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Úvod 

 

 

 V dnešním tržním prostředí, kde existuje velká konkurence téměř ve všech 

odvětvích, je pro všechny společnosti důležité, aby si zajistily stabilitu a dlouhodobý 

rozvoj. Organizace se potýkají s potřebou zvládnout strategii. Některé vycházejí z pozice 

síly, jiné překonávají vážné problémy. Pouze organizace, které dokáží průběžně 

analyzovat, vyhodnotit a  aplikovat správné strategie s ohledem na rychle se měnící okolí 

mohou mít dlouhodobý úspěch.   

 Téma manažerských postupů, zaměřených na dlouhodobou úspěšnost organizace 

jsem si vybrala proto, že toto téma se zabývá obecnými základy úspěšného řízení 

podniku, které jsou obecně aplikovatelné. Vybrala jsem si společnost Elmich, která je 

založena a řízena vietnamskými podnikateli na území ČR, SR a Polska. 

V teoretické části se zabývám činnostmi a problematikou, které mají význam pro 

dlouhodobou úspěšnost organizace a pomocí dostupné literatury se snažím popsat 

postupy a metody, které  lze využít také v aplikační části. V praktické části je provedena 

analýza makroprostředí a mikroprosředí firmy a na základě výsledků jsou vytvořena 

doporučení pro management organizace. 

Náplní a cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu manažerských postupů 

zaměřených na dlouhodobou úspěšnost vybrané organizace a navrhnout opatření pro 

dlouhodobý rozvoj dané organizace. 
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2 Teoretická a koncepční východiska přístupu organizace  

k zajišťování dlouhodobé efektivnosti   

 

2.1 Strategická analýza prostředí 

 

2.1.1 Fáze analýzy prostředí 

 

 Je užitečné provést úvodní náhled na podstatu prostředí organizace z hlediska 

neurčitosti. Je relativně statická, nebo vykazuje známky změny. 

 Druhým krokem je zkoumání vlivů prostředí. Zde je záměrem identifikovat, který 

z mnoha odlišných vlivů makroprostředí pravděpodobně ovlivní vývoj nebo výkon 

organizace. Toto může být dosaženo zvážením způsobu, kterým politické, ekonomické, 

sociální a technologické vlivy dopadají na organizaci. Ještě užitečnější je pak vztáhnout 

tyto vlivy k vzrůstajícím trendům globalizace průmyslu. 

 Třetí krok posouvá ohnisko pozornosti blíže explicitnímu zvážení aktuálního 

prostředí organizace – například konkurenční oblasti, ve které se organizace pohybuje. 

Analýza pěti sil se snaží identifikovat klíčové síly působící v bezprostředním nebo 

konkurenčním okolí organizace a určit, proč jsou důležité. 

 Po provedení těchto kroků by se měl vynořit obraz opravdu důležitých směrů 

vývoje, k nimž v organizaci dochází, Může se stát, že jen málo z nich bude mít vskutku 

významnou důležitost; muže se stát, že spousta různých směrů bude navzájem 

propojených. 

 Čtvrtý krok je analýza konkurenčního postavení organizace: to znamená, jak stojí 

v porovnání s ostatními organizacemi soupeřícími o stejné zdroje, stejné zákazníky jako 

ona sama. [1] 
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Tab. 2.1   Kroky při analýze prostředí  

1. Stanovení charakteristiky vnějšího a vnitřního prostředí organizace. 

2. Odhad vlivů prostředí 

3. Identifikace klíčových konkurenčních sil 

4. Identifikace konkurenční pozice 

5. Identifikace klíčových možností a úskalí 

� Strategická pozice 

 

 

2.1.2  Pochopení povahy vnějšího prostředí  

 Při jednoduchých - statických podmínkách je prostředí relativně jednoduše 

pochopitelné a nepodléhá významným změnám. 

 V dynamických podmínkách potřebují manažeři zvažovat prostředí z hlediska 

budoucnosti, ne jenom minulosti. To mohou činit bud intuitivně, nebo mohou využít 

strukturovanějších způsobů zjišťování budoucnosti, například scénářové plánování. 

 Organizace v komplexních situacích mají někdy problémy s porozuměním 

okolí.Mohou být samozřejmě také vystaveny dynamickým podmínkám. S rozvojem 

sofistikované technologie dochází k pohybu směrem k této jedné z nejvýznamnějších 

položek nestability. V této situaci se ocitá elektronický průmysl. [1] 

 

2.1.3 Zkoumání vlivů prostředí - Analýza PEST  

 

 Vnější síly obzvláště významné pro jednu organizaci nemusí být pro druhou vůbec 

důležité a během vývoje se může jejich důležitost měnit. 

