba kamene a výroba drceného 

kameniva, výroba modifikovaných asfaltŧ a asfaltových emulzí a výstavba                  

a rekonstrukce inţenýrských sítí. COLAS CZ, a.s. nabízí komplexní výstavbu, 

rekonstrukce a opravy pozemních komunikací. Hlavním předmětem realizací výstavby 

jsou dálnice, silnice, městské a příměstké komunikace. Spektrum výstavby zahrnují 

veškeré související zpevněné plochy jako jsou parkoviště, chodníky, cyklostezky 

apod. Pro celistvost činnosti v oboru výstavby provádí firma také výstavby                  

a rekonstrukce mostŧ, opěrných zdí nebo protihlukových stěn. Prostřednictvím 

sesterské společnosti Čermák a Hrachovec a.s. zajišťuje COLAS CZ a.s. kompletní 

dodávky kanalizačních řadŧ. Díky moderním metodám nabízí širokou škálu 
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bezvýkopových technologií. Ve všech oblastech výstavby inţenýrských sítí má firma 

bohatou historii a z toho plynoucí zkušenosti, které lze získat pouze při vlastní 

dlouholeté realizaci staveb.
37

 

 

 Algoman s. r. o., Otice. Divize geologicko-prŧzkumných prací je specializována      

na provádění inţenýrsko-geologických prŧzkumŧ (pro bytovou a prŧmyslovou 

výstavbu, silniční a dálniční stavitelství, přehradní stavitelství, mosty, tunely, 

skládkové hospodářství atd.) a hydrogeologických prŧzkumŧ (vyhledávání vodních 

zdrojŧ, kontaminace podzemních vod, apod.) Část divize je zaměřena na navrhování, 

instalaci a sledování monitorovacích systémŧ slouţících ke kontrole rŧzných 

geologických jevŧ (sesuvŧ, vývoje porových tlakŧ a hladin podzemní vody, 

napjatostních stavŧ v horninách, zeminách, betonových a ocelových konstrukcích, 

teplotních změn atd.) Cílem observační metody, v posledních době stále více 

uplatňované, je kontrola a sledování reţimu nepříznivých přírodních jevŧ s cílem 

optimalizace návrhu eventuelních sanačních opatření a minimalizace ekonomických 

nárokŧ na tato sanační opatření. Náplní divize technických a stavebních činností jsou 

speciální zakládání, sanace objektŧ a podloţí (pilotové stěny, zlepšování základových 

podmínek mikropilotami, resp. Injektáţemi, realizace odvodňovacích systémŧ 

šikmými a horizontálními vrty atd.). Dále stavební činnost se zaměřením na realizaci 

vodohospodářských staveb. V divizi stavebních činností jsou soustředěni špičkoví 

pracovníci dělnických profesí i THP (bývalí zaměstnanci firmy INGSTAV Opava, 

a.s.), kteří se podíleli na realizaci nebo přímo řídili celou řadu náročných staveb 

nejrŧznějšího charakteru.
38

 

 

 METROSTAV a. s. METROSTAV a. s. je stavební společnost univerzálního 

zaměření, jejíţ aktivity je moţné sledovat na celém území naší republiky,                  

na Slovensku i v zahraničí. METROSTAV a. s. dnes patří k největším stavebním 

společnostem v České republice a jeho vysoce profesionální rukopis je čitelný           

ve všech segmentech stavebního trhu a mnoha významných stavebních zakázkách.  

METROSTAV a. s. podniká především v oborech občanských výstaveb. Zde patří 

výstavba administrativních budov, nákupních center, hotelŧ, škol, divadel                    

a sportovních objektŧ. Dalším oborem je bytová a prŧmyslová výstavba, kde náleţí 
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budování rodinných domŧ, bytových domŧ, elektráren, prŧmyslových staveb, budov 

pro prŧmysl, zásobníkŧ, ČOV a úpraven vody. Dopravní stavby zahrnují komunikace 

a zpevněné plochy, ţeleznice, mosty, valy, rampy, dráhy. Známost si vybudovala 

firma výstavbou tras praţského metra. Firma se také specializuje na podzemní stavby, 

tzn. objekty podzemní hloubené a raţené, tunely, podchody, šachty, štoly a vrty. 

V oblasti vodohospodářských staveb společnost upravuje toky, kanály, jezy a nádrţe. 

Dále buduje vedení jak místní, tak dálková (sítě, řady, vodovody, kanalizace, 

plynovody, kabelovody, teplovody). Další činností inţenýrských staveb jsou demolice, 

sanace, rekultivace, zemní práce a úpravy území.
39

 

 

 Mezi další konkurenční firmy patří KARO Ostrava, Nevis Opava, BCC Opava 

Komárov, Vodostav Ostrava, Kareta Bruntál, Swietelsky stavební Šenov u Nového 

Jičína, Talpa RPF Ostrava aj. 

 

5.2. Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

5.2.1. Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

V období hospodářské krize byl do značné míry trh očištěn od firem, které neměly ujasněnou 

svou podnikatelskou strategii a firem s nízkou kapitálovou základnou. Proto se v dnešní době 

nedá předpokládat větší mnoţství konkurence vstupující na trh, kde firma POHL cz, a. s. 

pŧsobí.  

 

Větší nebezpečí spočívá v tom, ţe firmy rozšíří svou pŧsobnost do dalších oblastí podnikání. 

Kdyţ je dnes markantní pokles bytové zástavby, dá se předpokládat, ţe se firmy začnou 

věnovat inţenýrským výstavbám, na které se firma POHL cz., a. s. specializuje. Pro firmy 

nebude problém vstoupit na tento trh, protoţe jiţ vlastní technické vybavení a disponují 

rovněţ kvalifikovanou pracovní silou.  

 

Výhodou pro firmu POHL cz, a. s. jsou bezesporu kontakty, které si v segmentu inţenýrských 

staveb, především vodohospodářských, vybudovala. Příleţitostí je proto udrţení a posílení 
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těchto kontaktŧ, které by firma měla vyuţít a pokračovat v investicích do inovací technického 

parku, který firma vlastní. 

5.2.2. Vyjednávací schopnost dodavatelů 

Společnost POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava podniká především v Moravskoslezském 

kraji. Firem, které jsou schopny dodávat materiál, je mnoho. V období končící hospodářské 

krize jsou oslabeny jako většina ostatních. Z toho se dá vydedukovat, ţe jejich vyjednávací 

pozice nebude silná. Stejná situace se dá očekávat v oblasti subdodavatelských firem, které 

firma POHL cz, a. s. vyuţívá. Výjimkou mohou být firmy, poskytující specifický výrobní 

materiál.  

