
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí společnosti 

ELVAC IPC s.r.o. pomocí vybraných metod a následným vyhodnocením s doporučeními na 

evaluaci strategie. V první část je teoretická a pojednává se v ní o pojmech, které souvisejí 

s tématem práce. Jsou to strategie, cíle, PEST analýzy, porterův model konkurenčních sil a 

SWOT analýza. Aplikační část se týká zjištění současného stavu společnosti ELVAC IPC 

s.r.o., která je stručně představena, pomocí strategických analýz pro zjištění stavu makrookolí 

a mikrookolí společnosti, také zjištění vnitřního prostředí společnosti pomocí SWOT 

analýzy.V závěru jsou interpretovány zjištěné skutečnosti, provedená evaluace strategie a 

následné doporučení k naplnění strategie. 

Klíčové slova: strategie, strategické řízení, nástroje strategického řízení, cíle, Pest analýza, 

SWOT analýza, evaluace. 

Abstract 

This diploma work is devoted analysis of system environment, inside and outside of 

the company   ELVAC IPC, Ltd.  There were used   the chosen method which were suitable 

for recommendation of the evaluation of the company strategy.  First part is the theoretical 

one and there were explained the conceptions used in this work, PEST, SWOT, Porter model 

competition analysis here.  The application one is oriented on current status of the ELVAC 

IPC, Ltd. Company.  The company is presented by means of the strategy analysis of the micro 

and macro environment and gain this way status of the micro environment of the company. 

For these purpose SWOT analyses were used.  The final part of the diploma work try to show 

facts gained during the work and show evaluation of the strategy, too.  There are presented 

future steps for implementation recommended strategy of the company here.  

Key words: strategy, strategy management, instruments of strategy management, goals, Pest 

analysis, SWOT analysis, evaluation. 

http://slovnik.seznam.cz/?q=competition&lang=en_cz
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Úvod 

Současným hlavním úkolem TOP manažerů je být minimálně jeden krok před 

konkurencí, tj. nejen okamžitě reagovat na negativní vlivy a ohrožení působící na společnost a 

nejen očekávat, ale současně vyhledávat vhodné šance pro podnik. Proto se stává strategie 

nezbytnou podmínkou rozvoje a úspěšnosti podniku. Dnešní trh se vyznačuje velkým 

konkurenčním tlakem, na kterém uspěje jen připravený podnik. Úspěchu v turbulentním 

tržním prostředí nelze dosáhnout bez dobře připravené a úspěšně aplikované strategie. 

Strategické plány musí vycházet z důkladně provedených analýz. Mezi hlavní strategické cíle 

patří dosahování výkonnosti a ekonomického růstu. Přitom strategii podniku nelze chápat 

pouze z finančního pohledu, byť i dlouhodobého, který je jen nezbytnou a nedílnou součástí 

stanovené strategie.  

Strategické řízení má společnosti zabezpečit stanovení dlouhodobých cílů a cest k 

jejich naplnění. Strategie společnosti by měla plnit základní funkce, tj. řešit vztah společnosti 

ke svému vnějšímu okolí a v souladu s ním nastavit podnikové procesy a politiku společnosti 

tak, aby byla schopna reagovat na vnější podněty a to nejen s ohledem na možná ohrožení, ale 

i na šance, které se vyskytnou a pak následně stanovit priority pro dosažení strategických cílů.  

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu vnějšího a vnitřního prostředí 

společnosti ELVAC IPC s.r.o.. Zjištěné výsledky porovnat se stávající strategii a navrhnout 

evaluaci strategie společnosti. 

V teoretické části jsem vysvětlila základní pojmy týkající se strategie, strategického 

myšlení, strategické analýzy. Dále jsem se věnovala nástrojům a technikách strategického 

řízení. Techniky, které jsem využívala v praktické části, jsem podrobněji popsala v teoretické 

rovině. Jde především o PEST analýzu, Porterův model konkurenčních sil a SWOT analýzu. 

V praktické části jsem představila společnost ELVAC IPC s.r.o.. Uvedla jsem její 

stávající strategii a zhodnotila její plnění. Dále jsem provedla novou analýzu vnějšího a 

vnitřního prostředí. Sestavila SWOT analýzu a na základě výsledků pak navrhla evaluaci 

strategie společnosti. V souladu s cíli mé práce je předložen návrh doporučení pro případnou 

evaluaci strategie společnosti ELVAC IPC s.r.o..  
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1 Strategické řízení 

Strategické řízení je plánované tvoření a zaměření podniku. Pro dosažení 

požadovaného efektu je potřeba stanovit si konkrétní cíl a postupně za ním kráčet. Strategické 

řízení dle Lednického [11] je v moderním slova smyslu procesem tvorby a realizace 

rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které mají pro daný subjekt rozhodující význam a 

jejichž cílem je dosažení pro něj výhodného výsledku.  

Podle Griffina [4] je strategické řízení proces, který je zaměřen na formulaci a 

implementaci strategií, které zabezpečují co nejlepší přizpůsobení podniku jeho okolí a 

dosažení strategických cílů. Pokud v podniku budou manažeři formulovat a zavádět strategii, 

budou zjednodušeně řečeno strategicky řídit. 

Strategické řízení by mělo být zaměřeno na udržování vztahu mezi dlouhodobým 

směrováním firmy (vize, mise), jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž na 

dosahování souladu s prostředím, v němž firma existuje. Hlavními úkoly strategického řízení 

jsou formulace strategií a kontrola jejich realizace. [8] 

1.1 Definice strategie 

„Strategie“ – původ tohoto slova můžeme nalézt ve starověkém Řecku. Starořecké „ 

stratégiá“ představovalo schopnost vést válečné operace, umění vojevůdcovství. Z tohoto je 

zřejmé, že původ vychází z vojenské oblasti. Ottův slovník naučný říká, že „strategie značí 

umění a vědu vojevůdce, nauku o válce a jejím vedení ve velkém slohu, umění velmi obsáhlé 

a nesnadné“. Strategie učí jak zpracovat válečný plán, jak určit dlouhodobý rozvoj armády a 

hlavně jak řídit rozhodující bitvy. Z toho nám plyne, že strategie je vymýšlení všech 

rozsáhlých, velkolepých kombinací, které připravují co nejvýhodnější pole pro taktiku. 

Stratég musí využít všech prostředků, nejen zbraní, aby vnutil protivníkovi svou vůli, zesílil 

své výhody a oslabil jeho a tak přiměl protivníka aby vyhověl jeho požadavkům, za něž se 

válka vede. [11] 

Z vojenství se strategie rozšířila do sportu, diplomacie, politiky, ekonomie a do 

podnikání. Je známo poměrně velké množství definic strategie. Pojetí se neustále vyvíjelo a 

vyvíjí. Podoby jsou ovlivňovány zkušeností při jejím zpracování i zavádění. 

K nejtradičnějším patří chápání strategie jako vytvoření dokumentu, v němž jsou určeny 
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dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění 

daného cíle. Výstižněji můžeme definovat strategii firmy jako její filozofii, vizi, poslání, 

strategické cíle a strategické operace, které mají zajistit naplnění cíle. Novější definice chápou 

strategii jako připravenost podniku na budoucnost. [3] 

Definice strategie podle Johnsona, Scholese a Whittingtona [7] ji definují jako směr a 

rozsah působnosti organizace v dlouhodobém horizontu, jenž dosahuje výhody v neustále se 

měnícím prostředí, prostřednictvím uspořádání zdrojů a schopností s cílem splnit očekávání 

všech zúčastněných stran. Zároveň stanovují, že strategie a strategické rozhodování je 

obvykle spojeno s těmito základními atributy:  

 Dlouhodobé zaměření organizace.  

 Rozsah činnosti organizace. Např. zda by se organizace měla soustředit na jednu 

oblast činností, nebo na více.  

 Specifické konkurenční výhody organizace.  

 Soulad mezi organizací a jejim podnikatelským prostředím.  

 Využití zdrojů (technologie, dovednosti, image značky) k získání konkurenční výhody 

a nových příležitostí.  

 Schopnost organizace reagovat na hodnoty a očekávání stakeholders (jednotlivci, 

skupiny, další organizace). 

Mezi významné autory, kteří definovali pojem strategie patří i Henry Mintzberg. 

Mintzberg vymezil strategii jako systém „5P“, plan – ploy – pattern – position – perspective. 

[11] 

 Plan - strategie jako plán znamená jasně daný postup jednání při řešeních jednotlivých 

situací ve vymezeném prostoru a prostředí.  

 Ploy - strategie jako manévr označuje strategii jako možnou kombinaci cílevědomého 

postupu a vlastního tvůrčího myšlení.  

 Pattern – strategie jako model, vzor, stanovuje hranice prostoru, ve kterém může 

podnik realizovat své záměry s důrazem na neustále se měnící prostředí.  

 Position – strategie jako postavení vychází z prioritního vymezení rozhodujícího 

problému. Odděluje strategické myšlení od taktického. Správná taktika má za následek 

úspěšnost strategie.  
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 Perspective – strategie působí jako perspektiva uvnitř sama sebe, protože klade důraz 

na vliv top managementu uvnitř podniku. 

1.2 Principy strategického myšlení 

Pro zvládnutí úspěšného zpracování strategie a její následné realizace je potřeba těchto 

podmínek [10]: 

 pochopení zásadních změn v ekonomice, 

 zvládnutí principů strategického myšlení, 

 vůle vrcholového vedení zvítězit, 

 osobní angažovanost majitele, 

 případná účast kvalifikované poradenské organizace. 

Podle Lednického [11] má strategické myšlení řadu specifik a principů, které se 

vzájemně doplňují a překrývají proto je nelze chápat odděleně. Specifika jsou dlouhodobost, 

extrovertnost, kompetitivnost v myšlení, identita se zákazníkem, orientace na cíl, tvořivost, 

reálnost, akční připravenost a jednoduchost. Pro úspěšné zpracování strategie podniku je 

potřeba mít na zřeteli všechny základní principy strategického myšlení, které uvádí například 

prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc. [17] : 

1. Princip variantnosti vychází z toho, že každá strategie by měla být vypracována ve 

více variantách, protože prostředí a faktory, ze kterých vychází, v sobě zahrnují prvek 

rizika. Je důležité, aby v případě potřeby mohla firma s co nejmenšími problémy přejít 

na jinou variantu strategie a předešla tak tzv. "strategickému překvapení".  

2. Princip permanentnosti připomíná, že na strategii je třeba pracovat neustále. To 

znamená srovnávat východiska a strategii se skutečností a případně vše přehodnotit a 

upravit tak, aby strategie skutečnosti odpovídala.  

3. Princip globálního systémového přístupu upozorňuje na vzájemnou celosvětovou 

provázanost, s níž musí strategie počítat.  