 Je potřeba si uvědomit, jaké vlivy prostředí byly obzvláště důležité v minulosti, a 

rozsah nastalých změn, které mohou některý z těchto faktorů učinit do budoucna pro 

organizaci a pro její konkurenty důležitým. 
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 Tabulka 2.3 je určena k tomu, aby poskytla výčet některých otázek o klíčových 

silách v makroprostředí. Je znám pod názvem analýza PEST a znázorňuje důležitost 

politických, ekonomických, sociálních a technologických vlivů na organizace. [1] 

 

Tab. 2.2  : Analýza PEST vlivů prostředí  

 

        Politické/ Zákonné: 

• Legislativa monopolů                                          

• Zákony o ochraně životního 

prostředí                  

• Daňová politika                                                    

• Omezení zahraničního obchodu                            

• Zákon o zaměstnanosti      

• Stabilita vlády                                      

Socio-kulturní faktory:          

• Populační demografie                                 

• Rozdělení příjmu                                       

• Sociální mobilita                                         

• Změny životního stylu                                 

• Přístup k práci a k odpočinku                      

• Konzumní styl 

• Úroven vzdělání  

                           

Ekonomické faktory: 

• obchodní cykly 

• trendy hrubého národního produktu 

• úrokové míry 

• zásoba peněz 

• inflace 

• nezaměstnanost 

• použitelný příjem 

• dostupnost energie a náklady 

Technologické faktory: 

• investice vlády do výzkumu 

• zaměření vlády a průmyslu na 

technologii 

• nové objevy/ vývoj 

• rychlost přenosu technologie 

• míra zastarání 

 

 

 

 Analýza PEST může také pomoci zkoumat rozdílný dopad externích vlivů na 

organizaci, bud’ už z historického hlediska nebo z hlediska pravděpodobného budoucího 

dopadu. Tento přístup je základem identifikace klíčových hnacích sil, klade otázku, do 

jaké míry působí tyto vlivy různé organizace nebo oblasti průmyslu různým způsobem. 

 

 



9 

 

2.1.4  Konkurenční prostředí – Analýza pěti sil 

 Je potřeba identifikovat v prostředí faktory, které ovlivňují schopnost organizace 

využít takovou příležitost. 

 Využívá se zde přístupu „pěti sil“, který navrhl Porter jako prostředek ke zkoumání 

konkurenčního prostředí na úrovni strategické obchodní jednotky neboli SBU a také ke 

zjištění sil, které ovlivňují stupeň konkurence a možnosti vytvoření konkurenčního 

zvýhodnění. Tento přistup byl sice navržen původně pro komerční organizace, ale 

hodnotu má pro většinu organizací.   [2] 

 

Obr. č. 2.1:  Analýza pěti sil 

 

Zdroj: adaptováno od M.E. Porter, Competitive Strategy, Free Press, 1980 

 

 

 

Ohrožení ze strany vstupů  

- Úspory z rozsahu výroby : V některých odvětvích průmyslu jsou úspory z rozsahu 

výroby extrémně důležité, například při výrobě elektrických komponentů, v distribuci 

(pivovarnictví) nebo při prodeji a marketing (např. Odvětví zabývající se výrobou věcí s 

krátkou dobou životnosti). 

- Kapitálové požadavky na vstup. Náklady na vstup se mění na základě použité 

technologie a míry. 
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- Přístup k distribučním kanálům. 

- Cenové zvýhodnění nezávislé na velikosti. 

- Očekávaná protiopatření. Pokud konkurent uvažuje nad vstupem na nový trh, počítá 

s tím, že protiopatření od zavedené firmy budou dostatečně veliká. Aby zabránila vstupu, 

pokud předpokládá přílišnou nákladovost vstupu, je to také překážka. 

 

Síla odběratelů a dodavatelů  

 Další dva činitele mohou být posuzovány dohromady, protože jsou 

provázané.Všechny organizace si musí zajišťovat zdroje a poskytovat věci nebo služby, 

to je to pro co se vžil název dodavatelský řetězec, hodnotový řetězec nebo hodnotový 

systém organizace. A dále, vztah mezi odběrateli a dodavateli může mít obdobný efekt na 

omezení strategické svobody organizace a vliv na hranice dané organizace. [6] 

 

Ohrožení substitucí 

Ohrožení substitucí může nabývat různých forem: 

- Může nastat substituce produkt místo produktu- fax místo poštovních služeb a poté 

e-mail místo faxu jsou toho příkladem, 

- Může být také substituce potřebného novým produktem nebo službou, která učiní 

existující produkt nebo službu nadbytečnou: například pokud preciznější odlévání umožní 

odlít bloky automobilových motorů přesněji, může to znamenat snížení poptávky po 

obráběcích nástrojích, 

- Obecná substituce nastává v okamžiku, kdy produkty nebo služby soutěží o 

poptávku: například výrobci a prodavači nábytku soutěží o dostupné výdaje domácností 

s dodavateli televizí, videí, vařičů, automobilů a cestovními kancelářemi [2] 

 

 

Soutěživá konkurence  

       Organizace se musí zajímat o přímý rozsah rivality mezi jimi samými a konkurenty. 

       Strategicky řečeno, nejvíce konkurenční podmínky budou ty, ve kterých je 

pravděpodobný vstup, ve kterých existuje ohrožení substitucí a kde dodavatelé a 

odběratelé využívají své síly, již diskutované síly jsou pochopitelně relevantní. Budou 

existovat další síly,které ovlivňují konkurenční rivalitu: 
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-  Míra, do které jsou konkurenti vyvážení, 

- Míra růstu trhu může soupeření také ovlivnit. Idea životního cyklu napovídá, že 

podmínky na trzích, zejména mezi fázemi růstu a vyspělostí, jsou důležité, a nejen 

z hlediska konkurenčního chování. 