 

V současnosti lze očekávat určité sníţení cen, i kdyţ časově omezené, některých vstupŧ       

pro stavění. Jedná se o materiály, výrobky, energii. Otázkou je mzdový vývoj a zaměstnanost 

ve stavebnictví. Stavební firmy mají moţnost reagovat díky flexibilitě svých kapacit změnou 

zaměření své produkce, sniţováním nákladŧ apod. V této souvislosti mŧţe sehrát významnou 

roli financování státu i získání prostředkŧ na podporu investičních aktivit z EU. Věcně se 

jedná zejména o stavby a opravy komunikací, ekologické stavby, opravy a zateplování.
40

 

 

Firma vyuţívá dodavatelŧ zejména pro 3 oblasti. Těmi jsou kanalizační a vodovodní materiál, 

betony a kamenivo. Největšími dodavateli pro společnost POHL cz, a. s., odštěpný závod 

Opava jsou: 

 

Mezi největší dodavatele kanalizačního a vodovodního materiálu patří firmy Technoma 

Ostrava Vratimov, PKV plus Opava, Jokva Olomouc, Glaspol Kroměříţ, PCV alfa Ostrava, 

Gienger Ostrava, Richter – Frenzel Ostrava, Maincor Praha, Plastmont Bureš Staré Město      

a HOBAS Uherské Hradiště. 

 

Betony dodávají firmy Kareta Bruntál, PHS stavebně – obchodní společnost Bohumín, 

Frischbeton (sdruţuje ILBAU Praha, Štěrkovny Dolní Benešov, Strabag) a Českomoravský 

beton (Heidelberg cement group). 
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V oblasti kameniva vyuţívá společnost POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava firmy Kareta 

Bruntál, Kamenolomy ČR, Thorssen Mladecko, Eurovia a Českomoravský štěrk (Heidelberg 

cement group). 

 

Firma také hojně vyuţívá subdodavatelŧ, i kdyţ některé z níţe uvedených firem jsou v jiných 

případech přímou konkurencí pro podnik. Komunikaci zhotovují firmy Strabag Ostrava, 

divize Opava, Kareta Bruntál a Baltom Ostrava Vratimov. Bezvýkopové technologie provádí 

firma Dorg Česká Ves. V oblasti technologií ČOV vyuţívá firma POHL cz, Opava 

společnosti Femax engineeering Hranice, Wambex Hranice a KUNST Hranice. Protlaky 

dodávají firmy 4xJ Opava, Talpa – RPF Ostrava a MT Prostějov, štětové stěny firmy Geostav 

Otrokovice a Mesingstav Brno. V oblasti elektro prací bývají vyuţívány firmy Elektro HEKT 

Opava – Malé Hoštice a Prospect Ostrava, v oblasti kanalizací a jejich vloţkování společnosti 

Wombat s. r. o. Brno a BMH Olomouc, v oblasti pozemních staveb firma Rebyd Svobodné 

Heřmanice. Na vrty a řeky se specializuje rovněţ firma Mofis czech Opava a Algoman Otice. 

Dopravní značení pro firmu zajišťuje společnost Tkareb Opava, dlaţby Ing. Vít Lesák, Otice, 

lité podlahy BCC Opava Komárov, sadové práce a mobiliář Technické sluţby Opava. 

 

5.2.3. Vyjednávací schopnost zákazníků 

Dnešní období, kdy vláda tvrdě prosazuje svou restriktivní politiku, je pro stavební firmy 

velmi obtíţné. Většinou jsou totiţ úzce spojeny s veřejnými zakázkami, které jsou omezeny 

na minimum. Proto také vyjednávací schopnost zákazníkŧ roste. 

 

Firmy se musí totiţ adaptovat i na projekty, na které se v minulosti nespecializovaly, a proto 

jejich počet co by dodavatelŧ stavebního díla roste. Aby firma následně zakázku vyhrála, 

musí marţi sníţit na minimum. Není výjimkou, ţe firmy dokonce marţe nedosáhnou a část 

peněz musí proinvestovat ze svých finančních zdrojŧ. Je to z toho dŧvodu, aby vyuţila svých 

volných výrobních kapacit. 
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Zákazníky (investory) pro společnost POHL cz., a. s., odštěpný závod Opava jsou: 

 Magistrát města Opavy  

Ve městě Opavě ţilo k 31.12.2006 celkem 59 156 obyvatel. Opava je 4. největším sídlem 

Moravskoslezského kraje. Opava je spádovým městem poskytujícím řadu pracovních 

příleţitosti i pro obyvatele okolních obcí zejména ve významných strojírenských, 

farmaceutických a papírenských firmách, které podnikají na území města. Velká část 

pracovních příleţitostí je rovněţ vytvářena ve sluţbách a obchodě. Největší podíl 

zaměstnanosti je u malých a středních podnikŧ. Ve městě Opavě ţije zhruba třetina 

z celkového počtu obyvatel okresu Opava. Město Opava je dŧleţitým prŧmyslovým centrem 

v oborech strojírenství, farmacie, polygrafie a výroby obalŧ, ve městě dále pŧsobí podniky     

s nadregionálním významem v oblasti potravinářské, textilní a metalurgické výroby. Na rozdíl 

od řady velkých měst v Moravskoslezském kraji není ekonomika města Opavy závislá          

na jedné dominantní firmě nebo na jednom prŧmyslovém oboru, jako je tomu například 

v Ostravě nebo Třinci. Tento pozitivní fakt je dán zejména vysokou rŧznorodostí 

ekonomických činností ve městě a poměrně vysokým počtem podnikatelských subjektŧ všech 

velikostí na území města. V rámci podpory podnikání vyčlenilo město Opava na svém území 

celkem 11 lokalit pro podnikatelské aktivity. Čtyři z těchto ploch mají výměru větší neţ 10 ha 

a největší z těchto ploch má výměru 14,7 ha. Celková výměra všech ploch určených pro 

rozvoj podnikání činí 74,92 ha. Vyčleněné plochy jsou převáţně určeny k vyuţití pro lehký 

prŧmysl, malé a střední podniky a pro skladovací prostory.  

 

V době kdy dochází v Moravskoslezském kraji k významnému rozvoji prŧmyslových odvětví 

a celý kraj zaznamenává „investiční boom“ je v Opavě identifikován nedostatek ploch        

pro podnikání. Na svém území však nemá město vhodné plochy pro rozvoj velkých firem.   

Od roku 1998 je Opava součástí Euroregionu Silesia. Město Opava je vybaveno městskou 

ČOV, která byla postupně rekonstruována (2002, 2003). V roce 2007 probíhala další 

rekonstrukce, která zajistila plnění emisních limitŧ ve vyčištěné vodě. Kapacita odvádění        

a čištění odpadních vod ve městě je dostatečná, nedořešené je čištění odpadních vod 

v městských částech. Ve městě jsou vymezeny aktivní zóny stanovených záplavových území 

na vodních tocích Opava, Moravice a Hvozdnice. Nedořešená je protipovodňová ochrana 

v oblasti Kylešovic, Jaktaře a Drţkovic.  

 

Všechny městské části registrují stoupající zájem občanŧ o výstavbu rodinných domkŧ.       

Ve všech městských částech s výjimkou Vlaštoviček, kde není zpracován územní plán, jsou    
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v ÚPD vymezeny lokality pro výstavbu rodinných domkŧ, většinou v soukromém vlastnictví 

a bez potřebné infrastruktury. Jejich případné výkupy a zasíťování závisí na rozhodnutí města.  