4. Princip tvůrčího přístupu je velmi důležitý, neboť inovace či ještě lépe invence 

umožňuje získat podniku nezanedbatelnou komparativní výhodu, což je jeden ze 

základních rysů strategie.  

5. Princip interdisciplinarity upomíná na nutnost využívat při zpracování strategie 

poznatků ze všech vědních oborů.  
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6. Princip vědomí práce s rizikem je jedním ze základních principů, protože převážná 

část rozhodnutí je učiněna za určitého rizika, se kterým je nutné počítat a snažit se ho 

vědomě snižovat.  

7. Princip koncentrace zdrojů upozorňuje na důležitost zapojení všech zdrojů 

potřebných k dosažení každé strategie.  

8. Princip vědomí práce s časem je rovněž základním principem, protože všechny 

ekonomické operace probíhají v prostoru a v čase. Čas je čím dál více důležitou 

ekonomickou veličinou, neboť správné načasování může rozhodnout o úspěchu či 

neúspěchu dané strategie.  

9. Princip agregovaného myšlení stratégovi říká, že by se měl soustředit na podstatná 

fakta a nezabývat se zbytečnými podrobnostmi.  

10. Princip zpětnovazebního myšlení souvisí s principem permanentnosti, protože zpětná 

vazba umožňuje stratégovi korigovat strategii tak, aby co nejvíce odpovídala 

skutečnosti.  

1.3 Strategické cíle 

Cíl podniku je konkrétní žádoucí stav, kterého dosáhneme v určitém časovém období. 

Pomocí cílů se formulované poslání firmy transformuje do konkrétních budoucích výsledků. 

Cíle představují pro management podniku závazek dosáhnout požadovaného výsledku 

v daném čase. Pomocí cílů definujeme místo podniku v jeho okolí a také nám cíle pomáhají 

koordinovat rozhodnutí. Cíle jsou hmatatelné. [11] 

Pro úspěšnost cílů je důležité aby se v nich koncentrovaly cíle všech zainteresovaných 

subjektů (vlastníků, manažerů, zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů). Proto musí v sobě 

strategické cíle podniku podle Papuly [13] zahrnovat: 

 určitý podíl všeobecného, odvozeného z vlivu vnějšího okolí, které představují 

respektování společenských cílů. Zásady: 

 ochrany národního bohatství a životního prostředí, 

 dodržení právních a etických norem, 

 dodržení podmínek spravedlivé soutěže, 

 dodržení podmínek pracovních, sociálních apod. 
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 konkrétní podnikové cíle, které reprezentují zájmy všech zainteresovaných subjektů. 

Většina autorů zabývající se stanovováním cílů se shoduje, že každý cíl se má řídit 

podle charakteristiky SMART. To znamená, že každý cíl musí být:  

S – specifický, originální; 

M – měřitelný; 

A – akceptovaný; 

R – reálný; 

T – termínovaný 

1.4 Nástroje a techniky pro strategické řízení  

Strategické řízení používá nepřeberné množství nástrojů, které nám napomáhají při 

výběru, tvorbě a realizaci strategie. K analýze externího a interního okolí podniku slouží 

PEST analýza, metoda „4C“, porterův model 5 konkurenčních sil, SWOT analýza. 

K hodnocení strategické pozice používáme model (matice) BCG a SPACE analýza (matice). 

Pro měření výkonnosti podniku používáme finanční ukazatele jako ROA, ROE, EVA a další. 

V této diplomové práci řeším analýzu externího a interního okolí podniku a proto se více 

budu věnovat východiskům pro PEST analýzu, modelu 5 konkurenčních sil a SWOT analýze. 

Pro tvorbu strategie je potřeba dobře znát nejen samotný podnik, ale i jeho okolí. 

Struktura okolí podniku je zobrazena na obrázku č. 1. Je potřebná znalost možných změn a 

jejich vlivu na podnik. Stejně tak je potřeba znát schopnosti podniku reagovat na změny. 

Znalost budoucího dění kolem podniku a také vzájemná interakce mezi nimi nám umožní 

vhodně zvolená strategická analýza. Strategická analýza je proces, pomocí něhož se 

monitorují a vyhodnocují zjištěné skutečnosti aby následně mohly být určeny příležitosti nebo 

hrozby, které pro podnik představují. [9] 

Analýza stanoví soubor metod a postupů diagnostikujících okolí i podnik za účelem 

zjištění jejich současných i budoucích stavů a vazeb. Pro provedení analýzy je potřeba zajistit, 

aby se do obsahu dostaly tři hlavní oblasti – makroprostředí, mikroprostředí (konkurenční 

prostředí) a vnitřní prostředí podniku. [10]  
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Obrázek 1. Struktura okolí podniku [10] 

1.4.1 PEST analýza 

PEST analýza se používá ke zkoumání makrookolí nebo globálního prostředí. Tato 

analýza se snaží odpovědět na tři základní otázky: 

1. Které vnější faktory mají vliv na podnik? 

2. Jaký je rozsah účinků, jež budou mít zmíněné faktory? 

3. Jaká je pravděpodobnost výskytu těch nejzávažnějších faktorů v nejbližší době? 

Na tyto otázky lze nalézt odpovědi, pokud budeme vycházet z analýzy následujících 

segmentů okolí podniku [10]: 

 politicko-právního a mezinárodního; 

 ekonomického; 

 sociálně – společenského; 

Makroprostředí 

Technologické 

PODNIK 
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 technického a technologického. 

V tabulce na obrázku č. 2 jsou uvedené možné faktory PEST analýzy. Uvedené 

faktory tvoří orientační body a nemusíme analyzovat všechny. Analyzujeme především 

faktory, které mají největší vliv na podnik. 

POLITICKÉ A LEGISLATIVNÍ 

FAKTORY 
EKONOMICKÉ FAKTORY 

legislativa trend HDP 

pracovní právo úroková míra 

politická stabilita množství peněz v oběhu 

daňová politika inflace 

integrační politika nezaměstnanost 

podpora zahraničního obchodu. spotřeba 

  výška investic 

  cena a dostupnost energie 

SOCIÁLNÍ FAKTORY TECHNOLOGICKÉ FAKTORY 

demografické trendy populace výše výdajů na výzkum 

mobilita podpora vlády v oblasti výzkumu 

rozdělení příjmů nové technologické aktivity  

životní styl nové objevy a vynálezy 

úroveň vzdělání rychlost technologického přenosu 

postoje k práci a volnému času rychlost morálního zastarání 

charakteristika spotřeby  

životní hodnoty, rodina, přátelé.  
 

Obrázek 2. Faktory PEST analýzy [1] 

 

Pomocí této metody chceme nalézt faktory, které mají na podnik vliv, objevit možné 

účinky těchto faktorů na chod podniku a zjistit, které faktory daných čtyř prostředí budou 

v blízké budoucnosti nejdůležitější. 

1.4.2 Porterův model konkurenčních sil 

Dalším úkolem manažerů je analýza konkurenčního okolí (mikrookolí), které nám 

pomůže odhalit příležitosti a případná ohrožení podniku. Nejčastěji používaným nástrojem je 

Porterův model pěti sil. Model je vyobrazen na obrázku č. 3.  
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Obrázek 3. Porterův model konkurenčních sil. [14] 

Cílem modelu je pochopit síly působící v prostředí a zjistit, které mají z hlediska 

budoucího vývoje největší význam, a které můžou ovlivnit strategické rozhodování podniku. 

Pro úspěšný podnik je nezbytné tyto síly rozpoznat, pracovat s nimi a pružně na ně reagovat. 

Model se zaměřuje na: 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů, 

2. rivalitu mezi stávajícími podniky, 

3. smluvní sílu kupujících, 

4. smluvní sílu dodavatelů, 

5. hrozbu substitučních výrobků. 

Podle Portera tyto síly působí silněji na podniky uvnitř mikrookolí a omezují je v 

dosahování vyššího zisku. Silná konkurence může vypadat jako hrozba, protože snižuje zisk. 

Slabá konkurence může vypadat jako příležitost, protože umožňuje podniku dosáhnout vyšší 

zisk. Toto tvrzení nelze ovšem chápat absolutně. Tyto uvedené konkurenční síly neovlivňují 

jen vývoj samotného podniku, ale i vývoj konkurenčního okolí a můžou se v průběhu času 

měnit. [2] 
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Rivalita mezi podniky mikrookolí:  

Je mezi stávajícími konkurenty silný konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní 

konkurent? [18] V případě slabé konkurenční síly mají podniky příležitost zvýšit ceny a 

dosáhovat většího zisku. Je-li tato síla velká, dochází k cenové konkurenci. Silná rivalita mezi 

podniky mikrookolí vytváří velkou hrozbu pro ziskovost.  

Faktory nejvíce ovlivňující konkurenční rivalitu [15]:  

 počet a velikost konkurentů v konkurenčním okolí, 

 míra růstu trhu,  

 přebytky produktů,  

 velikost fixních nákladů,  

 diferenciace produktu. 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů:  

Jak snadné nebo obtížné je pro nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují 

bariéry vstupu? [18] Vysoké riziko vstupu nových konkurentů představuje hrozbu pro 

ziskovost podniků uvnitř mikrookolí. Nízké riziko vstupu mohou podniky využít ke zvýšení 

ceny a dosažení vyššího zisku. Hrozba konkurenční síly potenciálních konkurentů závisí na 

výši bariér vstupu na trh, tedy na řadě faktoru, které brání podniku prosadit se v daném 

mikrookolí. 

Nečastější bariéry pro vstup [15]:  

 potřebné technologie a know-how,  

 nedostatek kvalifikovaných lidí pro práci s novými technologiemi,  

 preference obchodní značky a oddanost zákazníků,  

 kapacitní náročnost a distribuční sítě a ochrana životního prostředí,  

 legislativní opatření a státní zásahy – licence, tarifní překážky.  

Hrozba substitutů: 

Jak snadno mohou být naše produkty a služby nahrazeny jinými? [18] Existence 

blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující ceny, za kterou podnik může 
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prodávat, a tím snižuje zisk podniku. Je-li málo blízkých substitutů, mají podniky příležitost 

zvýšit ceny a tím i výsledný zisk. 

Faktory ovlivňující volby substitutů [15]:  

 relativní výše cen substitutů „regulující“ ceny zkoumané organizace,  

 diferenciace substitutů,  

 náklady na přechod (změnu) k substitutům. 

Smluvní síla odběratelů: 

Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy? [18] 

Silný odběratel působí jako hrozba, když tlačí ceny dolu nebo když požadují vysokou kvalitu 

nebo lepší servis. Odběratelé s malou vyjednávací silou vytvářejí pro podnik příležitost ke 

zvýšení ceny a vytvoření vyššího zisku. 

Faktory ovlivňující sílu odběratelů [15]:  

 množství a rozložení odběratelů vůči koncentraci dodavatelů,  

 malá diverzifikace produktu znamená malé náklady přestupu ke konkurenci,  

 možnost nákupu vstupů od více dodavatelů,  

 informovanost kupujících.  