- Tam, kde existují vysoké únikové bariéry z určité oblasti průmyslu, je znovu 

vysoká pravděpodobnost přetrvávání zvýšené kapacity a následně také zvýšené 

konkurence. [6] 

 

2.1.5 Identifikace konkurenčního postavení organizace  

   Pravděpodobně všechny organizace, ať už veřejné nebo soukromé, jsou 

v konkurenčním vztahu k ostatním, dokud soutěží o zákazníky nebo (zvláště u veřejných 

služeb) o zdroje. Je tudíž důležité, aby pochopily své relativní postavení a jeho relativní 

důsledky z hlediska strategie. 

 

2.1.5.1 Analýza strategické skupiny 

 Analýza strategické skupiny je zaměřena na identifikaci přesně definovaných 

seskupení, takže každé představuje organizace s podobnými strategickými 

charakteristikami, následující podobné strategie nebo soutěžící na podobných základech. 

Takové skupiny mohou být obvykle identifikovány za použití dvou, případně tří sad 

klíčových charakteristik jako základů pro soutěž. Druhy charakteristik, kterými lze 

organizace odlišit a pomoci identifikovat strategická seskupení, jsou shrnuty ve schématu  
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Tab. 2.3  : Některé charakteristiky pro identifikaci strategických skupin [1] 

• Míra rozmanitosti (produktu nebe služeb)  

• Míra geografického pole působnosti 

• Počet pokrytých častí trhu 

• Použité distribu ční kanály 

• Rozsah(množství) značek 

• Marketingové úsilí (např. Reklamování rozšíření, velikosti nebo kupní síly) 

• Cenová politika 

• Velikost organizace 

• Kvalita produktů nebo služeb 

• Vůdčí postavení v oblasti technologie (vůdce nebo následovník) 

• Schopnost výzkumu a vývoje (rozsah inovací v produktu nebo v procesu) 

 

2.1.5.2  Segmentace trhu  

 Analýza strategické skupiny se zabývá analýzou rozdílů mezi organizacemi, které 

jsou potenciálními nebo aktuálními konkurenty. Segmentace trhu je založena na 

podobnostech a rozdílnostech mezi zákazníky a uživateli. To je důležité zvláště proto, že 

ne všichni uživatelé jsou stejní, mají rozdílné charakteristiky a potřeby, chovají se 

rozdílně atd. Nejužitečnější tedy bude uvažovat o trzích rozdělených do segmentů, a 

identifikovat, ve kterém segmentu pracují které organizace. 
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Tab. 2.4  Kritéria segmentace trhu [1] 

Typ faktoru Spotřebitelský trh Průmyslový/ organizační 
trh 

Charakteristika lidí/ 
organizací 

Věk, pohlaví, rasa 
Příjem 

velikost rodiny 
fáze životního cyklu 

místo 
životní styl 

Průmysl 
Místo 

Velikost 
Technologie 
rentabilita 

management 
 

Nákup/ použití velikost nákupu 
loajalita ke značce 

účel využití 
kupní chování 

důležitost nákupu 
výběrová kritéria 

Aplikace 
Důležitost nákupu 

Objem 
Frekvence nákupu 
Kupní procedura 
Výběrová kritéria 
Distribuční kanál 

uživatelské potřeby a 
preference charakteristik 

produktu 

Podobnost produktů 
Cenové výhody 

Značkové zvýhodnění 
Žádané vlastnosti 

Kvalita 

Požadavky na výkon 
Asistence dodavatelů 
Značkové zvýhodnění 

Žádané vlastnosti 
Kvalita 

Požadavky na služby 
 

2.1.5.3 Analýza konkurentů 

Pro dosažení náhledu na konkurenční postavení organizace je nutné získat a zvážit 

informace o konkurentech. 

Tab. 2.5 : Základy analýzy konkurence [1] 

• Kultura konkurence 

• Rozdílný dopad vlivů/ činitelů prostředí 

• Rozdílný dopad konkurenčních sil na konkurenci 

• Relativní síla konkurentů a atraktivita trhu 

• Analýza SWOT k identifikaci relativních silných a slabých míst organizace 

• Cíle konkurence 

• Strategické aliance- mohou být uzavírány mezi dvěma konkurenty 
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 Schopnost organizace vnímat změny prostředí je velmi důležitá, jelikož vnímané 

změny okolních vlivů signalizují případnou potřebu změny strategie, tato schopnost 

otevírá nové možnosti a varuje před hrozbami. 

 

2.1.6 Srovnávací analýzy  

2.1.6.1  Historická analýza 

 Historická analýza pohlíží na rozmístění zdrojů a výkonů organizace ve srovnání 

s předešlými lety za účelem identifikace jakýchkoliv signifikantních změn. Běžně se 

používají finanční ukazatele, jako například odbyt/kapitál nebo odbyt/zaměstnanci, jsou 

identifikovány jakékoliv významné změny z rozložení zdrojů, způsobené různými 

aktivitami. Pomocí toho mohou být odhaleny trendy, které jinak nemusí být vůbec 

zřetelné. 

 

2.1.6.2  Benchmarking 

 V ideálním případě by se měl benchmarking pokoušet stanovit kvalifikace ve 

srovnání s tím „nejlepším v oboru“, ať už to lze najít kdekoliv. Například činnosti 

zahrnuté v péči o pacienta v nemocnicích lze srovnávat nejen s jinými nemocnicemi, ale 

také například s podobnými aktivitami v oblasti hotelů, výzkumy v oblasti informačních 

technologií za účelem zvýšení kvalifikace dané organizace nejsou pro určité odvětví 

unikátní. Ve velkých organizacích může být vnitřní benchmarking (tj. Mezi různými 

sekcemi nebo pobočkami) cenný ve smyslu zvyšování celkové kvalifikace organizace. 