 

Většina rozvojových záměrŧ městských částí se soustřeďuje na vybudování kanalizace           

a rozvoj ploch pro individuální bytovou výstavbu, dále na vznik víceúčelových obecních 

objektŧ (Malé Hoštice, Vávrovice), rozšíření sportovních areálŧ (Komárov, Malé Hoštice), 

rekonstrukce a vybavení hasičských zbrojnic (všechny městské části, připravován společný 

projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce), obnovu a rozvoj veřejné zeleně (Malé 

Hoštice, Milostovice) a zařízení pro sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeţe.
41

 

 

Pro statutární město Opava společnost POHL cz, a. s. Opava vybudovala například „Otický 

příkop“. Stavba řešila zkapacitnění stávajícího koryta na převedení 100leté vody, záhozy, 

dlaţby a zdivo z lomového kamene, výměnu mostkŧ a lávek k nemovitostem. V období 

04/2006 – 08/2006 společnost prováděla výstavbu splaškové kanalizační sítě v obci Opava – 

Kylešovice. V témţe roce prováděla výstavbu splaškové kanalizační sítě v obci Malé Hoštice. 

V roce 2008 firma postavila zpevněné plochy z asfaltobetonu, dláţděné chodníky, splaškové  

a dešťové kanalizace v Opavě – Kylešovicích a tutéţ činnost v témţe roce v Komárovských 

Chaloupkách. 

 

 Obce Dolní Ţivotice, Štěpánkovice, Slavkov, Uhlířov, Městys Litultovice. 

V období 02 – 10/2009 společnost POHL cz, a. s., prováděla výstavbu kanalizace v Dolních 

Ţivoticích. V roce 2007 v Dolních Ţivoticích vybudovala firma multifunkční hřiště                

a přístupové komunikace vč. odvodnění, zpevněné plochy a hlediště, dále vodovod                 

a kanalizaci. V období 11/2008 – 12/2009 společnost vybudovala kanalizaci a ČOV pro obec 

Štěpánkovice a rovněţ v roce 2009 prováděla výstavbu kanalizační sítě a novostavbu ČOV  

na katastrálním území obce Uhlířov. Pro Městys Litultovice vybudovala firma vodovodní 

přivaděč z jímacího vrtu a vodovodní řad. Úpravy na kanalizačním systému poskytla firma 

obci Slavkov. 
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 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.  

Firma pŧsobí jako největší vodárenská společnost na Moravě a ve Slezsku od roku 1992. 

Kromě dodávek pitné vody je hlavní činností SmVaK Ostrava a. s. odvádění a čištění 

odpadních vod. Firma se specializuje na trvalé zlepšování stavu stokové sítě. Firma pouţívá    

i bezvýkopové opravy kanalizací, které mají své výhody zejména při pracích v centrech měst. 

Pro kontrolu stok vyuţívá televizní kamery. Velkých úspěchŧ firma dosahuje i v oblasti 

čištění odpadních vod. Pouţívá nejnovější technologie, proto na rozdíl od roku 1992,          

kdy čistila s vyhovující účinností 8 % odpadních vod, je to v současné době více neţ 99 %. 

SmVaK pŧsobí zejména v regionech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, Ostrava, 

Hlučín a Bruntál. Společnost spolupracuje s městy a obcemi na tvorbě územních rozvojových 

plánŧ a poskytuje poradenské sluţby z oboru.
42

 

 

 Povodí Odry.  

Předmětem činnosti státního podniku Povodí Odry je správa a údrţba významných                 

a drobných vodních tokŧ, provozování a údrţba vodních děl. Podnik zjišťuje a hodnotí stav 

povrchových a podzemních vod, provádí investiční činnost včetně protipovodňových 

opatření. Sleduje stav a péči o koryta vodních tokŧ a pobřeţních pozemkŧ, připravuje             

a zajišťuje jejich úpravy. Poskytuje technické, ekonomické a jiné údaje na vyţádání 

vodoprávních úřadŧ, podává podněty, návrhy a vyjádření pro správní rozhodování na úseku 

státní správa ve vodním hospodářství. Podnik vytváří podmínky pro oprávněná nakládání 

s vodami, spolupracuje při zneškodňování havárií na vodních tocích, řídí a ovlivňuje 

hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry podle komplexního 

manipulačního řádu. Dále provádí činnost v oblasti plánování podle vodního zákona, činnost 

akreditovaných laboratoří, geodetické sluţby, poradenskou činnost, výrobu elektrické 

energie.
43

 Pro firmu Povodí Odry prováděla firma opevnění břehŧ opěrnou zdí 

z drátokamenných košŧ, opevnění paty svahu patkou z kamene, provedení rovnanin 

z lomového kamene, vybudování stabilizačních prahŧ, stavbu podélného opevnění řeky 

kamennou rovnaninou, patkami a záhozem. V roce 2010 společnost POHL cz prováděla 

výstavbu betonového jezového tělesa, opevnění břehŧ nad a pod jezem kamennou 

rovnaninou. Dále se jednalo o odtěţení nánosŧ v řece, provedení záhozŧ, úpravy koryt řek      

a vybudování opěrných zdí. 
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 Aqualia infraestructuras inţenýring, s. r. o.  

Pro firmu vybudovala společnost POHL cz kanalizace a vodovody, zajistila následnou opravu 

vozovky a chodníkŧ. Dále se jednalo o výstavbu splaškové kanalizace z kameninových trub   

a kanalizačních přípojek. 

 

 Strabag a. s.  

Pro společnost Strabag zhotovila firma kanalizační potrubí, plastové revizní šachty, vsakovací 

studně a nátokové jímky s nornou stěnou, splaškové a dešťové kanalizace. 

 

 Mezi další investory patří např. firmy Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Zemědělská 

vodohospodářská správa Brno, LESY ČR, Ţivnostenská Development s. r. o., 

TAURUS metal s. r. o., RKL OPAVA s. r. o., STASPO s. r. o., Moravskoslezské 

cukrovary a. s., Morys s. r. o, aj. 

 

Pro tyto společnosti firma POHL cz, a. s. zajistila např. opěrné zdi silnic, nové 

ţelezobetonové vozovky, bourací práce, výstavbu čerpací stanice surových vod, kalových 

polí, propojovacích potrubí. Dále se jednalo o výstavbu víceúčelového hřiště s umělým 

povrchem a oplocením, přístavbu a rekonstrukci objektŧ, výstavbu splaškových a dešťových 

kanalizací, komunikací, vodovodŧ a plynovodŧ, veřejného osvětlení. Firma odstraňovala 

sedimenty z nádrţí, prováděla opravy vodních děl či jímkování pro výstavbu nového jezu       

a příjezdových cest. 

 

5.2.4. Hrozba substitutů 

Firmy zaměřující se na stejný segment zákazníkŧ, jako firma POHL cz, a. s., vesměs 

produkují stejné sluţby a výrobky. Proto substituční efekt spočívá hlavně v pouţité 

technologii při realizaci dané stavby. V oboru inţenýrských staveb je dŧleţité sledovat hlavně 

nové trendy ve výrobě.  