Smluvní síla dodavatelů: 

Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní dodavatele, je jich málo nebo 

naopak hodně? [18] Silní dodavatelé působí jako hrozba, diktují vyšší ceny a podnik musí 

toto zvýšení akceptovat nebo přistoupit na nižší kvalitu. Obojí vede k poklesu zisku. Slabí 

dodavatelé umožní podniku vyjednání nižších cen a požadovat vyšší kvalitu. Podnik je jako 

kupující závislí na síle a vyjednávacích schopnostech dodavatelů. 

Faktory ovlivňující sílu dodavatelů [15]:  

 diferenciace vstupů a koncentrace dodavatelů,  

 důležitost objemů dodávek pro dodavatele,  

 náklady na přechod k jinému dodavateli.  
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1.4.3 SWOT analýza 

Swot analýza je jednoduchým nástrojem, který má ve strategické analýze zvláštní 

postavení. Je to komplexní metoda zkoumání okolního prostředí podniku a zároveň jeho 

vnitřního prostředí. Název je tvořen zkratkou z prvních písmen anglických slov. 

Strenghts – silné stránky podniku. 

Weaknesses – slabé stránky podniku. 

Opportunities – příležitosti okolí. 

Threats – hrozby okolí. 

Příležitosti a hrozby se týkají vnějšího prostředí podniku. Přednosti a nedostatky se 

vztahují k vnitřnímu, internímu prostředí podniku. Zobrazení SWOT analýzy je na obrázku č. 

4.  

Principem SWOT analýzy je rozdělení všech faktorů působících na pozici podniku na 

faktory vnější (okolí podniku) a vnitřní (vlastní zdroje a dovednosti), podle působení na 

podnik na negativní a pozitivní. Konfrontací vnitřních a vnějších faktorů nám vznikají [10]: 

 vnější pozitivní – příležitosti, 

 vnější negativní – hrozby, 

 vnitřní pozitivní – silné stránky, 

 vnitřní negativní – slabé stránky. 

K nalezení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení nám mohou pomoci 

odpovědi na otázky z těchto oblastí: 

Silné a slabé stránky – významnost pozice, dostatečné zásoby, konkurenceschopnost, 

povědomí u zákazníků, existence strategie, organizační zajištění, úroveň výrobních kapacit, 

úroveň finančních prostředků, funkčnost podnikového marketingu… aj. 
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Obrázek 4. SWOT analýza [19] 

 

Příležitosti a ohrožení – noví konkurenti, prodeje substitutů, rychlost tržního růstu, 

demografické změny, síla dodavatelů a odběratelů, legislativní nařízení… aj. [10] 

Aby měla SWOT analýza význam, musíme dát jednotlivé silné a slabé stránky s 

příležitostmi a ohroženími do souvislostí. Z těchto kombinací vznikají čtyři základní vzorové 

strategie, které se mohou stát určitým vzorem pro volbu strategické varianty:  

Situace SO „využití“ – ofenzivní strategie maxi - maxi, agresivně růstově orientovaná. 

Maximální využití předností k dosažení maximálních příležitostí. 

Situace WO  „hledání“ – strategie mini – maxi, minimalizace slabých stránek a 

následné dosažení maximálního počtu příležitostí. 

Situace ST „konfrontace“ – diversifikační strategie maxi – mini, maximální využití 

předností k minimalizaci identifikovaných hrozeb. 
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Situace WT „vyhýbání“ – defenzivní strategie mini – mini, minimalizace nedostatků 

k minimalizaci hrozeb podniku. [12] 

Při zobecnění můžeme říci, že směrnice SWOT analýzy jsou následující [10]: 

1. vyvarovat se ohrožení, 

2. využít přednosti, 

3. posilovat slabé stránky, 

4. stavět na silných stránkách. 
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2 Analýza podniku a jeho stávající strategie 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila společnost ELVAC IPC s.r.o. kde pátým 

rokem pracuji jako obchodní referent. Společnost ELVAC IPC s.r.o. je součástí holdingu 

ELVAC a.s. viz. organizační struktury na obrázku č. 5 . Oficiální logo holdingu je součástí 

přílohy číslo 1.  

2.1 Základní údaje o podniku
1
 

Obchodní firma:  ELVAC IPC s.r.o. 

Sídlo:   Orlová, Okružní 988, PSČ 735 14 

Provozovna:  Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 53, PSČ 700 30 

IČ:   25829912 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: jednatelé 

Základní kapitál: 5 200 mil. 

 

Obrázek 5. Organizační struktura holdingu ELVAC
2
 

                                                           

1
 Zdroj: výpis z Obchodního rejstříku. 
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2.1.1 Charakteristika podniku
3
 

V roce 1991 byla založena společnost ELCOM s.r.o., která se orientovala na služby 

v oblasti automatizace, průmyslové výpočetní techniky, ekotechniky a ekonomiky. Po 

založení společnosti ELCOM GROUP a.s. v roce 1999 došlo k vytvoření společnosti ELCOM 

IPC, s.r.o. Do této byla převedena činnost v oblasti výroby a dodávky průmyslových a 

speciálních počítačových systémů. V roce 2005 došlo k zavedení holdingových pravidel 

řízení a organizace ve společnosti ELCOM GROUP a.s. jejíž součástí se stala i společnost 

ELCOM IPC, s.r.o..V roce 2008 došlo k přejmenování celého holdingu na ELVAC a.s. a tím i 

k přejmenování společnosti ELCOM IPC, s.r.o. na ELVAC IPC s.r.o.. K tomuto kroku došlo 

po propojení mateřské společnosti se společností VAE CONTROLS s.r.o. jakožto nového 

strategického partnera. Fotka budovy společnosti je součástí přílohy číslo 2. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti ELVAC IPC s.r.o. je inženýring a obchodně-

technické služby v oblasti speciální výpočetní techniky, průmyslové automatizace a 

energetiky. Činnost je zaměřena na poskytování řešení a malosériovou výrobu založenou na 

vlastním vývoji i na špičkových produktech dodavatelů. Nosným programem je výroba 

průmyslových a speciálních počítačových systémů, prodej a distribuce průmyslových 

komponent, řešení a služby v průmyslové automatizaci. Součástí společnosti je samostatný 

vývojový program, který umožňuje vyvíjet řešení podle individuálních požadavků zákazníků 

v oblasti dálkové komunikace a řízení dat. Společnost neustále zlepšuje systém řízení a 

dokáže být kvalifikovanou oporou svým partnerům, zejména systémovým integrátorům.  

2.1.2 Dceřiné společnosti
4
 

ELVAC IPC s.r.o. je většinovým vlastníkem v těchto dceřiných společnostech: 

ELVAC PRAHA s.r.o. – zajišťuje regionální zastoupení především pro Prahu a Čechy, 

působí na trhu od roku 2002. Podíl společnosti je 75 % . 

ELVAC SK s.r.o. – zabezpečuje aktivity všech složek holdingu ELVAC na území 

Slovenské republiky, na trhu působí od roku 2005. Podíl společnosti je 80%. 

                                                                                                                                                                                     

2
 Zdroj: interní materiály společnosti ELVAC IPC s.r.o. 

3
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 

4
 Zdroj: výroční zpráva za rok 2009 společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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ELVAC SOLUTIONS s.r.o. – hlavní činností je vývoj řídících, monitorovacích a 

informačních aplikací a systémů. Na trhu působí od roku 2005. Klíčovou složkou činností je 

vývoj aplikací pro letectví. Podíl společnosti je 60%. 

Na obrázku č. 6. je uvedený graf s vývojem obratu celé skupiny ELVAC IPC. 
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Obrázek 6. Graf vývoje obratu skupiny ELVAC IPC
5
 

2.1.3 Systém řízení kvality
6
 

Společnost ELVAC IPC s.r.o. má zavedený systém řízení kvality. Systém řízení a 

kontroly kvality výroby, vývoje a servisních služeb je certifikován podle mezinárodně 

platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré technologické postupy při výrobě, 

montáži, vývoji a servisních služeb jsou procesně ošetřeny tak, aby se minimalizovala 

možnost vzniku neshody vlivem lidského faktoru. Certifikace dle standardů ČSN EN ISO 

1401 zavazuje společnost vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém 

enviromentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu. Poslední získaný 

certifikát dle standardů ČSN OHSAS 18001 stanovuje požadavky na řízení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

                                                           

5
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 

6
 Zpracováno na základě systému řízení jakosti společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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2.1.4 Výrobkové portfolio 

Společnost nabízí následující produkty a služby: 

 počítače ELVAC, 

 komponenty pro průmyslovou komunikaci, 

 průmyslové komponenty, 

 průmyslové příslušenství, 

 komponenty pro měření a sběr dat, řídící systémy, 

 standardní komponenty, 

 servisní a poradenské služby. 

Podíl jednotlivých komodit na celkovém prodeji v roce 2009.
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Obrázek 7. Graf prodeje jednotlivých komodit 
7
 

2.1.5 Tržní segmenty 

Skupina ELVAC IPC profiluje působení do těchto segmentů: 

 průmysl a strojírenská výroba, 

 energetika, 

 doprava, 

 telekomunikace, 

                                                           

7
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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 broadcasting a multimedia, 

 státní správa. 

2.1.6 Organizační struktura  

Organizační struktura společnosti je členěna na střediska, která jsou specifická svou 

činností. Organizační struktura společnosti je zobrazena v kapitole 5.2.3. v rámci SWOT 

analýzy. Na obrázku č. 8 je uvedený vývoj počtu zaměstnanců v rámci celé skupiny ELVAC 

IPC.  
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Obrázek 8. Vývoj počtu zaměstnanců skupiny ELVAC IPC
8
 

 

2.2 Stávající strategie 

Společnost se snaží naplnit strategický plán, který byl vypracován pro období let 

2007-2011. Pro stanovení tohoto plánu byla vypracována SWOT analýza a výsledek této 

SWOT analýzy posloužil k formulování strategickým cílů. 