 

2.1.6.3   Analýza SWOT  

 Analýza SWOT může být velmi užitečným způsobem sumarizace mnohých 

předchozích analýz a jejich kombinování s klíčovými výsledky analýzy okolí. Cílem je 

identifikovat, do jaké míry jsou současné strategie organizace a její specifická silná a 

slabá místa relevantní a schopna vyrovnat se změnami, které nastávají v obchodním 
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prostředí. Může být také využita ta stanovení, zda existují možnosti dalšího využití 

unikátních zdrojů nebo klíčových kompetencí organizace. SWOT je zkratkou pro silná 

místa (strengths), slabá místa(weaknesses), možnosti(opportunities) a úskalí (threats). [7] 

 

Tab. č. 2.6 : Základní uvažované faktory v rámci analýzy SWOT  [7] 

 

SILNÉ STRÁNKY podniku p ř.: 

 

SLABÉ STRÁNKY podnik p ř.: 

• unikátní nebo jinak odlišné 
produkty a služby, 

• jedinečné know-how, good will, 
patenty, technologie, obchodní 
značka, reputace, 

• výrobní procesy a postupy 
poskytující konkurenční výhodu, 

• speciální marketingové analýzy, 
• exkluzivní přístup k informačním 

zdrojům, 
• umístění podniku, 
• finanční síla a zdraví firmy, 
• míra její diverzifikace či naopak 

specializace. 

• nedostatečná diferenciace produktů 
a služeb v závislosti na konkurenci, 

• špatná kvalita produktů a služeb, 
• vysoké náklady, nízká produktivita, 

nedostatečná efektivita a výkonnost 
výroby, 

• slabá reputace a obchodní značka, 
• neodpovídající marketingová 

strategie a customer relationship 
management (CRM), 

• omezený přístup k distribučním 
kanálům. 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI pro podnik p ř.: 

 

HROZBY pro podnik p ř.: 

• rozvoj a využití nových trhů a 
mezinárodní expanze (Čína), 

• rozvoj a využití nových 
distribučních cest (internet), 

• oslovení nových zákaznických 
segmentů, 

• odstranění mezinárodních 
obchodních bariér (například 
otevření trhu v Iráku), 

• vývoj nových produktů a odvětví 
(iPod, MP3 přehrávače), 

• strategické aliance, fúze, akvizice, 
joint venture, venture capital, 
strategické partnerství, 

• konkurence na trhu, 
• změna či fáze životního cyklu 

výrobku, služby nebo odvětví 
(mechanické pokladny jsou v 
dnešní době nahrazeny 
elekronickými a proto se už téměř 
ani nevyrábí), 

• cenové strategie a války (například 
odvětví leteckých společností), 

• příchod konkurence na trh s novým 
řešením, produktem nebo službou, 

• regulace trhu (znárodnění), 
• tržní bariéry (zavedení cla, zvýšení 

daní) 
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Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní  prostředí 

firmy, na vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost a 

motivace pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné a slabé 

stránky jsou obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem 

(srovnáváním s konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí 

nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). O 

– T analýza umožňuje rozlišit atraktivní  příležitosti, které mohou firmě (projektu) přinést 

výhody. Současně též nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými může mít firma  

problémy. 

Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti 

úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti nastání rizikové události. 

Hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí firmy, které 

podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože podnik nemůže externí faktory 

kontrolovat, může je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy konkurence, 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a 

kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří SWOT analýzu 

soubor potřebných externích i interních analýz podniku. [7] 

Obr. č. 2.7 : různé typy strategií u SWOT [8] 
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2.2 Kulturní pozadí 

2.2.1 Národní i regionální kultura 

 Existují významné rozdíly ve způsobu vedení společnosti mezi jednotlivými 

zeměmi a etický postoj a sociální odpovědnost společnosti se také liší. Ale kulturní 

pozadí také přímo ovlivňuje očekávání investorů. Například se oblasti liší postoj k práci, 

autorita, rovnost a mnoho dalších faktorů. 

 Z hlediska pochopení záměrů společnosti je důležitě pochopit tyto vlivy ze dvou 

důvodů. Za prvé, hodnoty společnosti se časem mění a přizpůsobují, a proto strategie, 

které byly přijatelné a úspěšné před dvaceti lety, nemusí být ani přijatelné, ani úspěšné 

dnes. V mnoha zemích byl zvyšující se trend aktivity společností omezovat legislativou, 

veřejným názorem a médii. [1] 

 

2.2.2 Analýza kulturního prostředí  

 Kulturní prostředí může být použito k popisu a analýze kultur na které jednání 

společnosti| (nebo průmyslového odvětví nebo národa) – kulturních artefaktů(rutina, 

zvyky, události, struktura, systémy atd.). Mimo to přijdou na řadu také samozřejmě 

předpoklady. Analogicky vysvětleno je to jako popsat ledovec, který je z velké části pod 

vodou. To se provádí sledováním těch částí ledovce, které naznačují, jak musí vypadat 

ponořená část. [1] 

 

2.2.3 Charakteristika kultury společnosti  

 Miles and Snow kategorizovali organizace do tři základních typů podle toho, jak se 

strategicky chovají. Při podstupování strategické analýzy to poskytuje význam stanovení 

dominantní kultury v organizaci. Projdeme-li znovu údaje z analýzy kulturního prostředí, 

možná budeme schopni rozlišit mezi bránící se a aktivní organizací, a tak určit, jaký je 

rozsah nových směrů. [1] 
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  Neexistuje ”nejlepší” a “nejhorší” kultura. Podstatné je, jak dobře tato kultura 

podporuje postavení trhu či výrobku společnosti 

 Například nízké stanovení ceny – produktu nebo služby- je nejlépe podporováno 

výrazným zlepšením cen a snad i byrokratickým management. Je to často rysem 

„obranného“ typu kultury. 