 

Společnost se snaţí vyuţívat co nejvíce nových technologií. V oblasti materiálu se jedná 

hlavně o rŧzné druhy potrubí a rour. Dvouvrstvé potrubí je velmi odolné proti mechanickému 

poškození. Je opatřeno signalizačním vodičem pro případ poškození. Potrubí Wavin TS, 

potrubí nejnovější generace, je třívrstvé potrubí s vnitřní a vnější ochranou vrstvou. Všechny 



 

50  

vrstvy jsou vzájemně molekulárně spojeny a nedají se mechanicky oddělit. Potrubí Wavin 

Sametech Rc lze pouţít na libovolnou technologii pokládky bez pouţití pískového loţe         

do zemin. Roury SUPERLIT jsou odstředivě lité roury GRP vyuţívají skelných vláken, 

pryskyřice a křemenného písku. Vyuţívají se pro přenos a distribuci vody, samospádové        

a přetlakové hlavní kanalizační řady, zavlaţování a obecní svody dešťové vody. Firma dále 

vyuţívá bezpřírubový systém montáţe potrubních rozvodŧ BAIO. Tento systém nevyuţívá 

ţádné šrouby pro aktivaci těsnění a jištění proti posunu. Dále se jedná například o revizní 

šachtu Tegra 600, která umoţňuje vytvořit nastavitelný úhel připojení kanalizačního potrubí 

v hrdlech +/- 7,5° v kaţdé rovině. Na prŧmyslové podlahy firma vyuţívá cementovou litou 

pěnu, litý cementový a samoventilační potěr. [52] 

 

5.2.5. Intenzita konkurenčního boje 

Vedle sníţení poptávky veřejného sektoru je významným problémem stavebních firem 

rostoucí konkurence a byrokracie ze strany státních úřadŧ. V překonání konkurence si stále 

věří jen kaţdá druhá společnost. Aby stavební společnosti uspěly v tomto roce, patří mezi 

jejich priority hlavně dŧraz na pokračování ve zvyšování efektivity svého fungování, zlepšení 

struktury a podmínek svého financování a také rostoucí tlak na dosahování lepších podmínek 

u svých dodavatelŧ.
44

  

 

Krizí vyostřená konkurence v současnosti trápí aţ 72 procent stavebních firem. Je to také 

dŧsledek úbytku zakázek, který v současnosti pociťuje více neţ třetina stavebníkŧ. Vyplývá to 

z výsledkŧ prŧzkumu projektu CEEC Research. Více zakázek neţ loni má asi jen 12 procent 

firem. Zhruba 55 procent jich je na tom stejně. Stavařŧm jiţ také klesá objem vyuţitých 

stavebních kapacit. Nejrychleji rostoucím omezením pro rŧst stavebních firem za posledních 

dvanáct měsícŧ je nedostatečná poptávka a dále pak nedostatek finančních zdrojŧ. Naopak 

stavební společnosti nepociťují jiţ takový nedostatek pracovních sil.
45
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6. SWOT analýza 

 

Přednosti Nedostatky 

 

 zkušenosti na trhu 

 dobré jméno společnosti POHL 

 péče o zaměstnance 

 schopný management 

 minimalizace nákladŧ 

 vypracovaná logistika 

 záruky pro zákazníky 

 

 

 nejasná podniková strategie 

 zaměření se na úzký segment zákazníkŧ 

 následná péče o zákazníky 

 nedostatečná marketingová komunikace, 

nevyhovující webové stránky 

 nízký počet zaměstnancŧ 

 

Příleţitosti Hrozby 

 

 získání nových investorŧ 

 rozsáhlé investice z evropských zdrojŧ 

 nové výrobní technologie 

 spolupráce s dodavateli 

 moţnost diversifikovat dodavatelskou síť 

 zvyšování jakosti výrobkŧ 

 budování nových OZ 

 

 

 rostoucí zadluţenost investorŧ (města, obce) 

 pokles poptávky, moţnost vyčerpání trhu 

 silná konkurence, hrozba vstupu nových firem do 

odvětví 

 hospodářská krize a pokračující restriktivní 

zásahy do ekonomiky 

 nejistá situace po roce 2013 (programy EU) 

 

 

6.1. Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti patří zkušenosti na trhu a s tím spojené dobré jméno 

společnosti POHL cz., a. s. mezi investory. Společnost pŧsobí na trhu jiţ od roku 1990 a za tu 

dobu si vytvořila velkou databázi svých zákazníkŧ. O kvalitě prováděných sluţeb vypovídá 

velké mnoţství osvědčení o řádném provedení stavby, které firma získává od svých investorŧ 

po dokončení stavby. Vedení společnosti řádně pečuje o své zaměstnance. Kaţdým rokem 

pořádá pro všechny své zaměstnance rŧzné formy incentivní turistiky, kterých se účastní 

administrativní pracovníci všech odštěpných závodŧ. Utuţuje se tak kolektiv, prohlubují se 

zkušenosti o investorech napříč regiony České republiky. Vedení společnosti také financuje 

následné vzdělávání svých zaměstnancŧ a poskytuje rozsáhlé benefity. Schopný management 

by mohl zvýšit tlak na dodavatele a sniţovat tak dále náklady. 
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6.2. Slabé stránky 

Firma nemá vypracovanou podnikovou strategii. Společnost by se měla pokusit oslovit nové 

investory a rozšířit svou pŧsobnost na stavebním trhu, tzn. snaţit se proniknout na nové 

segmenty trhu. I kdyţ mnoho firem vstupuje právě na trh inţenýrských a vodohospodářských 

staveb, kde je propad výstavby nejniţší, měla by firma myslet na budoucí vývoj. Dříve či 

později totiţ nastane oţivení trhu a v tu dobu by firma měla reagovat na co největší mnoţství 

zakázek. S tím souvisí i nízký počet pracovníkŧ, coţ je však v dnešním období pochopitelné.  

I tak by ale firma měla mít evidenci o potenciálních zaměstnancích s potřebnými zkušenostmi 

a kvalifikací. Následnou péči o zákazníky by firma mohla realizovat následným servisem       

a opravami. I kdyţ ve firmě poskytující sluţby není marketingová komunikace, měla by se 

firma zaměřit na jeden z prvkŧ komunikačního mixu a to public relations. Firma by měla 

prohlubovat své dobré jméno mezi veřejností a to zejména odborné. Nástrojem by mohly být 

firemní noviny a časopisy, sponzoring. Výroční zprávy by měly být upraveny tak, aby byly 

pouţitelné jako propagace po celý rok. Měly by být součástí webových stránek společnosti. 

Zde by měly být rovněţ zveřejněny některé ze základních ukazatelŧ finanční analýzy, 

především likvidity a rentability pro rychlou orientaci potenciálních investorŧ. 

6.3. Příleţitosti 

Příleţitostí pro společnost POHL cz, a. s. mŧţe být získání nových investorŧ, protoţe v dnešní 

době jejich počet stále klesá. Je to zpŧsobeno tím, ţe se firma specializuje na segment 

zákazníkŧ především veřejného sektoru. Ten je velmi zadluţen a existuje zde značná 

byrokracie. Firma by měla navázat nové kontakty především ze soukromého sektoru. Firma 

by mohla rovněţ investovat volné finanční prostředky (viz příloha 2 a 3) do výzkumu             

a vývoje nových technologií. K tomu by mohla vyuţít také kapitál z evropských fondŧ. Tak 

by mohla zvyšovat jakost svých výrobkŧ. Je však otázkou, jaké programy bude Evropská unie  

po roce 2013 poskytovat. Vyšší spoluprací s dodavateli by mohla firma získat levnější 

materiály pro výrobu. Zároveň by firma měla hledat nové dodavatele a tlačit tak na sniţování 

nákladŧ. V neposlední řadě by vedení společnosti mohlo uvaţovat o budování nových 

odštěpných závodŧ jak v dalších regionech České republiky tak v sousedních zemích. 