2.2.1 SWOT analýza z roku 2006
9
 

Výsledky SWOT analýzy: 

                                                           

8
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 

9
 Zdroj: interní materiály společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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1. Silné stránky (Strengths) 

Číslo Popis Časový horizont Priorita 

S 1 Sortiment nabízených produktů a služeb Střednědobý Vysoká 

S 2 Profesionálně zajištěný servis Krátkodobý Vysoká 

S 3 Zákaznicky výhodné úvěrování Dlouhodobý Nízká 

S 4 Promptní dodací podmínky Dlouhodobý Vysoká 

S 5 Certifikace v oblasti řízení jakosti Střednědobý Střední 

S 6 Prodejní personál Krátkodobý Vysoká 

S 7 Speciální výroba individuálních zákaznických řešení Střednědobý Vysoká 

S 8 Nadstandardní péče o VIP zákazníky Krátkodobý Vysoká 

S 9 Profesionálně zpracované webové stránky Krátkodobý Vysoká 

2. Slabé stránky (Weaknesses) 

Číslo Popis Časový horizont Priorita 

W 1 Kompetence a povinnosti řídících pracovníků Krátkodobý   Vysoká 

W 2 Motivační systém pracovníků Střednědobý  Střední 

W 3 Zpracování firemních propagačních materiálů Krátkodobý  Střední  

W 4 Vyhledávání nových zákazníků Krátkodobý   Vysoká  

W 5 Sledování a průzkum trhu  Dlouhodobý  Nízká 

3. Příležitosti (Opportunities) 

Číslo Popis Časový horizont Priorita 

O 1 Ekonomický růst země Krátkodobý   Vysoká  

O 2 Prostor pro rozšíření aktivit firmy  Střednědobý  Vysoká 

O 3 Preference tuzemského výrobce Krátkodobý   Vysoká 

O 4 Nezávislost na dodavatelích Krátkodobý  Nízká  

O 5 Stoupající tendence české měny (další export firmy) Dlouhodobý  Nízká 

4. Hrozby (Threats) 

Číslo Popis Časový horizont Priorita 

T 1 Tradice a známost konkurenčních firem v oboru  Krátkodobý  Vysoká  

T 2 Počet a velikost zákazníků a jejich velká vyjednávací síla  Krátkodobý  Vysoká 

T 3 Přítomnost substitutů na trhu a jejich možná zaměnitelnost 

s výrobky firmy 

 Krátkodobý  Vysoká  

T 4 Neexistující bariéry vstupu do odvětví  Krátkodobý  Vysoká  

2.2.2 Cíle určené strategickým plánem na období 2007-2011 a jejich plnění.
10

 

1. Dosáhnout takové výkonnosti a ekonomického růstu firmy, který zabezpečí rozšířenou 

reprodukci firmy. 

                                                           

10
 Zdroj: interní materiály společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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2. Dosáhnout takového objemu čistého zisku, aby bylo možné zajistit dividendový výnos 

pro vlastníky. 

3. Zajistit personální stabilitu a zastupitelnost na všech úrovních řízení firmy. 

4. Realizovat pravidla spolupráce mezi holdingovým marketingem a dceřiným 

obchodem. 

5. Proniknout na zahraniční trh. 

6. Posílit postavení na českém trhu. 

7. Posilovat na trhu značku a dobré jméno firmy. 

Většina těchto cílů byla formulována jako průběžná a termín plnění byl stanoven na 

rok 2011 proto je obtížné jejich hodnocení. Za jednoznačně splněný lze považovat bod 4. 

protože v oblasti marketingu se spolupráce s mateřskou společností podařila velmi dobře 

nastavit. Jsou určená jasná pravidla, která se daří naplňovat a marketing ve společnosti je na 

velmi dobré kvalitativní úrovni. Poněkud diskutabilní je plnění bodu 3. a 7. Od definování 

strategického plánu společnost téměř zdvojnásobila počet řídících pracovníků čímž se zlepšila 

možnost zastupitelnosti. Tento cíl by neměl být považován za naplněný protože v současné 

době nejsou vyprofilování kandidáti do nejužšího vedení firmy. Sporným cílem je posílení 

značky a dobrého jména společnosti. V tomto směru bylo v předchozích letech hodně 

uděláno, ale fakt, že firma byla nucena změnit jméno v průběhu roku 2008 tuto snahu 

částečně zhatil. Za pozitivní lze považovat to, že nové jméno bylo vybráno velmi citlivě a u 

nového loga byla zachována stejná barevná kombinace i grafická podoba. Proniknutí na 

zahraniční trh jak je definováno v bodě 5. se povedlo naplnit zatím z části a to vstupem na 

slovenský trh prostřednictvím společnosti ELVAC SK s.r.o. U bodů 1, 2 a 6 lze vyjádřit 

spokojenost s plněním až do roku 2008. Společnost každým rokem zvyšovala tržby a 

dosahovala velmi dobrých výsledků a v oboru se řadí k největším na českém trhu. Mírný 

pokles tržeb v roce 2007 byl způsoben snížením koncových cen většiny distribuovaných 

produktů. Propad obratu v roce 2009 byl způsoben hospodářskou krizi kdy došlo k odložení 

realizace několika velkých projektů. V příloze číslo 3 uvádím oficiální dokument firmy 

nazvaný „ Politika společnosti“.  
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3 Podklady pro PEST analýzu 

Vzhledem k velkým změnám v ekonomice a také ke změnám v politickém uskupení 

jsem se rozhodla pro zpracování podkladů pro PEST analýzu. V této kapitole se zaměřím na 

politické a ekonomické faktory které se v průběhu roku 2009 vlivem celosvětové hospodářské 

krize změnily a ovlivnily vnější okolí společnosti. Dalším faktorem, který významně ovlivnil 

okolí podniku byly předčasné volby v roce 2010. 

3.1 Politické faktory 

Státní správa má obrovský vliv na každý podnik v zemi. Vytváří právní rámec 

podnikání a každý podnik je povinen řídit se planou legislativou, která musí být po vstupu do 

Evropské Unie v souladu s legislativou EU. Jedná se například o tyto normy Obchodní 

zákoník, Občanský zákoník, Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmů, Zákon o dani 

z přidané hodnoty, Zákoník práce, zákony o pojistném na sociální zabezpečení a o pojistném 

na všeobecné zdravotní pojištění a dalších. Pro podniky je špatné když se právní normy mění 

chaoticky a rychle jak jsme tomu poslední dobou svědky. Pro podnikání je potřeba stabilní 

legislativní prostředí k čemuž by měla přispívat stabilní vláda. 

V roce 2009 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky tehdejší vládě 

vyjádřena nedůvěra. Následně došlo ke vzniku prozatímní „úřednické“ vlády, která byla 

složena z odborníků. Tato vláda dovedla Českou republiku k předčasným volbám, které se 

uskutečnili v roce 2010. Úřednická vláda začala snižovat deficit státního rozpočtu přijetím 

řady úsporných balíčků financí tak, aby byl deficit roku 2010 přijatelný. Vláda ustavená po 

volbách v roce 2010 nastoupila s velkými úspornými opatřeními. Úspory se dotýkají všech 

ministerstvech a dopadají i na kraje, města, obce a na vše co je financováno ze státního 

rozpočtu. Deficit běžného účtu platební bilance se v roce 2010 prohloubil ze 114,8 mld. korun 

na 139,2 mld. korun. [20] 

Jeden ze segmentů kde podnik ELVAC IPC působí je doprava, převážně modernizace 

dopravní infrastruktury. Tato modernizace je závislá na státních zakázkách a stát v rámci 

úspor hodně plánovaných staveb omezil, případně i zastavil. V prosinci roku 2010 byl 

poslanci schválen rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 na 61,3 

mld.Kč, což je o 36% méně než v roce 2010. [28] Další významné vládní rozhodnutí, které 

podnik pocítil byla novela Zákona č.180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny 
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z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. Další změnou bylo rapidní 

snížení výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických solárních elektráren a následné 26% zdanění 

již fungujících projektů. [21] 

3.2 Ekonomické faktory 

Česká ekonomika nebyla zasažena globální finanční krizi, zasáhla ji až světová 

hospodářská krize. Institucionální sektory české ekonomiky krize zasáhla rozdílně, jak co do 

rozsahu škod tak i časového období. Na počátku byly nejvíce zasaženy nefinanční podniky 

jejichž produkce v roce 2009 poklesla o 11,2%. Investice se propadly o 16%. Útlum činnosti, 

nedostatek investic a omezování zásob vedlo k nadbytku zdrojů. Finanční sektor České 

republiky je zdravý a kapitálově silný, proto nebyl krizi postižen tak fatálně, jako finanční 

instituce na evropské a globální úrovni. Navzdory tomu byl v roce 2009 zaznamenám deficit 

způsobený poklesem podnikatelského zisku o 40%. Hlavně to ovlivnil vývoj přijatých a 

placených úroků. Nejvýrazněji na pokles české ekonomiky doplatil vládní sektor. Deficit se 

zvýšil z 99 mld. korun v roce 2008 na 209 mld. korun. Jedním z důvodů zvýšení deficitu byly 

zvýšené výdaje na sociální a ostatní dávky z vládního sektoru o 31 mld. korun. [22] 

HDP – hrubý domácí produkt je jedním z nejdůležitějších národohospodářských 

ukazatelů, měří výkonnost ekonomiky. HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb 

vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se v makroekonomii používá 

k určování výkonnosti ekonomiky státu. Česká republika vykazovala růst ekonomiky až do 

roku 2008 kdy byl meziroční růst HDP nejmenší, pouze 2,5%. V roce 2009 vlivem 

hospodářské krize došlo k největšímu propadu HDP v historii ČR. Naopak v rámci Evropské 

unie byl propad mnohem menší než u ostatních členů. Za první půlrok 2009 ekonomika na 

rozdíl od HDP mírně vzrostla a zdálo se, že se dostává z recese. Obrat k lepšímu však nenastal 

a v druhé polovině roku 2009 došlo k dalšímu propadu produkce. Situace se zhoršila vlivem 

dalšího poklesu míry nezaměstnanosti. V roce 2010 si ekonomika udržela stejnou úroveň 

růstu jako v roce 2008. Na obrázku č. 9 je graf vývoje meziročního HDP v ČR. 

Inflace – míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních 

měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců. Vysoká inflace je chápána velmi negativně 

z důvodu, že se projevuje především růstem cen. Vývoj inflace od roku 2000 je uveden na 

obrázku č 10. V roce 2011 v Lednu byla míra inflace 1,6% a v Únoru 1,7%. [23] 
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Vývoj meziročního HDP v ČR.
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Obrázek 9. Meziroční vývoj HDP v ČR
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Obrázek 10. Míra inflace v ČR
12

 

 

Vývoj kurzu měny ovlivňuje podnik jak přímou cestou dovozu zboží, tak i nepřímou 

formou cen dalších vstupů. V roce 2008 byla česká koruna nejrychleji posilující měnou a 

v červenci tohoto roku dosáhla svého historického minima a to 22,970 Kč/EUR. Po té již 

docházelo k oslabování koruny, v Únoru 2009 se kurz blížil ke 30 Kč/EUR. V dnešní době je 

koruna stabilní bez větších výkyvů jak k EURU tak k Dolaru. V případě velkých a náhlých 

výkyvů jsou velmi nepříjemně ovlivněny dlouhodobě na smlouvané zakázky. Vývoj kurzu 

k EUR a USD za rok 2010 je uveden na obrázcích 11 a 12.  