 Naproti tomu umístění rozlišování – pomocí rysů výrobku a kvality služeb – 

vyžaduje více kreativity a flexibilní management. To je rysem „aktivního“ typu kultury. 

 

   2.2.4   Strategické cíle společnosti   

 Cíle společnosti  a záměry jednotlivých útvarů jsou v této kapitole rozlišeny, 

protože existují různé “úrovně” cílů s různou charakteristikou. Cíle společností jsou často 

vyjádřeny financemi. Mohou být výrazem optimálního prodeje nebo úrovně zisku, růstu, 

dividend nebo hodnoty akcií. Zvyšuje se trend užívání nefinančních cílů společnosti, jako 

například podpora zaměstnanců nebo technologický rozvoj, ale tyto jsou jen stěží 

nespojeny s finančními cíly. Častá jsou oficiální prohlášení, jak chce organizace 

adresovat jednotlivá očekávání investorů 

 

2.3 Strategický výběr  

 Některé organizace dosahují konkurenčního zvýhodnění tak, že zákazníkům 

poskytují, co oni chtějí nebo potřebují lépe nebo efektivněji než jejich konkurence, a také 

způsobem, který jejich konkurenti jen obtížně napodobují.  

 

2.3.1 Strategie založená na ceně  

 Existují úspěšné organizace, které jej využily. Je to právě ta “levná a veselá“ 

možnost,jež má za následek snížení ceny a vnímané navýšené hodnoty, a také zaměření 

na oblast trhu citlivou na cenu výrobku. Může se projevit jako životaschopná, protože 

může existovat oblast trhu, kde zákazníci rozeznají nižší kvalitu produktu nebo služby, 

ale nemohou se rozhodnou nebo si lepší zboží nemohou dovolit. 
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  Nejnáročnějším úkolem pro organizaci zůstává snažit se udržet nižší ceny než 

konkurence na základě nejnižších nákladů, kde již konkurence nemůže doufat, že bude 

schopna emulovat danou cenu – mít vůdčí postavení v oblasti nákladů- a v případě 

nutnosti být připraven oblasti nákladů je velmi složité. [1] 

  Nákladové zvýhodnění může být také dosaženo způsobem výroby daného 

produktu, například získáním surovin za nižší ceny než konkurence, nebo schopností 

produkovat efektivněji, případně profitovat na úsporách z objemu. 

 Je přípustné sledovat strategii nízkých cen za účelem dosažení konkurenčního 

zvýhodnění v takové oblasti trhu, kde a) je důležitá nízká hladina cen, b) podnik má 

v oblasti nákladů výhodu nad svými konkurenty operujícími v daném tržním segmentu. 

 

2.3.2 Strategie diferenciace  

 Další možností je široká odlišující strategie, která se snaží být unikátní z hlediska 

rozměrů vysoce ceněných zákazníkem a která je také odlišná od strategií konkurence. 

Cílem je dosáhnout vyššího podílu na trhu než konkurence nabídnutím lepších produktů 

nebo služeb za stejnou cenu.  

Této strategie je možno dosáhnout následujícím způsobem : 

-  Jedinečností zdokonalení produktů: například investicemi do výzkumu a vývoje 

- Přístup založený na marketingu. Zde bude strategie pravděpodobně založena na 

tradiční síle značky nebo na silné propagaci. 

 

2.3.3 Hybridní strategie  

 Je možno simultánně poskytovat navýšenou hodnotu z hlediska zákazníka a 

zároveň se snažit udržet ceny nižší než konkurence. Je to samozřejmě strategie, kterou se 

zabývá firma IKEA. Úspěch strategie zde záleží na schopnosti porozumět přáním 

zákazníků a poskytnout jim hodnotnější péči, a zároveň se zde pracuje s určitou finanční 

základnou, která umožňuje nízkou cenovou hladinu a je dostatečně velká pro další 

investice do vytvoření a udržení základů diferenciace. 
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2.4 Vedení lidí  

 Mezi nejdůležitější manažerské funkce patří vedení lidí. Jedná se o ovlivňování 

podřízených zaměstnanců k takovému chování, které je nejoptimálnější k dosažení 

předem stanovených cílů organizace. Vedení lidí je nejen součástí řízení, ale zároveň 

vykonává funkci hnacího motoru, který pohání manažer v pozici vedoucího pracovníka. 

 

2.4.1 Styly vedení lidí  

  Styl vedení představuje konkrétní vnější projev každého vedoucího pracovníka a 

vychází z vertikálního vztahu vedoucího k podřízenému kolektivu či jednotlivcům 

charakteristického pro manažera. 