6.4. Hrozby 

Mezi největší hrozbu patří rostoucí zadluţenost investorŧ a s tím spojený pokles poptávky   

po stavebních dílech. Zadluţenost tuzemských měst a obcí v letech 2006 aţ 2009 klesla o 0,3 

miliardy na 80,6 miliardy korun. V posledních dvou letech však následkem ekonomické krize 
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jeví spíše stoupající tendenci. K zadluţení přispívají nyní významně dotace EU. Obce je totiţ 

musí spolufinancovat, a to jejich dluhy zvyšuje. [48] 

 

Pokud v dnešním období končící hospodářské krize bude stát pokračovat s restriktivními 

zásahy do ekonomiky, zpŧsobí to další pokles i tak nízké poptávky po stavebních dílech. 

Stavební trh byl krizí velmi postiţen. Vzhledem k tomu, ţe nejvíce klesala bytová výstavba, 

mnoho firem začalo také pronikat do segmentŧ, ve kterých se firma POHL cz., a. s. 

specializuje, tj. vodohospodářská a inţenýrská výstavba. S tím souvisí zvyšující se 

konkurence na stavebním trhu a vstup nových firem do segmentŧ trhu, ve kterých dříve 

nepodnikaly. Trh tak mŧţe být brzy vyčerpán. 
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7. Výsledky a doporučení 

7.1. Vyhodnocení PEST analýzy 

7.1.1. Legislativní prostředí 

V rámci legislativního prostředí se jeví největším problémem zvyšování, resp. sjednocování 

sazby DPH. V případě zavedení této sazby do praxe se dá předpokládat velké sníţení 

poptávky, protoţe poroste cena stavebního díla. V oboru stavebnictví rovněţ panuje značná 

byrokracie. Cestou by bylo značné zjednodušení stávající legislativy a zvyšování 

transparentnosti  při výběru veřejných zakázek. 

 

7.1.2. Ekonomické prostředí 

I kdyţ v poslední době dochází k mírnému oţivení poptávky, stavebnictvím stále prochází 

krizí. Vzhledem k restriktivním zásahŧm státu se navíc nedá očekávat rostoucí počet 

investorŧ. Místo aby stát vytvářel zakázky pro oţivení trhu, dochází k neúsporné konzervaci 

staveb a škrtání chystaných projektŧ. Stavebnictví má silný multiplikační účinek                   

na ekonomiku, proto by v případě podpory státu došlo k oţivení poptávky a účinek by se 

zároveň promítl i do jiných oborŧ lidské činnosti. 

 

7.1.3. Sociálně-kulturní prostředí 

Dlouhým a neřešeným problémem v oblastí sociálně – kulturní je nedostatek kvalifikovaných 

pracovníkŧ a pokles učňovských oborŧ. Společnost by proto měla hledat své potenciální 

zaměstnance jiţ v době jejich studia a zajistit si tak přísun budoucích kvalifikovaných 

zaměstnancŧ. Mohla by také vyuţít workshopŧ pro firemní zviditelnění a zhodnocení svého 

potenciálu. 

 

7.1.4. Technologické prostředí 

Technologie na trhu je nutno sledovat a snaţit se vyuţívat moderní technologie. Nové 

technologie napomáhají vytvořit konkurenční výhodu, ale jsou spojeny s vyššími investicemi. 

V dnešním trţním prostředí je však nutnost do nových technologií investovat, protoţe firma 

musí drţet tempo s konkurenčními firmami. 
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7.2. Vyhodnocení Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil a SWOT analýzy 

Konkurence v oboru inţenýrských staveb je velmi vysoká. V době nízké poptávky jsou navíc 

firmy donuceny účastnit se velkého konkurenčního boje. Na druhou stranu v období krize 

firmy více spolupracují a navzájem si poskytují subdodavatelské práce. 

 

Stavební trh byl do značné míry očištěn. Firmy s nejasnou podnikatelskou strategií a vizí 

nedokázaly v tomto těţkém období vykonávat svou činnost a trh musely opustit.  

 

Období, kdy klesá poptávka po nových stavbách, mŧţe být relativně výhodné pro firmu 

POHL cz, a. s. v oblasti nákupu stavebních materiálŧ. Firmy, které tento materiál poskytují 

jsou totiţ také v nelehké situaci. Proto firma mŧţe vyuţít lepší nabídky, tlačit na sniţování 

cen za materiál. 

 

Naopak této situace vyuţijí investoři. Do veřejných soutěţí se hlásí větší počet firem, neţ 

v období konjunktury. Proto má investor vysokou vyjednávací pozici. Firmy, které následně 

v soutěţi vyhrají, musí sniţovat své náklady a marţe v kalkulacích, aby zakázku vyhrály. 

Vzhledem k sílící zadluţenosti investorŧ se však dá předpokládat další pokles počtu projektŧ. 

 

Společnost POHL cz, a. s. v období krize prokázala svou sílu na trhu. I kdyţ patří spíše mezi 

menší firmy, i tak krizové období překonává. Společnost má mnoho předností, mezi které 

patří zejména dobré jméno společnosti mezi investory. Firma má také velké zkušenosti         

na trhu, protoţe vzhledem k tomu, ţe má firma odštěpné závody, čerpá zkušenosti a předchází 

tak komplikacím a problémŧm, které jednotlivé odštěpné závody v daném regionu řeší. Firma 

si také váţí svých zaměstnancŧ, proto se je snaţí správným zpŧsobem motivovat. 

 

Nedostatky spočívám zejména v úzkém segmentu zákazníkŧ. Ty představují spíše instituce 

veřejného sektoru. Vzhledem k tomu, ţe jsou převáţně napojeny na státní rozpočet, měla by 

firma uvaţovat o více menších zakázek soukromého sektoru. Nedá se totiţ předpokládat, ţe 

v následujícím období bude vláda stavební firmy podporovat formou investic do stavebnictví.  

Společnost POHL cz, a. s. by měla vyuţít svých příleţitostí. Velkou příleţitostí jsou nové 

výrobní technologie. Firma by měla hledat cesty, jak zdokonalovat své technické vybavení 

(viz příloha č. 1). Technologické prostředí a dŧraz na inovace je totiţ v oboru inţenýrských 

staveb zcela klíčový. Na zdokonalování svého technologického parku by firma mohla vyuţít 



 

56  

z evropských fondŧ. Vzhledem k nejasnosti poskytování finančních zdrojŧ z evropských 

fondŧ po roce 2013 by měla tuto problematiku firma pečlivě monitorovat a předběţně vytvořit 

podklady pro čerpání dotací. 