                                                           

11
 Zpracováno na základě údajů ČSÚ. 

12
 Zpracováno na základě údajů ČSÚ. 
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Obrázek 11. Vývoj kurzu EUR [24] Obrázek 12. Vývoj kurzu USD [25] 

Ropa ovlivňuje veškeré lidské činnosti. Je to zatím nenahraditelná surovina pro 

civilizaci. Její cena ovlivňuje všechny produkty jak přímým použitím, že vstupuje jako 

surovina do produktu, tak i nepřímo jako palivo na přepravu zboží po světě. Vývoj ceny ropy 

je velmi citlivý na politickou situaci ve světě. V její ceně se dnes odráží nepokoje probíhající 

v arabských zemích, tak i živelné pohromy. Dnešní nepokoje v Libyi zdražují ropu, kdy je její 

cena nejvyšší od roku 2008 kdy se ekonomika dostávala do recese. Koncem Února se cena 

ropy Brent vyšplhala až k hranici 120 USD za barel. Rekordních hodnot dosáhla ropa v 

červenci roku 2008, kdy sahala ke 150 dolarům za barel. [26] Vývoj cen ropy za roční období 

je na obrázku č.13.  

 

Obrázek 13. Vývoj ceny ropy [27] 



33 

 

4 SWOT analýza 

Pro zpracování SWOT analýzy je potřeba provést analýzu okolí podniku a analýzu 

vnitřního prostředí podniku. K zjištění stavu mikrookolí podniku jsem použila Porterovou 

analýzu 5 sil a provedla analýzu zákazníků, dodavatelů, konkurence a substitutů. 

4.1 Analýza okolí firmy 

4.1.1 Zákazníci 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 2.1.5 společnost ELVAC IPC působí hlavně v těchto 

tržních segmentech – průmysl a strojírenská výroba, energetika, doprava, telekomunikace, 

broadcasting a multimedia, státní správa. 

Zákazníky můžeme rozdělit do tří hlavních skupin: 

1. Systémový integrátoři, kteří nasazují systémy v rámci svých komplexních dodávek. 

2. Koncoví uživatelé systémů v rámci komplexních dodávek s know-how společnosti 

ELVAC IPC. 

3. Dealeři samostatně dodávaných komponent. 

Tím, že společnost dodává produkty do průmyslové oblasti, jsou dodávky spojeny 

s rozsáhlou zákaznickou podporou. Zejména v oblasti servisu, technické podpory a budování 

vztahů se zákazníky. Za dobu působení na trhu má společnost vybudovanou širokou 

zákaznickou základnu, která dnes činí tisíce kontaktů, z nichž ročně je cca 400 zákazníku 

aktivních viz. graf na obrázku č. 14. Pro potřeby analýzy a hodnocení jsem zákazníky 

rozdělila do skupin nad 3 mil., 1 – 3 mil., 0,5 – 1 mil. a 100 – 500 tisíc. 

Z grafů na obrázcích číslo 15 a 16 je zřejmé, že mezi zákazníky jsou veliké rozdíly 

v obratech a tak statisticky vychází, že cca 95% obratu tvoří pouze pětina zákazníku. To je 

umocněno u nejsilnější skupiny s obratem nad 1 mil. Kč, kterého dosahuje 6% zákazníku 

tvořících cca 83% obratu. 
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Obrázek 14. Vývoj počtu zákazníku v letech 2008, 2009 a 2010
13
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Obrázek 15. Počet zákazníků podle obratu
14

 

                                                           

13
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 

14
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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Podíl zákazníků v závislosti na jejich velikosti 2010
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Obrázek 16. Podílu zákazníků na obratu v roce 2010
15

 

 

Z těchto údajů lze vysledovat silnou orientaci na velké zákazníky a z toho plynoucí 

rizika při ztrátě takového velkého zákazníka. Pro společnost je velmi důležitá osobní vazba se 

zákazníky a neustála komunikace s nimi aby nedošlo ke ztrátě. Tato ztráta by byla velmi 

citelná. Určitým rizikem je i malý český trh a silná konkurence, takže konkurující si firmy 

znají částečně navzájem i své zákazníky. 

Za velký nedostatek považuji absenci systému pro správu zákaznických kontaktů 

(CRM systém) včetně propojení na dceřiné, případně sesterské společnosti. Dnes se 

zákaznické kontakty spravují v systému Outlook a pomocí excelovských tabulek. Tím jak je 

pro společnost důležitá osobní vazba se zákazníky, je velmi ohrožena v případě změn na 

pozicích obchodních zástupců. Hodně informací o konkrétním zákazníkovi je známo jen 

konkrétnímu zaměstnanci, který jej má na starosti. V případě odchodu tohoto zaměstnance se 

může stát, že nebudou o zákazníkovi dostupné všechny informace. 

                                                           

15
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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Cílem by mělo být : 

 Zavedení systému CRM a důsledné používání. 

 Rozšiřování skupiny zákazníku, zejména s obratem nad 1 mil. Kč. 

 Hledání nových obchodních příležitostí. 

 Rozvoj know-how. 

4.1.2 Dodavatelé 

Společnost nakupuje produkty jak na domácím trhu tak i v zahraničí. Nákupy jsou 

velmi důležitou součástí obchodu proto je oběma skupinám dodavatelů věnována vysoká 

pozornost. 

U tuzemským dodavatelů se nakupují zejména produkty, které doplňují  počítačové 

sestavy o běžně dostupné komponenty typu hard-disk, paměti, procesory, displeje. V této 

oblasti existuje silné zastoupení mnoha dodavatelů, kteří jsou navzájem zastupitelní a proto 

není problém odebírat z různých zdrojů. Velké riziko zde nehrozí, ledaže by došlo ke 

zhroucení celosvětového trhu. K nejvýznamnějším tuzemským dodavatelům patří AT 

Computers,  Avnet, 100 Mega, MultiControl. Při nákupech v tuzemsku hraje roli splatnost 

faktur nabízenou dodavatelem, dostupnost požadovaného produktu a kvalitní servis v případě 

závady.  

U zahraničních dodavatelů se nakupují zejména produkty, které společnost 

zastupujeme na našem trhu výhradně (jako jediný oficiální partner) nebo významným 

způsobem. Tyto produkty se používají jako základní stavební prvky do systému a také je 

společnost dále distribuuje samostatně. Proto je velmi důležité dbát na kvalitu zboží a 

dodávek. K nejvýznamnějším zahraničním dodavatelům patří firmy iEi Technology Corp. a 

MOXA INC, Ltd. U společnosti MOXA INC, Ltd. má společnost ELVAC IPC výhradní 

zastoupení pro Českou republiku. Tito dva zahraniční dodavatelé tvoří až 37% nákupu a jsou 

pro nákupy ze zahraničí klíčoví. ELVAC IPC s nimi spolupracuje prakticky od počátku 

existence společnosti. 

Produkty iEi Technology jsou používány jako základ průmyslových počítačových 

sestav, produkty Moxa jsou určeny pro sériovou a síťovou komunikaci. Tím, že je značná část 

nákupu realizována u těchto společností, vzniká tak poměrně velké riziko, že pokud by se tyto 

společnosti ocitly v problémech, bude mít potíže i společnost ELVAC IPC. Proto je důležité 
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udržovat kontakt s ostatními konkurenčními společnostmi, které nabízejí obdobné portfolio. 

Tato komunikace není jednoduchá, od těchto náhradních dodavatelů společnost moc 

nenakupuje a tak je spolupráce z jejich strany velmi vlažná. Společnost ELVAC IPC má jako 

zákazník v zahraničí již poměrně známe jméno a tak by pravděpodobně nebyl problém přejít 

na náhradního dodavatele. 

Při sledování potenciálních nových dodavatelů je pro společnost velkou výhodou její 

publicita na trhu a velikost. Výrobci projevují trvalý zájem o distribuci svých produktů přes 

společnost ELVAC IPC. Je ovšem potřebné vybírat obezřetně a pečlivě nové dodavatele a 

postupně vést doplňkové dodavatele k vytvoření stabilního, kvalitního a širokého portfolia, 

které nebude tak citlivé na výkyvy v dodávkách stávajících výrobců.  

Skládání kompletního portfolia od mnoha dodavatelů pro nabídky průmyslových 

řešení je nejen administrativně náročnější. Je zapotřebí brát v úvahu také režijní náklady, 

časovou náročnost a především cenové relace dodavatelů. Pro ilustraci uvádím graf na 

obrázku č.17. 

Podíl dodavatelů v roce 2009

20,4%

16,2%

11,5%
10,7%

8,9%

4,8%

3,0%
2,4%

22,1%

IEI Technology Corp.                       

MOXA INC, Ltd.                                 

100MEGA  DISTRIBUTION             

AT Computers a.s.                           

Avnet s.r.o.                                         

MultiControl s.r.o.                             

ICP DAS Co. LTD                             

Avnet Europe Comm. VA,               

Ostatní 

 

Obrázek 17. Podíl dodavatelů v roce 2009
16 

                                                           

16
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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4.1.3 Konkurence 

Ve všech oblastech, ve kterých společnost působí, je velmi tvrdý konkurenční boj. Na 

trhu se ELVAC IPC střetává jak s nadnárodními společnostmi, tak i s lokálními konkurenty. 

Vzhledem k neexistenci relevantního zdroje pro měření konkurenceschopnosti společnosti, 

jsem na základě kvalifikovaného odhadu řídících pracovníku vytvořila orientační údaje o 

stavu konkurence na místním trhu.   

Posouzení konkurenceschopnosti je zaměřené na tři oblasti v nichž společnost operuje 

na trhu: 

 Průmyslové počítače a distribuce komponent pro průmyslovou automatizaci a 

komunikaci viz. graf na obrázku č. 18. 

 Řídící systémy pro energetiku viz. graf na obrázku č. 19. 

 Zobrazovací systémy – v této oblasti je podíl společnosti zatím zanedbatelný a trh je 

natolik roztříštěn, že nelze odhadnout podíly jednotlivých firem. 
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Obrázek 18. Konkurence v průmyslových PC a distribuci komponent
17

 

 

                                                           

17
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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Obrázek 19. Konkurence v řídících systémech pro energetiku
18

 

Obecně lze říct, že se od konkurentů společnost ELVAC IPC odlišuje následujícím 

výčtem konkurenčních výhod. 

Výhoda v porovnání s nadnárodními a lokálními firmami: 

 pružnost, 

 nižší cena, 

 služby v oblasti servisu a technické podpory, 

 propracovaná marketingová strategie, 

 komplexnější sortiment produktů a služeb, 

 zázemí silné lokální firmy, 

 loajální zaměstnanci. 

Nevýhody v porovnání s nadnárodními a lokálními firmami: 

 známost značek nadnárodních koncernů, 

 neustály cenový tlak z pohledu režie. 

Noví konkurenti 

                                                           

18
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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Prakticky ve všech oblastech kde společnost působí může vzniknout nová konkurence. 