Klasická teorie vedení uvádí tři hlavní styly : 

Autoritativní styl vedení  

 Zde jsou rozhodování i moc soustředěny v rukou vedoucího. Ten přiděluje 

zaměstnancům přesně nadefinované úkoly. Komunikace je jednoznačná, příkazy ve 

směru shoda dolů a hlášení o jejich plnění ve směru zespodu nahoru. Při tomto stylu je 

motivace založena zcela na autoritě vedoucího. Figuruje zde model trestů za nesplnění 

příkazu, a zároveň odměňování při jejich splnění a dodržení. Styl se převážně využívá při 

malé kvalifikaci zaměstnanců, a zároveň celkové kvalifikaci manažera. Je rovněž 

nezbytný v krizových situacích, kdy stabilizace je závislá právě na rychlém a plně 

koordinovaném zásahu. [3] 

Demokratický styl vedení 

 Styl je založen na přenášení častí autority vedoucího na podřízené pracovníky. 

Manažer si však v konečných rozhodnutích ponechává svou odpovědnost. Motivace 

zaměstnanců je založena na aktivní spoluúčasti při přípravě rozhodnutí a na očekávání 

odměn. Kvalifikace pracovníků je dostačující a manažer bývá kvalifikovanější pouze ve 

znalostech týkajících se věcí celkových, ne věcí dílčích. Tento styl lze nalézt ve dvou 

podobách, a to v podobě čistě demokratický styl představuje zvýšený podíl kolektivu na 
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rozhodovací moci a styl , kde zaměstnanci se mohou spoluúčastnit na rozhodnutí svými 

názory, rozhodující slovo má však manažer. [3] 

Styl vedení laissez – faire (volný průběh) 

  V tomto stylu mají řízení práce plně vy svých rukou zaměstnanci, kteří přebírají I 

manažerovu autoritu. Pracovníci sami řeší rozdělení a postup práce. Postavení vedoucího 

pracovníka je pouze reprezentativní. Jeho hlavní role spočívá v pomoci při překonávání 

překážek, které přesahují možnosti pracovníků. Negativním důsledkem je vytváření klik 

na pracovištích, prosazování osobních zájmů, neplnění přidělených úkolů a občas  úplná 

anarchie. [3] 

 Manažeři často mají problém s rozhodnutím, jak nejlépe k určitému problému 

přistupovat. Váhají, zda mají učinit rozhodnutí sami či přesunout rozhodovaní moci na 

podřízené pracovníky.  

 

2.4.2 Styly jednání podřízených  

  Stejně tak, jak se snaží vedoucí pracovníci ovlivnit své podřízené zaměstnance, 

snaží se tito pracovníci ovlivňovat postoje a rozhodování manažera a vykazují určité 

typické projevy. Tyto přístupy podřízených k vedoucím pracovníkům lze označit 

následovně:  

  „ Měkký přístup“ využívá prostředků jako přátelství a podlézání. Tento styl lze 

nalézt u zaměstnance s malou mocí s nevýhodným postavením vůči svému vedoucímu. 

Podřízený tak činí kvůli dosažení osobních výhod. 

  Při „ racionálním přístupu“ se podřízený snaží ovlivnit svého nadřízeného 

pracovníka pomocí racionálních argumentů a pomocí vyjednávání. Využívá se v 

momentech, kdy se ano jeden z partner nehodlá ocitnout ve vyhrocené situaci. Přístup 

nejvíce prospívá organizaci v podobě osobní spokojenosti podřízených.  

 Při očekávaném odporu nadřízeného se zaměstnanci uchylují k „tvrdému přístupu“, 

který zahrnuje asertivitu, vyšší autoritu v podobě osob postavených ve společnost ještě 

více než konkrétní vedoucí pracovník a koalice, která spočívá z získávání 

spolupracovníků proti vedoucímu. [3] 
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3. Charakteristika analyzované organizace  

 

3.1   Historie, činnost, cíle a principy organizace 

 

Společnost Elmich byla založena vietnamskými podnikateli působí na trhu od 

roku 2005. Od té doby se úspěšně daří managementu rozvíjet organizaci a oblasti 

podnikání a společnost má nyní pobočky na území ČR,SR a Polska.  

 

Základní údaje 

ELMICH ART-TOYS s.r.o.  

Sídlo:                           Praha 

Den zápisu do OR:      2005 

                           

Předmět podnikání  

Předmětem podnikání je velkoobchod – specializovaný maloobchod a 

maloobchod se smíšeným zbožím. 

 

Společnost Elmich se zabývá distribucí širokého portfolia produktů: [4] 

- Hračky 

- Chovatelské potřeby 

- Kuchyňské potřeby 

- Domácí potřeby 

- Kancelářské potřeby 

- Školní potřeby 

- Kojenecké potřeby 

- Auto-moto-kolo doplňky  
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Kromě internetového obchodu www.elmichgroup.eu využívá společnost také kamenných 

prodejen na území střední Evropy: 

- Kamenné pobočky v ČR: 

o Praha 

o Ostrava 

o Brno 

- Kamenné pobočky Slovensko: 

o Bratislava 

- Kamenné pobočky Polsko: 

o Warszawa 

Zákazník společnosti 

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží 

z nabídky firmy Elmich. Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na internetových stránkách 

provozovatele www.eshop.elmichgroup.eu . 