 

Jak jsem jiţ předeslal, hrozbu spočívám v rostoucí zadluţenosti veřejného sektoru a s tím 

související menší počet dostupných zakázek pro firmu. Těch mŧţe být stále méně i z toho 

dŧvodu, ţe přibývá konkurenčních firem, které se v minulosti zaměřovaly na jiný segment 

zákazníkŧ. V dnešní době, kdy nejniţší pokles poptávky v inţenýrských stavbách se některé 

firmy se začaly věnovat i tomuto segmentu. Proto mŧţe být trh v delším časovém horizontu 

zcela vyčerpán.  

7.3. Strategie pro udrţení a posílení trţní pozice v dnešním krizovém 

období 

I kdyţ firma POHL cz, a. s. potvrdila svou silnou pozici na trhu v období krize, management 

firmy by měl zpracovat strategii firmy pro krizové období. Management firmy by si měl 

uvědomit, ţe příští krizi nemusí firma přeţít, pokud nezmění dosavadní chování. Krizové 

řízení vyţaduje jiný zpŧsob vedení a řízení lidí. Většina manaţerŧ nemá zkušenosti s dopady 

dnešní globální krize. Je to zpŧsobeno dlouhým obdobím konjunktury. Riskantní mŧţe být 

také čekání na oţivení trhu. 

 

Manaţeři si obecně zvykli na období prosperity, kdy jejich firmy zaţívaly nebývalý rŧst. 

Vyuţívali osvědčené postupy a vznikala paradigmata, tzn. obecně přijímané modely             

na efektivní řízení. V období krize se mění chování zákazníkŧ, poţadavky partnerŧ                 

a dodavatelŧ. Proto se musí firma těmto změnám přizpŧsobit. 

Manaţeři společnosti musí být zodpovědni za vyuţívání lidského potenciálu. Zaměstnancŧm 

musejí vytvářet dobré podmínky, aby přicházeli s novými myšlenkami a hledali nové 

příleţitosti a připravovali protikrizové opatření. Management mŧţe organizovat preventivní 

krizové porady členŧ top managementu a přizvat i klíčové zaměstnance. Porady by se měly 

zabývat identifikací krizových situací, sestavování kritických scénářŧ vývoje okolí, 

navrhování krizových strategií. Náměty pak následně vyuţije vrcholové vedení firmy.  

Firma musí také inovovat. Konkurenční výhodu, kterou si firma vytvoří často není 

dlouhodobě udrţitelná. Společnost POHL cz., a. s. navíc jasnou konkurenční výhodu nemá. 
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Zřejmě tou největší je dobré jméno společnosti mezi jejími investory, zkušenosti na trhu         

a schopný management. Management proto musí rozvíjet inovativní chování svých 

zaměstnancŧ. To souvisí i s firemní kulturou a motivačním systémem. Úspěšné inovace by 

měly být dostatečně oceňovány. Společnost POHL cz, a. s. by mohla uvaţovat o spolupráci 

s jinými firmami v oboru vývoje nových technologií a zhodnotit tak volné finanční prostředky 

(viz příloha č. 2 a 3). Dosud všechny pouţívané technologie nakupuje a inovacemi se vesměs 

nezabývá. [50] 

Ve svých strategických cílech by se měla firma orientovat na 4 oblasti. Těmi jsou zákazníci, 

dodavatelé, konkurence a lidé. Zákazníky by si firma měla vhodným zpŧsobem udrţovat, 

snaţit se získávat zákazníky nové a zkvalitňovat své sluţby. Firma by měla stále vyvíjet tlak 

na své dodavatele, aby zkvalitňovali své dodávky a nesli vyšší odpovědnost za komplexní 

dodávku. Konkurenci musí firma více monitorovat. Dosud se touto problematikou téměř 

nezabývala. Je jisté, ţe firma není natolik velká, aby se mohla rovnat trţním lídrŧm na trhu. 

Měla by si ale vytvořit vhodnou konkurenční výhodu, aby si firma udrţela svŧj podíl na trhu. 

Společnost POHL cz., a. s. by také měla hledat kvalitní potenciální zaměstnance a ty stávající 

vhodným zpŧsobem motivovat k práci.  

Společnost POHL cz., a. s. by dále z dlouhodobého hlediska měla: 

 Vzhledem k nejasnosti podnikové strategie zaměstnat manaţera, který by se zabýval 

podnikovou strategií, stanovoval dlouhodobé cíle společnosti, nesl zodpovědnost      

za správnou implementaci strategie. 

 Spolupracovat s vysokými školami a výzkumnými ústavy na inovaci technologií. 

 Získávat finanční prostředky na výzkum a vývoj ze strukturálních fondŧ evropské 

unie, zejména operačních programŧ Podnikání a inovace, Vzdělávání                       

pro konkurenceschopnost a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

 Reagovat více na zakázky soukromého sektoru vzhledem ke sniţování zakázek 

sektoru veřejného a k restriktivním zásahŧm státu. 

 Rozšířit segment svých zákazníkŧ, tzn. soustředit se i na jiné odvětví stavebnictví 

(bytová výstavba, rekonstrukce objektŧ). 

 Nestavět se ke své konkurenci defenzivně, konkurenci pečlivě monitorovat, sledovat 

jejich konkurenční výhody a snaţit se udrţet tempo technologického pokroku 

v odvětví. 
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 Opavský závod by měl udrţovat dobré vztahy se svými největšími investory.           

Dle mého názoru jimi jsou Magistrát města Opavy a Povodí Odry. Příleţitosti vidím 

zejména v nedořešené situaci čištění odpadních vod v městských částech  Opavy,        

v rŧstu zájmu občanŧ o výstavbu nových bytŧ v Opavě – orientace i na tento segment. 

Dále ve vybudování kanalizací a rozvoji ploch pro bytovou výstavbu, ve výstavbě 

víceúčelových obecních objektŧ, obnově a rozvoji veřejné zeleně a rozšíření 

sportovních areálŧ.  

8. Závěr 

Firma musí dŧkladně analyzovat stávající i potencionální hrozby a zachycovat pohled           

na vývoj krizových situací. S vyuţitím skupinových technik se vytvoří přehled potenciálních 

a stávajících krizí a kaţdá pak musí být klasifikována. Následně firma posoudí ohroţení, aby 

věděla na jakou krizi se zaměřit. V posuzování je třeba se zaměřit na časový interval                

a pravděpodobnost vzniku krizové situace. 

Management musí sledovat a odhadnout moţné budoucí změny a činit preventivní opatření 

pro odvrácení hrozeb. Proto by měla tvořit kritické scénáře, odhady trendŧ vývoje odvětví      

a prognózy změn v klíčových firemních faktorech. Trendy vývoje v odvětví posuzují úroveň 

připravenosti firmy na změny ve svém okolí. Manaţeři by se měli také snaţit odhadnout 

klíčové faktory úspěchy na trhu. To mŧţe vyvolat potřebu na změnu firemní strategie. 

Rozpoznání faktorŧ úspěchu také napoví zaměstnancŧm, na co se ve své práci zaměřovat. 

V době krize musí být pozornost všech zaměstnancŧ soustřeďována na aktuální firemní 

priority. S tím jsou spojena otevřenost informací, aby nedocházelo k tvorbě fám, zvyšovala se 

dŧvěra a pozitivní vliv na pracovní úsilí zaměstnancŧ. 