Největší pravděpodobnost vstupu nových konkurentů se dá očekávat v oblasti zobrazovacích 

systému, kde jsou na první pohled nejmenší bariéry, tzn. pro některé aplikace lze použít 

technicky jednoduchý HW a SW. Společnost ELVAC IPC se chce soustředit na takové 

aplikace, kde je třeba použít sofistikovaného SW, pro jehož vývoj je zapotřebí vysoké znalostí 

a delší vývoj. K tomu využívá know - how dceřiné společnosti ELVAC SOLUTIONS. 

Vstupu nových konkurentů v oblasti průmyslových počítačů brání hlavně vyšší náklady na 

rozjezd, protože drtivá většina zahraničních dodavatelů požaduje platbu předem. V řídících 

systémech pro energetiku se vznik nového konkurenta nepředpokládá, protože pro uplatnění 

v tomto odvětví je třeba významných referencí. Nebezpečím tak mohou být nadnárodní 

společnosti, které doposud český trh opomíjely. 

Konkurence substitučních produktů 

Z pohledu konkurenčního soupeření substitutů se jeví jako největší nebezpečí možnost 

náhrady průmyslových počítačů klasickými kancelářskými počítači. Hlavním důvodem pro 

rozhodnutí použít kancelářské počítače i v místech, která jsou jednoznačně určena pro 

průmyslové stroje, je cena, která může být až třetinová. Společnost ELVAC IPC dodává 

komponenty pro průmyslovou automatizaci na bázi počítačů, a proto za jednoznačné 

konkurenty = substituenty musí považovat společnosti dodávající automatizaci na bázi PLC
19

. 

Nevýhodou PLC bývá jejich vyšší cena, naopak výhodou jejich spolehlivost a stabilita. 

Konkurence způsobená zákazníky 

Společnost nesmí zapomínat ani na potenciální „hrozbu“ ze strany svých zákazníků. 

Většina z nich má totiž dostatečné znalosti, aby ELVAC IPC nahradila. V rámci úspor se 

někteří zákazníci mohou rozhodnout nakupovat od společnosti pouze komponenty a vyrábět si 

průmyslové počítače sami. Také existuje reálné nebezpečí, že zákazníci osloví naše zahraniční 

dodavatele a tito jim komponenty dodají přímo. 

Konkurence způsobená dodavateli 

                                                           

19
 Programovatelný logický automat - neboli PLC (z anglického Programmable Logic Controller) je relativně 

malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů nebo výrobních 

linek v továrně. [29] 
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Ani ze strany dodavatelů nelze vyloučit možnost vstupu na český trh a oslovení 

zákazníků přímo bez prostředníků. Zejména u klíčových taiwanských dodavatelů Moxa a iEi 

Technology by to pro společnost bylo velkým problémem. Bohužel oba dodavatelé už 

podobný krok v nedávné minulosti v některých Evropských zemích podnikli. Společnost iEi 

si své zastoupení v Polsku vybrala jako logistické centrum pro Evropu a odtud se snaží 

prostřednictvím internetu zboží prodávat i na českém trhu. Při zjišťování podkladů pro 

analýzu jsem zjistila, že dokonce připravují spuštění české mutace svého webu. Společnost 

MOXA buduje velkou evropskou centrálu v Mnichově v Německu a hrozí reálné nebezpečí, 

že si instalují svého člověka do jednotlivých zemí. Tento krok již udělali ve Švédsku, 

Španělsku a Francii. 

Analýza zahraničního okolí 

Ve střednědobém horizontu společnost plánuje uplatnění na některém zahraničním 

trhu. Je možné využít spojení mateřské společnosti s firmou VAE CONTROLS a pokusit se 

uplatnit na východních trzích, kde má tato společnost obchodní aktivity a případně vlastní 

pobočky např. Bulharsko, Rusko,  Polsko.  

4.2 Analýza vnitřního prostředí 

4.2.1 Vědecko-technické faktory 

Technologický rozvoj je ve společnosti reprezentován několika rovinami činnosti, 

které jsou realizovány v různých odděleních společnosti. 

Oddělení vývoje 

V tomto oddělení je soustředěna největší část pracovníků, jejichž pracovní náplní je 

posouvat vpřed technickou vyspělost výrobních postupů a výrobků. Hardwarovým vývojem 

vlastních výrobků se zabývají tři pracovníci. Vývoj v oblasti softwaru je v náplní dalších čtyř 

pracovníků. Většina z těchto pracovníků představuje špičku ve svých oborech činnosti. 

Určování směru vývoje produktů a aplikací je v kompetenci technického ředitele, který tyto 

otázky konzultuje s vedením společnosti. Součástí technického vybavení tohoto oddělení je 

čtyřkanálový osciloskop a přesný trojfázový generátor pro testování výrobků pro energetiku. 

Generátor je natolik vytížený, že se zvažuje zakoupení druhého identickém kusu jako o příští 

investici do technického vybavení oddělení. V oblasti softwarových prostředků byl v průběhu 
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roku 2008 pořízen vývojový systém Labview (zároveň byl proškolen k jeho používání jeden 

pracovník společnosti) a zkušenosti byly získány i v používání realtimového řídícího 

regulačního systému REX. Kromě tohoto softwaru patří k nejpoužívanějším prostředkům 

návrhové programy Eagle (plošné spoje) a AutoCad LT 2006 (strojírenské součástky). 

Důkazem vzrůstající úrovně produktů společnosti jsou rozsáhlé projekty realizované 

v letech 2007 a 2008, například Klimakomora pro Moravskoslezský automobilový klastr nebo 

hlasovací zařízení pro Poslaneckou sněmovnu. Produkt RTU
20

 vyvinutý zcela ve společnosti 

ELVAC IPC získal třikrát za sebou v anketě prestižního časopisu Control Engineering titul 

Produkt roku, v letech 2008, 2009 a 2010, v kategorii řízení procesů a pokročilé řízení. 

Servis a technická podpora 

Společnost poskytuje ke svým produktům velkou přidanou hodnotu v podobě servisu 

zařízení a technické podpory. Technická podpora testuje vzorky komponent a vytipovává 

vhodné pro použití v zařízeních montovaných v ELVAC IPC. Poskytuje podporu výrobě v 

případě nestandardních problémů. Pro samotné testování konečných produktů se používají 

postupy navržené technickým oddělením, které se neustále vylepšují a doplňují podle 

aktuálních potřeb. Tak přibylo testování teplotních poměrů v počítačích pomocí měřících 

sond během jejich zahořování, dále jsou počítače testovány na funkčnost podsystému, které 

dříve nebyly zkoušeny. Pro zvýšení spolehlivosti a přehlednosti zahořovacího procesu by se 

měl celý proces automatizovat. Tato automatizace se musí připravit ve spolupráci 

s vývojovým oddělením.  

V oddělení servisu a technické podpory a výroby je tendence zvyšovat technickou 

úroveň a spolehlivost vyráběných zařízení, zejména průmyslových počítačů, osazených 

procesorových karet a řídících jednotek RTU. Vývojové tendence jsou zaměřeny i na řízení 

procesů, které vedou k těmto kvalitám. V průběhu let 2008 a 2009 došlo k hlubší 

implementaci informačního systému podniku v oblastech řízení výroby, které s tím stalo 

efektivnější  a přehlednější. Tyto tendence pokračují i nadále, kdy je snaha implementovat 

postupy a principy známé z výroby průmyslových počítačů v oblasti vývoje a výroby 

vlastních výrobků. 

                                                           

20
 Modulární řídící systém. 
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Zařízení a produkty dodávané do průmyslu potřebují kvalitní servisní služby a také 

pravidelnou údržbu, zejména pokud jsou nasazeny v nestandardních podmínkách. K novým 

počítačům, ale i těm, které jsou už nějakou dobu v provozu jsou zákazníkům nabízeny 

servisní služby zkušených techniků. Jedná se o prodloužení záruky na 5 let,  servisní zásah 

nejpozději do druhého pracovního dne, NON-STOP servis, profylaxe zařízení, zálohování. 

Více informací o servisních službách je součástí přílohy č. 4. 

Výroba a její řízení 

V podniku probíhá zakázková výroba. Vyrábí se na základě poptávky zákazníka a jeho 

specifikace. Výrobní kapacity jsou vzhledem k uspokojování potřeb zákazníků dostatečné, 

v případě velkých objednávek se stává, že jsou nedostačující. Toto firma dokáže řešit pomocí 

brigádníků, převážně z řad studentů. Ve výrobě došlo ke stabilizaci pracovního kádru, a to i 

na vedoucí pozici.  

V nastávajícím období bude potřeba zaměřit se zejména na tyto oblasti: 

 Zvýšit univerzálnost pracovníků tak, aby byli navzájem v jednotlivých odděleních 

nahraditelní . 

 Zvýšit kvalifikaci pracovníků – jazyková vybavenost, znalosti v oblasti 

elektrotechniky, oficiální elektrotechnické kvalifikace, znalost vlastních produktů 

(zejména výrobků pro energetiku a Infopanels), informačního systému pro jeho lepší 

použitelnost napříč firmou. 

 Zvyšovat produktivitu výroby její automatizací a lepší organizací práce. 

 Zavést řízení výrobních procesů u vlastních výrobků a vedení evidence nových 

projektů prostřednictvím informačního systému. 

 Udržení aktuálních certifikátů v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti. 

 Zlepšení koordinace realizačního oddělení a obchodně-projektového týmu sloučením 

pod jednoho vedoucího pracovníka. 

4.2.2 Marketing 

Marketing je silně orientován na zákazníka. Podnik preferuje přímý kontakt především 

prostřednictvím obchodníků. Při těchto návštěvách je utužován dosavadní vztah se 

zákazníkem, uzavírány a domlouvány budoucí obchody či upřesňovány detaily právě 
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probíhajících realizací. Pro přiblížení k zákazníkům byly zřízeny regionální centra v Praze a 

Trenčíně. ELVAC IPC je schopen plně pokrýt požadavky českého i slovenského trhu. 

Samozřejmostí jsou rozličné marketingové akce, které jsou pravidelně pořádány. Patří 

mezi ně veletrhy AMPER, Strojírenský veletrh, semináře pořádané pro zákazníky jako 

MOXA seminář a Všeobecný produktový seminář. Samozřejmostí se staly letní a vánoční 

večírky pro zákazníky. Na těchto akcích je snaha získávat nejen nové zákazníky, ale také 

upevnit vztahy se zákazníky stávajícími a samozřejmě jim zprostředkovat co nejlepší přehled 

o novinkách v našem oboru. V roce 2008 byla podniku přiznána dotace z fondů EU pro 

podporu exportu na východní trhy. V rámci této dotace podnik vystavoval v roce 2009 na 

veletrhu ELO SYS na Ukrajině, účastnil se veletrhu EXPOPOWER Poznaň v Polsku, EXPO 

Energy Sofia v Bulharsku a Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře na Slovensku. 