 

Cíle společnosti 

Cílem je maximální spokojenost zákazníka. Tomuto cíli podřizuj Elmich veškerou 

její činnost i chování pracovníků. Firma provádí pravidelně průzkum světového trhu 

domácích, kuchyňských a kancelářských potřeb, aby byla schopna nabídnout zákazníkům 

vždy zboží s aktuálně nejlepším poměrem cena/kvalita. Na zakoupené zboží se vztahuje 

zákonná záruční lhůta 2 roky. Oproti konkurenci mají zákazníci navíc možnost 

zakoupené zboží do 30 dnů vrátit bez udání důvodu a peníze dostanou zpět. [9] 

 

Cíle směrem k trhu  

          Vytyčují priority dodávek do základních expedičních směrů, určují procentuelní 

podíly společnosti na tuzemském trhu, strukturu skladby zákazníků se zvyšováním podílu 

koncových uživatelů, stanovují vývoj ve výrobkovém portfoliu směrem k nárůstům 

podílů výrobků s vyšší užitnou hodnotou.  
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Principy společnosti 

 

Každá firma se řídí určitými principy, které se snaží dodržovat a tím poukazuje na své 

hodnoty – společnost Elmich se zaměřuje na spokojenost zákazníků, pozitivní přístup 

k veřejnosti a regionu a sociální odpovědnosti k zaměstnancům: [9] 

 

Nejvyšší spokojenost zákazníků: 

Pro spokojenost zákazníka se společnost snaží:  

- průběžně komunikovat o jeho potřebách a požadavcích , 

- zaručit solidní a etické jednání, 

- docílit stability partnerství, 

- zaručit spolehlivost a včasnost našich dodávek, 

- garantovat výsledky své práce.  

 

Pozitivní přístup k veřejnosti a k regionu: 

Pro respekt veřejnosti se společnost snaží:  

- aktivně a otevřeně komunikovat o své činnosti a záměrech, 

-  chovat se šetrně k životnímu prostředí , 

- pozitivně ovlivňovat ekonomický rozvoj Ostravska  

 

Sociální odpovědnost k zaměstnancům: 

Pro spokojenost zaměstnanců se snaží:  

- informovat je o cílech a dění ve společnosti , 

- otevřenou vnitro firemní komunikaci, 

- odměňovat podle kvality práce a přínosu k dosažení cílů společnosti, 

- poskytovat sociální výhody, 

- ctít etické principy, 

- umožnit rozvoj jejich schopností a dovedností.  

 

 

Po jejích zaměstnancích požaduje:  

znalost své role při naplňování cílů společnosti  



25 

 

- znalost svého zákazníka , 

- uspokojovat potřeby zákazníka , 

- pečlivost, důslednost, kázeň , 

- čestné a korektní chování , 

- vysokou kvalitu výrobků a služeb.  

 

3.2 Strategie a personální politika 

 

Organizační a majetkové cíle  

 

          Zahrnují řešení ekonomických parametrů vybraných nevýrobních celků 

s vyčleňováním určených subjektů, stanovují vytvoření strategických aliancí v různých 

oblastech činnosti firmy, ukládají optimalizovat organizační strukturu a informační 

systém ve vazbě na produktivitu práce a funkčnost firmy. 

 

          K úspěšné realizaci podnikatelských záměrů vedení firmy napomáhají samozřejmě 

jejich spolupracovníci. Personální požadavky jsou zajištěny jak z hlediska množství tak i 

potřebné kvalifikace zaměstnanců. Ve společnosti je věnována značná pozornost 

odbornému růstu všech pracovníků. Od počátku roku 2005 probíhá řízený program 

výcviku a zvyšování kvalifikace. [9] 

 

 3.3 Struktura zaměstnanců  

 

V součastné době má s.r.o ELMICH  ART – TOYS celkem 70 zaměstnanců (52 

mužů a 18 žen). Do celkového počtu jsou zahrnuti i tři členové vedení firmy. Nejvíce 

zaměstnanců  (42 lidí) patří do věkové kategorie 30 – 40 let. Průměrný věk zaměstnanců 

v organizaci byl v roce 2009 33,8 roku. 
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Z hlediska úrovně dosaženého vzdělání tvoří strukturu zaměstnanců z 15 % 

vysokoškoláci, z 52 % středoškoláci, z 25 % vyučení a 8 % tvoří ostatní. 

 

Obr. č. 3.1: Dosažené vzdělání zaměstnanců ve firmě – rok 2009 

  

Zdroj: Vlastní zpracování podle firemních podkladů. 

 

 Počet zaměstnanců se od roku založení postupně zvyšovat. V prvním roku měla 

společnost pouze 20 zaměstnanců, ale následující rok od založení firmy bylo zaměstnáno 

dalších 30. V roce 2009 došlo k mírnému poklesu zaměstnanců, což bylo dle rozhovoru 

s managementem způsobeno také krizí a nadbytečností některým zaměstnanců. Vše je 

přehledně zobrazeno graficky v obr. č. 3.2-3.3.  

 

Obr. č. 3.2: počet zaměstnanců a průměrné mzdy 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 
počet 
zaměstnanců 

20 50 57 80 70 

Průměrné 
mzdy 

18700 20500 21100 
23500 24000 

Zdroj: Vlastní zpracování podle firemních podkladů. 
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Obr. č. 3.3:  Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti Elmich 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle firemních podkladů. 