Firma by měla také modifikovat a aktualizovat své strategické cíle. Výsledky prognóz vývoje 

klíčových faktorŧ, analýzy konkurenčního prostředí, SWOT analýzy se pouţijí k sestavení 

strategických variant a vybere se ta nejpřijatelnější. Případnou krizovou strategii je nutné 

převést do krizových opatření, tzn. plánŧ, které se zabývají alternativami, které mohou být 

následně realizovány. Ty pak musí být sledovány a vyhodnocovány. [50] 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat makrookolí a konkurenční okolí firmy. PEST 

analýzou jsem analyzoval prostředí ekonomické, sociálně-kulturní, technologické                   
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a legislativní se zaměřením na budoucí vývoj a trendy v daných prostředích. I kdyţ společnost 

POHL cz, a. s. nemŧţe tyto faktory ovlivnit, musí je sledovat a přizpŧsobit se jim.  

 

V Porterově analýze 5 konkurenčních sil jsem hodnotil sílu zákazníkŧ, dodavatelŧ, hrozbu 

vstupu nových firem do odvětví, hrozbu substitutŧ a rivalitu v odvětví. Na začátku kapitoly 

jsem také popsal největší konkurenty společnosti POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava. 

Hrozba vstupu nových konkurentŧ do odvětví není v dnešním období aktuální. Nebezpečí 

spočívá spíše v rozšiřování segmentŧ zákazníkŧ stávajících konkurenčních firem. Ty by se 

mohly začít orientovat také na segment inţenýrských a vodohospodářských staveb. Vzhledem 

k tomu, ţe se stále výrazným zpŧsobem nezvyšuje poptávka po stavebních dílech, 

vyjednávací schopnost dodavatelŧ také není silná. Roste však vyjednávací schopnost 

zákazníkŧ (investorŧ). Do soutěţí se hlásí větší počet firem usilujících o zakázku a zvyšuje se 

tak tlak na sniţování ceny stavebního díla, zvyšování kvality a akceptaci poţadavkŧ 

investorŧ. Hrozba substitut spočívá hlavně v pouţívaných technologiích. V odvětví 

inţenýrských a vodohospodářských staveb se technologické prostředí vyvíjí velmi rychle       

a firma musí tyto trendy sledovat a nové technologie vyuţívat při výrobě. Vzhledem k nízké 

poptávce také roste konkurenční boj v odvětví. V následné SWOT analýze jsem popsal 

firemní silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby.  

 

Na základě provedených analýz jsem navrhnul doporučení firmě. Společnost by měla více 

inovovat, spolupracovat s jinými firmami na výzkumu a vývoji nových technologií. 

Management by také měl rozvíjet inovativní chování svých zaměstnancŧ. Firma také nemá 

jasnou konkurenční výhodu. Čerpá spíše ze svého dobrého jména na trhu a spokojenosti 

svých zákazníkŧ. K tomu, aby firma posílila na trhu musí hledat nové konkurenční výhody 

aby ve vysokém konkurenčním okolí obstála.  
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Příloha č. 1 – Přehled provozních a technických zařízení 

 

CASE 580 

CASE 695 SH 

CASE CX 160 

CASE 695 SM 

JCB 4CX Super 

KAISER X4M Turbo Star 

JCB 8017 

Rypadlo nakladač 

Rypadlo nakladač 

Pásové rypadlo 

Pojízdný stroj s RZ 

Rypadlo nakladač 

Kráčivé rypadlo 

Pásový bagr 

 

          1 ks 

 5 ks 

2 ks 

1 ks 

2 ks 

2 ks 

2 ks 

 

Locust 752 Nakladač 6 ks 

UNC 750 Nakladač vč. podkopové lţíce 1 ks 

Liaz 150 Sklápěč 3 ks 

   

Liaz 100 

T 815 

Valník 

Sklápěč 

2 ks 

6 ks 

Liaz 150 

Liaz 150 

S rukou 

Ramenový nakladač 

2 ks 

3 ks 

A 060 

A 20 

OVJ 75 

Drapák KS 3 

RDK 200 

RDK 160 

Avia 30 s rukou 

Autojeřáb 

Autojeřáb 

Otočný jeřáb 

 

Pásový jeřáb s mech.drapákem 

Pásový jeřáb 

Valník 

1 ks 

2 ks 

6 ks 

4 ks 

1 ks 

1 ks 

2 ks 

Avia 21 

Avia A 30 

Fiat Ducato maxi 

Furgon 

Nákladní automobil 

4 ks 

1 ks 

1 ks 

Ford tranzit 

KIA K 2700 

Přívěs nákladní valníkový  

Laser Alinger 6700 

Vrtací kladiva VK 22 

Atlas Copco 

VVR 3 

M 500 

KDFU 80, 100 

FLYGHT 2125 

BIBO 2201 LT 

Atlas copco GA 90-7,5 

SKF 200 S 

PKD 200 

FRIAMAT 

PT 600-1200 

Schwing 

SSB 05 

SSB 20 

Ventilátory DN 200 – 600  

Injektáţní soupraqva IC 

 

Automobil nákladní valníkový 

 

 

 

Sbíjecí kladiva 

Vrtací stroj třílafetový 

Mixokret dopravní zařízení pro beton 

Kalové čerpadlo 

Kalové čerpadlo 

Kalové čerpadlo 

Kompresor elektrický 

Kompresor elektrický stabilní 

Kompresor diesel 

Přístroj na sváření PE-HD 

Protláčecí zařízení 

Betonovací čerpadlo 

Stroj na stříkání betonu 

Stroj na stříkání betonu 

 

 

4 ks 

1 ks 

1 ks 

2 ks 

20 ks 

22 ks 

1 ks 

6 ks 

                

17 ks 

3 ks 

4 ks 

2 ks 

6 ks 

4 ks 

2 ks 

2 ks 

2 ks 

4 ks 

2 ks 

8 ks 



 

  

100 

Weber SRV 70 

F 1450 A 

Wacker DPU 6055 

STAVOSTROJ VYW 3045 

Quante QL 150 D 

PR 20 

Rammax RV 1404 

Weber DVH 600 L 

FU WACKER 

Lešení CUPLOK 

LOGIK 50 

Paţící boxy 

Stavební kontejnerové 

buňky 

 

Hutnící pěch 

Hutnící deska 

Hutnící deska 

Vibrační válec 

Potrubní laser 

Rotační laser nivelační 

Vibrační válec jeţkový 

Vibrační válec 

Vibrační frekvenční měnič 

 

bednění 

 

 

4 ks 

7 ks 

3 ks 

10 ks 

10 ks 

3 ks 

2 ks 

3 ks 

2 ks 

1 ks 

100 m2 

100 m2 

40 m 

40 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č. 2 – Rozvaha společnosti POHL cz, a. s. 

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 500/2002 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

ROZVAHA 

  

Obchodní 
firma nebo 
jiný název 
účetní 
jednotky 

(BILANCE) 
POHL CZ, 
a. s. 

  

ke dni  31.3.2010   

( v celých tisících Kč ) Sídlo, 
bydliště 
nebo místo 
podnikání 
účetní 
jednotky IČ 

Nádražní 
25 

25 60 64 68 
Roztoky 

25263 

            

 AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 
31 + 63) 001 217 412 -48 436 168 976 181 017 

A.   
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 002 0 0 0 0 

B.   