Základní marketingové aktivity podniku: 

 Publikování v odborných časopisech. 

 Vystavování na veletrzích. 

 Pořádání odborných seminářů a akcí pro zákazníky. 

 Vydávání vlastních katalogů a tisk propagačních letáků. 

 Zasílání e-mailingů. 

 Provozování a neustálá aktualizace několika webů. 

 Pravidelné vyhodnocování návštěvnosti námi provozovaných webů. 

 Hodnocení spokojenosti zákazníků. 

Veškeré náklady na marketingové aktivity dosáhly v roce 2010 zhruba 2,2 % z obratu 

společnosti. Podnik předpokládá udržení každoročních nákladů na přibližně stejné úrovni.  

Cílem v oblasti marketingu by mělo být vyčlenění z obchodního oddělení a začlenit do 

struktury na úroveň vedení společnosti a zaštítit všechny aktivity firmy, ne jen obchodních 

složek. Dnes marketing řídí obchodní ředitel a ubírá mu to kapacitu na řešení samotného 

obchodu. Dále pociťuji, že je potřeba vytvořit novou webovou prezentaci. 

4.2.3 Lidské a podnikové zdroje 

ELVAC IPC se řízení pracovních zdrojů věnuje dlouhodobě a zdá se, že úspěšně. 

Jedna z konkurenčních výhod je založena na vysoce kvalifikovaných loajálních pracovnících 
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a využití moderních prostor. Podnik je mladý, věkový průměr v podniku je 32 let. Na obrázku 

č. 21 je zobrazen graf vzdělanostní struktury zaměstnanců. 

V současnosti je ve společnosti 51 pracovníků a lze očekávat, že se jejich počet bude 

nadále zvyšovat s pokrýváním nových trhů a rozšiřování projektového oddělení a servisu. 

Organizační struktura je členěna na střediska, která jsou specifická svou činností a tím je 

zajištěna vysoká účinnost systému viz. obrázek č. 20. Podnik si zakládá na dobré pracovní 

atmosféře. Podnikovou kulturu hodnotím jako velmi pozitivní faktor pro zamýšlený budoucí 

rozvoj. 

 

Obrázek 20. Organizační struktura
21

 

K úspěšnému chodu firmu je velmi důležitý motivační systém, a to na všech úrovních 

a pro všechna oddělení. Protože současná motivační pravidla jsou spíše intuitivní, stojí před 

managementem úkol stanovit jednoduchý a všem zaměstnancům srozumitelný systém. Cílem 

by měl být nový motivační systém finančního ohodnocení pracovníků podle dosažených 

výsledků. 

                                                           

21
 Zdroj: interní materiály společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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Struktura vzdělání zaměstnanců
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Obrázek 21. Struktura vzdělanosti zaměstnanců
22

 

Významnou roli v podnikových zdrojích hraje také podnikový informační systém, 

který zajišťuje jednak řízení interních procesů a současně umožňuje komunikaci s klienty a 

dodavateli. Systém nefunguje optimálně a je potřeba zlepšit jeho funkčnost zejména v těchto 

oblastech:  

 Sladění informačních toků s pobočkami. 

 Rozvoj CRM systému. 

 Zlepšení funkčnosti funkcí potřebných zejména pro produktové manažery – práce 

s ceníky, exporty na internetové stránky, parametrizace produktů napojena na 

parametrické vyhledávání na internetu. 

 Vytvoření systému pro napojení internetových stránek firmy a informačního systému 

pro prezentace v oblastech zákaznických řešení. 

 Celkové zefektivnění obchodních činností souvisejících s výrobou a tokem materiálu. 

 Optimalizace systému hlídání nákladů a ziskovosti zakázek. 

 Sledování projektových zakázek. 

                                                           

22
 Zpracováno na základě interních materiálu společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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4.3 Výsledek SWOT analýzy 

Na základě provedené analýzy externího okolí a vnitřního prostředí podniku jsem 

provedla SWOT analýzu podniku ELVAC IPC. Faktory týkající se nedostatků, předností, 

příležitosti a hrozeb jsou uvedené na obrázku č. 22 Faktory SWOT analýzy. 

K jednotlivým faktorů jsem přiřadila váhu od 1 do 5, přičemž číslo 5 charakterizuje 

největší váhu a číslo 1 nejmenší. Příslušné váhové ocenění jsem získala od specialistů 

společnosti pro dané oblasti. Takto získané váhy jsem konfrontovala s názory vedení 

společnosti. Dá se říci, že hodnocení faktorů z jedné i druhé strany se fakticky nelišilo. 

Z takto zhodnocených faktorů jsem vytvořila konfrontační matici. Postup při tvorbě 

byl následující. Sečetla jsem navzájem váhy jednotlivých faktorů např. S1+O2, což je v tomto 

případě 5 + 5 = 10. Faktory, které na sebe nemají vazbu jsem označila křížkem X. Výsledky 

hodnocení jednotlivých faktorů jsou uvedené v tabulce konfrontační matice. Z konfrontační 

matice vyplývá, kterým směrem má být zaměřená strategie společnosti, aby za pomocí 

silných stránek využila maximálně možnosti, které vycházejí z příležitosti. Současně je třeba 

zaměřit pozornost na oblasti kde hrozí největší ohrožení a společnost si uvědomuje své slabé 

stránky. 

 

  Silné stránky (Strengths) Váha 

S 1 Flexibilní a pružná péče o zákazníky. 5 

S 2 Stabilní pozice na trhu se znalostí vnějšího okolí. 3 

S 3 Profesionální technická podpora a servis, schopné realizační oddělení. 5 

S 4 Vysoká úroveň propagace. 4 

S 5 

Zázemí silného holdingu, finanční stabilita - možnost poskytování 

výhodných platebních podmínek.  4 

S 6 

Široké portfolio nabízených produktů a služeb, vlastní vývoj, individuální 

zákaznická řešení. 3 

S 7 

Komplexní integrovaný systém řízení jakosti (ISO 9001, 140001, OHSAS 

18001). 3 
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  Slabé stránky (Weaknesses) Váha 

W 1 Získávání nových zákazníků, (specifický segment). 5 

W 2 Dlouhé dodací termíny z důvodů kapacity výroby. 5 

W 3 Struktura obchodního oddělení, motivační systém zaměstnanců. 4 

W 4 Chybějící CRM systém. 5 

W 5 Problematická zastupitelnost jednotlivých pracovníků. 3 

W 6 Struktura znalostí pracovníků výroby. 3 

W 7 Aktualizace webových stránek z informačního systému. 2 

  Příležitosti (Opportunities) Váha 

O 1 Postavení na trhu v oblasti energetiky a dopravy. 4 

O 2 Možnost proniknutí na nové trhy v zahraničí (UA, RU, PL). 5 

O 3 Rozšíření obchodních aktivit v dceřiných společnostech. 4 

O 4 Propojení informačního systému s dceřinými společnostmi. 5 

O 5 Zaměření na tuzemské dodavatelé. 3 

O 6 Využití dotací z operačních programů. 2 

O 7 Návaznost webové prezentace na informační systém. 3 

  Hrozby (Threats) Váha 

T 1 Počet a velikost zákazníků a jejich vyjednávací síla. 5 

T 2 Důsledky hospodářské krize, posilování měny (oddalování přijetí eura). 4 

T 3 Velká vyjednávací síla zahraničních dodavatelů. 5 

T 4 Možná zaměnitelnost našich výrobků za substituty konkurence. 4 

T 5 Malé technologické bariéry vstupu do odvětví pro konkurenci. 3 

T 6 Saturace trhu a jeho rozdělení. 2 

T 7 Nepredikovatelné změny v legislativě. 3 

 

Obrázek 22. Faktory SWOT analýzy 
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  Silné stránky Slabé stránky 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

  
 P

ří
le

ž
it

o
s
ti

 

O1 9 7 9 8 8 7 7 -1 -1 0 -1 1 1 X 

O2 10 8 10 9 9 8 8 0 0 1 0 2 2 3 

O3 9 9 9 8 8 7 7 -1 -1 0 -1 1 1 X 

O4 10 X 10 X 9 X 8 X X 1 0 X X 3 

O5 8 6 8 7 7 6 6 -2 -2 X -2 0 X X 

O6 X X X X X X 5 X X -2 X -1 -1 X 

O7 8 6 8 X 7 6 6 -2 -2 -1 -2 X X X 

H
ro

z
b

y
 

T1 0 -2 0 -1 -1 -2 -2 -10 -10 -9 -10 -8 -7 -7 

T2 1 -1 X 0 0 -1 X -9 -9 -8 X X X X 

T3 0 -2 0 -1 -1 -2 -2 -10 -10 X X -8 X -7 

T4 1 -1 1 0 0 -1 -1 -9 -9 X X X -7 -6 

T5 2 0 2 X 1 0 0 -8 -8 X X X -6 X 

T6 3 1 X 2 2 1 X -7 -7 X -7 -5 X -4 

T7 X 0 X X 1 X X X X -7 X X X -5 

 

Obrázek 23. Konfrontační matice, vlastní zpracování. 
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5 Porovnání stávající strategie z výsledky SWOT analýzy 

Z výsledků SWOT analýzy a sestavené konfrontační matice vyplývají následující 

poznatky pro stanovení doporučení viz. kapitola 6. Společnost ELVAC IPC má dobře 

propracovaný systém zákaznického servisu a získaného zákazníka si tímto dokáže udržet. To 

je dáno znalostí trhu a stabilní pozici, kterou na něm má. Skvělý zákaznický servis může 

poskytovat díky zaměstnancům, kteří mají profesionální přístup a odvádějí dobrou práci. 

Společnost není zaměřená jen na jeden tržní segment a nabízí široké portfolio produktů a 

služeb. Díky tomu může zákazníkům nabízet komplexní řešení a celé projekty. V neposlední 

řadě je vlastníkem komplexního integrovaného systému řízení jakosti. Tyto silné stránky je 

potřeba maximálně využít k realizaci příležitosti, které se společnosti nabízejí.  

V získávání novým zákazníků má společnost ELCAC IPC slabé místo. Částečně to je 

dáno saturovaným trhem a neusnadňují to ani dodací termíny od výrobců. Aby mohla 

společnost poskytovat ještě lepší zákaznický servis je nutno zajistit CRM systém a vyžadovat 

po zaměstnancích jeho využívání. Největší hrozbou pro společnost je bezesporu vyjednávací 

síla jejich významných zákazníků a problémy se stávajícími dodavateli. 

Strategický plán schválený vedením a vlastníky společnosti ELVAC IPC v roce 2006 

určil základní směry společnosti do roku 2011. Vytýčené cíle určené strategickým plánem 

jsou uvedené v kapitole 2.2.2.. Při určení strategie společnost vycházela z provedené SWOT 

analýzy. Dle mého názoru nebyla SWOT analýza provedena na dostatečně detailní úrovni a 

zaměřovala se spíše na dílčí cíle, které měli postupně naplňovat strategii. Cíle strategie se přes 

uvedené nedostatky v rámci SWOT analýzy (při jejím sestavování) a hospodářskou krizi 

dařilo naplňovat. 