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 
13 + 23) 003 102 687 -47 048 55 639 45 186 

B. I.   

Dlouhodobý nehmotný 
majetek (ř.05 až 12) 004 1 389 -1 068 321 640 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 

  

2 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje  006 0 0 0 0 

3 Software 007 1 389 -1 068 321 640 

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 

5 Goodwill 009 0 0 0 0 

6 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 010 0 0 0 0 

7 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 011 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 

B. II.   

Dlouhodobý hmotný majetek  
(ř.14 až 22) 013 101 298 -45 980 55 318 44 546 

B. II. 1 Pozemky 014 12 285 0 12 285 5 847 

  

2 Stavby 015 29 620 -5 834 23 786 18 244 

3 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 016 59 393 -40 146 19 247 18 578 

4 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 017 0 0 0 0 

5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 

6 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 019 0 0 0 0 

7 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 020 0 0 0 1 877 

8 Poskytnuté zálohy na 021 0 0 0 0 



 

  

dlouhodobý hmotný majetek 

9 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 022 0 0 0 0 

B. III.   

Dlouhodobý finanční majetek  
(ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 

B. III. 1 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 024 0 0 0 0 

  

2 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 

3 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 026 0 0 0 0 

4 
Půjčky a úvěry - ovládající a 
řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 

5 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 028 0 0 0 0 

6 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek 029 0 0 0 0 

7 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 

 
AKTIVA řád 

Běžné účetní období 
Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

C.   

Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 
+ 58) 031 113 174 -1 388 111 786 133 634 

C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 15 437 0 15 437 14 151 

C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0 

  

2 
Nedokončená výroba a 
polotovary 034 15 437 0 15 437 14 151 

3 Výrobky 035 0 0 0 0 

4 Zvířata 036 0 0 0 0 

5 Zboží 037 0 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 

C. II.   

Dlouhodobé pohledávky  (ř. 
40 až 47) 039 4 246 0 4 246 4 118 

C. II. 1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 040 4 246 0 4 246 4 118 

  

2 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 041 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, 
členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 

C. III.   

Krátkodobé pohledávky  (ř. 
49 až 57) 048 75 210 -1 388 73 822 104 108 

C. III. 1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 049 70 107 -1 388 68 719 102 694 

  2 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 050 0 0 0 0 



 

  

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 

4 

Pohledávky za společníky, 
členy družstva  a za účastníky 
sdružení 052 0 0 0 0 

5 
Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 1 866 0 1 866 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 179 0 3 179 1 311 

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 58 0 58 103 

C. IV.   Finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 18 281 0 18 281 11 257 

C. IV. 1 Peníze 059 555 0 555 403 

  

2 Účty v bankách 060 17 726 0 17 726 10 854 

3 
Krátkodobý cenné papíry a 
podíly 061 0 0 0 0 

4 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 062 0 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 1 551 0 1 551 2 197 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 1 507 0 1 507 2 159 

  

2 
Komplexní náklady příštích 
období 065 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 44 0 44 38 

 PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. 

a b c 

období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 168 976 181 017 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 86 222 78 785 

A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 59 500 0 

  

1 Základní kapitál 070 59 500 0 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 

A. III.   

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze 
zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 4 620 4 280 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 4 533 4 193 

  2 Statutární a ostatní fondy 080 87 87 

A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 13 822 7 418 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  082 13 822 7 418 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 



 

  

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  084 
8 280 67 087 

  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/   

B.   Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 81 187 101 347 

B. I.   Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 11 293 16 856 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 11 293 16 856 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 

4 Ostatní rezervy 090 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 6 805 6 415 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 

  

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 095 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 

6 Vydané dluhopisy 097 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 099 0 0 

9 Jiné závazky 100 5 000 5 000 

10 Odložený daňový závazek 101 1 805 1 415 

 PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. 

a b c 

období období 

5 6 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 102 61 093 73 594 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 47 879 62 481 

    2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0 

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení 106 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům   107 5 546 4 851 

    6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění   108 2 554 2 246 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 109 1 174 916 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 110 444 2 500 

    9 Vydané dluhopisy 111 0 0 

    10 Dohadné účty pasivní  112 146 155 

    11 Jiné závazky 113 3 350 445 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 114 1 996 4 482 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 



 

  

    2 Bankovní úvěry krátkodobé 116 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 1 996 4 482 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 1 567 885 

C. I. 1 Výdaje příštích období 119 1 567 885 

    2 Výnosy příštích období  120 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Příloha č. 3 – Výkaz ziskŧ a ztráty společnosti POHL cz, a. s. 

Zpracováno v 
souladu s 
vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve 
znění pozdějších 
předpisů 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

  

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

ke dni  31.3. 2010 POHL CZ, a. s. 

  ( v celých tisících Kč ) 0 
    

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky 

IČ 
Nádražní 25 

25 60 64 68 
Roztoky 

25263 

            

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

a b   

řádku sledovaném minulém 

c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží  01 0 0 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 542 729 442 309 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 541 443 430 559 

  

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 1 286 11 750 

3 Aktivace 07 0 0 

B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 430 482 337 866 

B. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 91 803 84 714 

B. 2 Služby 10 338 679 253 152 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 112 247 104 443 

C.   Osobní náklady 12 95 808 79 446 

C. 

  

1 Mzdové náklady 13 71 431 58 760 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 120 40 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 23 740 19 581 

C. 4 Sociální náklady 16 517 1 065 

D.   Daně a poplatky 17 1 441 750 

E.   
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 7 752 6 763 

III. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
(ř. 20+21 ) 19 32 9 038 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 32 8 942 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 96 

F.   

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 22 69 6 634 

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 69 6 634 

F.   2 Prodaný materiál 24 0 0 

G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 -4 764 8 427 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 2 350 3 318 



 

  

H.   Ostatní provozní náklady 27 3 562 5 122 

V. Převod provozních výnosů 28 91 793 235 594 

I.   Převod provozních nákladů 29 91 793 235 594 

* 
Provozní výsledek hospodaření 30 

10 761 9 657 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

a b   

řádku 
sledov
aném minulém 

c 1 2 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

  
VII
.   

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 
+ 35 + 36) 33 0 0 

  

VII
. 

1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 

  
VII
. 2 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 35 0 0 

  
VII
. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

  
VII
I.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M.     
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 41 0 0 

X. Výnosové úroky 42 14 50 

N.     Nákladové úroky 43 307 181 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 5 216 

O.   Ostatní finanční náklady 45 1 291 1 140 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 48 -1 

579 
-1 055  /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-

47))/   

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 1 688 1 858 

Q. 

  

1      -splatná 50 1 298 825 

Q. 2      -odložená 51 390 1 033 

** 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 
48 - 49) 52 7 494 6 744 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 

S. 

  

1      -splatná 56 0 0 

S. 2      -odložená 57 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 

T.   
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
(+/-) 59 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 
+ 58 - 59) 60 7 494 6 744 

**** 

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 
48 + 53 - 54) 61 9 182 8 602 



 

  

 