Po provedení potřebných analýz jak okolí firmy tak vnitřního prostředí jsem vytýčila 

tři základní body strategie, které by měly společnost směrovat do budoucna aby co nejlépe 

využila příležitosti a minimalizovala slabé stránky.   

1. Upevnit postavení na českém a slovenském trhu, zvýšení tržního podílu. 

2. Proniknout na zahraniční trh (Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina). 

3. Rozšířit počet zákazníků s ročním obratem nad jeden milion. 
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6 Doporučení pro evaluaci stávající strategie. 

 Posílit obchodní zázemí dceřiných společností a zřízení servisních center na 

pobočkách v Praze a Trenčíně. Poskytovat zákazníkům maximální péči a vysoce 

profesionální servis. Posílením dceřiných společností se zvýší šance k získání nových 

zákazníků. Pomůže to podniku eliminovat hrozbu velké vyjednávací síly stávajících 

zákazníků a pomůže to zvýšit tržní podíl společnosti na českém a slovenském trhu.  

 Využít potenciálu jaký má podnik v oblasti energetiky a pomocí obchodních partnerů 

proniknout na východní trhy. Jmenovitě do Polska, Rumunska, Bulharska a na 

Ukrajinu. V tom bude firmě nápomocné silné zázemí holdingu spojené s finanční 

stabilitou. Využít možnosti nového strategického vlastníka VAE CONTROLS s.r.o., 

jeho potenciálu k proniknutí na bulharský trh přes jeho pobočku v Sofii. Tím dojde 

k eliminaci slabých stránek v získávání nových zákazníků a také dojde ke snížení 

hrozby z velikosti a vyjednávací síly stávajících zákazníků.  

 Eliminovat největší hrozbu pro podnik, vyjednávací sílu zákazníků. Silná orientace na 

velké zákazníky znamená při ztrátě takového zákazníka velkou hrozbu. Pro posílení 

maximální péče o zákazníky a eliminaci nových konkurentů je potřeba lépe motivovat 

zaměstnance. Je potřeba vypracovat nový motivační systém zaměstnanců. Dobře 

motivovaný obchodník bude ještě pružnější a flexibilnější při jednání a může odvrátit 

hrozbu možných substitutů o kterých by zákazník mohl uvažovat. Trh je v dnešní době 

saturovaný a získat nového zákazníka není jednoduché. Z těchto důvodů je zapotřebí 

zaměřit se na menší stávající zákazníky, kterým je potřeba nabízet celkové zákaznické 

řešení. To může zvýšit obrat u těchto zákazníků. 

 Realizovat restrukturalizaci obchodního oddělení. Místo velkého celku, kde jsou 

všichni zaměření na všechny produkty, vytvořit menší, cíleně zaměřené týmy, které se 

budou specializovat na konkrétní oblast zákaznického servisu. Posílit obchodní tým o 

produktové manažery zaměřené na určitou oblast výrobkového portfolia. Dnes tuto 

funkci suplují obchodníci a přesunutím na produkt manažera se jim uvolní prostor pro 

vykonávání ještě lepšího zákaznického servisu. Pozice produkt manažera může 
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eliminovat vyjednávací sílu dodavatelů tím, že bude vyhledávat možné náhradní 

dodavatele.  

 Investovat do rozvoje informačního systému společnosti. Do informačního systému je 

zapotřebí implementovat další funkce a potřebné moduly. Konkrétně se jedná o modul 

„Výroby“ pro řízení výrobních procesů u vlastních výrobků a modul pro řízení nových 

projektů. Pro lepší zákaznický servis a marketingové aktivity je potřeba 

implementovat do stávajícího informačního systému CRM - Customer relationship 

management (řízení vztahů se zákazníky). Výhodou může být propojení informačního 

systému s dceřinými společnostmi pro on-line sdílení informací. Tímto způsobem se 

může eliminovat dvojí kontaktování nových zákazníků ze stran centrály v Ostravě a i 

pražské pobočky. Současně se zautomatizuje přenos objednávek z poboček do 

centrály. Vytvořením většího stupně provázanosti webových stránek na informační 

systém se může z rychlit a zjednodušit přenos informací k zákazníkům. 

 Osamostatnit marketingové oddělení. Zřídit samostatné marketingové oddělení a 

nenechat řízení marketingových aktivit v pravomoci obchodního ředitele. Provádět 

efektivní marketingové kampaně zaměřené na silné stránky společnosti. Zpracovat 

novou podobu firemních webů s důrazem na uživatelský komfort zákazníků. 

 Sloučit pod jedno vedení projektové a realizační oddělení. Umožní to větší pružnost 

při realizaci projektů. Toto sloučení je vhodné k eliminaci nežádoucích jevů spojených 

s maticovou strukturou. 

 Pokračovat ve vzdělávání zaměstnanců. Společnost prováděla školení vlastními 

silami, kdy odpovědni zaměstnanci prováděli školení dalších zaměstnanců. V roce 

2010 získala společnost ELVAC IPC dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost na vzdělávání zaměstnanců. Po výběru vzdělávací agentury realizovat 

jak obchodní školení tak i technická, která budou realizována přímo na míru vybrané 

skupině zaměstnanců. Tato školení povedou ke zvýšení adaptability a 

konkurenceschopnosti zaměstnanců. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat současnou situaci společnosti ELVAC 

IPC s.r.o. a na základě výsledků navrhnout případnou evaluaci strategie. 

V teoretické části jsem vycházela z dostupné literatury, věnovala jsem se základním 

pojmům týkající se strategie podniku a detailněji se orientovala na vybrané nástroje a techniky 

strategického řízení. Tyto nástroje jsem pak využila při naplňování cílů mé práce v praktické 

části diplomové práce. Pro analýzu makrookolí podniku jsem připravila podklady pro PEST 

analýzu, konkrétně jsem zmapovala ekonomické a politické faktory. Jak vyplývá ze zadání 

diplomové práce měla jsem připravit podklady pro PEST analýzu a mým cílem bylo de facto 

vyspecifikovat faktory, které použiji v rámci SWOT analýzy. Sociálním a technologickým 

faktorům jsem se z důvodů rozsahu práce nevěnovala. Dalším důvodem bylo, že v současné 

době sociální a technologické aspekty jsou v porovnání s aspekty ekonomickými a 

politickými pro společnost ELVAC IPC s.r.o. zanedbatelné. Jak se zmiňuji v dalším odstavci, 

na společnost ELVAC IPC s.r.o. mají především vliv turbulentní změny na politické scéně, 

legislativě a ekonomické rovnováze trhu. Mikrookolí společnosti jsem analyzovala pomocí 

Porterova modelu konkurenčních sil. Výsledky analýz jsem využila ke SWOT analýze. 

V rámci SWOT analýzy jsem sestavila konfrontační matici a analyzovala výsledky. Získané 

výsledky mi posloužily jako základ pro srovnání zjištěných skutečností. Provedla jsem 

porovnání se stávající strategii a navrhla příslušná doporučení. Dle mého názoru jsem cíl 

diplomové práce splnila. 

Dnešní doba vyžaduje aby podniky měli jasně daný směr, kterým se chtějí ubírat. 

Úspěch při naplňování dané strategie spočívá v zodpovědném přístupu všech zúčastněných, 

kteří se budou na realizaci podílet. Společnost ELVAC IPC s.r.o. si směr vytýčila a daří se ji 

tento směr držet. Ukazuje se potřeba korekce dílčích cílů mnohem pružněji (téměř v reálném 

čase) tak, aby ve společnosti reagovali na nepredikovatelné změny okolí. V poslední době 

jsme svědky turbulentních změn na trhu, politické scéně i v legislativě. Nebojím se to nazvat 

obdobím nejistoty kam bude směřovat vývoj v České republice. Ani příroda nám není 

nápomocná a připravuje neustále nové přírodní katastrofy, které v dnešní globální době 

dosahují celosvětových rozměrů. Viz. poslední velké zemětřesení v Japonsku na které 

okamžitě začali reagovat trhy zvyšováním cen komodit přímo závislých na dodávkách 

z Japonska. Pokud nebude v Japonsku co nejdříve obnovena výroba, začne být na trhu 
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nedostatek základních komponentů pro výrobů elektroniky. Už teď musí společnost zvážit 

potřeby svých zákazníků a forecastovat dostatečné zásoby. V případě celosvětového výpadku 

budou zásoby velkou konkurenční výhodou. 

Na úplný závěr, nad rámec své diplomové práce, bych si dovolila společnosti ELVAC 

IPC s.r.o. navrhnout nový marketingový slogan  „The ELVAC the way for your future“.  
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 Zdroj: interní materiály společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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 Zdroj: interní materiály společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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Příloha č. 3 Politika společnosti
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 Zdroj: interní materiály společnosti ELVAC IPC s.r.o. 
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Příloha č. 4 Nabízené servisní služby
26

 

 

LONG LIFE 

prodloužení záruky až na 5 let, po dobu kterých Vám garantujeme naši bezplatnou 

péči o Váš počítač. Cena služby je kalkulována podle prodejní ceny počítače a 

začíná již na 1500 Kč ročně, popřípadě na 3000 Kč za 5. rok. Službu je možno 

dokoupit k počítači i dodatečně, během trvání standardní záruky. 

 

ON-SITE 

služba zaručující provádění servisního zásahu v místě nasazení počítače na celém 

území ČR a SR. V případě zakoupení služby garantujeme provedení servisního 

zásahu nejpozději do 5. dne od nahlášení závady. Službu je možno dokoupit i 

dodatečně, v případě kombinace se službou LONG LIFE až na 5 let. Cena začíná 

na 1900 Kč. 

 

NBD 

služba zaručující provedení servisního zásahu nejpozději následující pracovní den 

v místě nasazení počítače na území ČR a SR. Lze dokoupit i ke staršímu počítači, 

cena služby se odvíjí od ceny sestavy. 

 

NON-STOP 

služba zaručující provedení servisního zásahu do 8 hodin v místě nasazení počítače 

na území ČR a SR. Lze dokoupit k počítači i dodatečně, cena služby závisí na 

prodejní ceně počítače. 

 

PROFYLAXE 

Nabízíme Vám kompletní mechanické vyčištění počítače, výměnu filtračních 

vložek a otestování kritických součástek PC, díky kterému můžete předejít poruše. 

Můžete zakoupit i dílčí profylaktické služby zaměřené na jednotlivé části systému.  

 

 

ZÁLOHOVÁNÍ 

Acronis software a vytvoření image. 
 

 

                                                           

26
 Zdroj: http://www.elvac.eu/ipc/servis.asp 