 

 

 

Obr. č. 3.4:   Růst průměrné mzdy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle firemních podkladů. 
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V tabulce vidíme, že počet zaměstnanců a průměrná mzda zvyšovala až do roku 

2008, kde dochází k zastavení růstu mzdy a mírnému poklesu počtu zaměstnanců, což 

bylo způsobeno mezinárodní krizí a zvyšováním tlaku konkurence v daném odvětví.¨ 

 

Obr. č. 3.5: Vývoj zastoupení zaměstnanců podle pohlaví 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
Ženy 20% 25% 30% 35% 30% 
Muži 80% 75% 70% 65% 70% 
Zdroj: Vlastní zpracování podle firemních podkladů. 

 

Z vypracovaných dat lze vidět, že rozdíl mezi muži a ženy ve firmě je poměrné 

velký. Počet pracujících žen se mírně zvyšoval každým rokem a počet pracujících mužů 

každým rokem naopak lehce klesal.  

 

 

Obr. č. 3.5:  Vývoj zaměstnanců od roku 2005-2007 podle pohlaví 

 

Pramen: Vlastní zpracování podle firemních podkladů. 
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4. Analýza přístupu managementu k zajišťování dlouhodobé  

efektivnosti organizace 

 

4.1 Předmět analýzy 

 

Předmětem analýzy jsou manažerské postupy sloužící dlouhodobé úspěšnosti 

organizace. Cílem je zjistit, které manažerské postupy zaměřené na dlouhodobou 

úspěšnost analyzovaná společnost uplatňuje. Na základě vyhodnocení jsou předložena 

doporučení v oblastech a postupech, které jsou zaměřené jak na dosahování strategických 

cílů v měnícím se podnikatelském prostředí, tak i vytvoření vnitřních předpokladů, aby 

organizace těchto cílů dosáhla. 

 

4.2 Postup analýzy a použité metody 

 

Po počáteční orientaci o strategických cílech a předpokladech organizace 

s využitím metody analýzy dle dostupných firemních dokumentů, byla zvolena metoda 

polostrukturovaného rozhovoru s vedoucím manažerem analyzované organizace. Na 

základě takto získaných informací byla provedena analýza makroprostředí dle PEST, 

analýza mikroprostředí dle SWOT a analýza pěti konkurenčních sil dle Portera. 

Zanalyzováno bylo také vedení lidí ve společnosti Elmich. 
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4.3 Analýza makroprostředí a mikroprostředí 

4.3.1 Analýza PEST 

 

Politicko-legislativní vlivy  

 1.7.2009 vstoupil v platnost zákon o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, čímž vznikla všem podnikatelským subjektům povinnosti používat 

při komunikaci se státními úřady elektronickou schránku.  

Zásadní změnou v roce 2010 je úprava sazby DPH z 9% na 10% respektive z 19% 

na 20%. Což vedlo ke zvýšení cen všech produktů a služeb jak pro koncové zákazníky 

tak dodavatele, kterým se zvýší náklady. 

 

Ekonomické faktory 

 

 Inflace - míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen  činila za rok 2009 1,0%, což je o 5,3% méně ve srovnání s rokem 

2008 (hodnota inflace 6,3%). Tato hodnota patří do skupiny tzv. mírné inflace a v roce 

2010 se očekává podobný průběh, který je dán stále probíhající ekonomickou krizí, kdy 

není vytvářen tlak na zvyšování cen. [5] 

 

Tab. č. 4.1: Vývoj míry inflace vyjádřený přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen od roku 2000 do roku 2009 [5] 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3,90% 4,70% 1,80% 0,10% 2,80% 1,90% 2,50% 2,80% 6,30% 1,00% 

 

V roce 2010 očekává Česká národní banka zvýšení meziroční míry inflace na úroveň 2%. 
[4] 
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 Nezaměstnanost – obecná míra nezaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel 

(věková skupina 15-64 let) dosáhla v 4. čtvrtletí roku 2009 7,3%, což je oproti 4. čtvrtletí 

předchozího roku zvýšení o 2,9 procentního bodu. Nízkou nezaměstnanost, i přes vzestup 

nezaměstnanosti v roce 2009, mají trvale vysokoškoláci (3,0%) a osoby s úplným 

středním vzděláním s maturitou (5,2%). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve 

skupině osob se základním vzděláním (25,%) A mírně nadprůměrná je v početné skupině 

osob se středním vzděláním bez maturit vč. Vyučených (8,1%).  Vzhledem ke zvyšující 

se nezaměstnanosti se předpokládá mírný pokles poptávky po kuchyňském zboží a jiných 

doplňcích, neboť nezaměstnaní lidé omezí výdaje k uspokojení nezbytně nutných potřeb 

a případné investice do obnovy kuchyňského zařízení ponechají na ekonomicky 

příhodnější období. Přesto je však pozitivní nízká nezaměstnanost zákazníků s vyšším 

vzděláním, u kterých se předpokládají také vyšší příjmy. [5] 

 

 Průměrná mzda – v roce 2009 dosáhla průměrná mzda výše 23 598Kč, v 

meziročním srovnání činil přírůstek 907Kč (4,0%). Spotřebitelské ceny se zvýšily za 

uvedené období o 1,0%, reálná mzda tak vzrostla o 3,0%. Tento relativně vysoký růst byl 

však ovlivněn strukturálními vlivy, zejména propouštění zaměstnanců s nižšími mzdami a 

poklesem nemocnosti. Celkový počet zaměstnanců se snížil o 6,8% přičemž objem mezd 

poklesl pouze o 2%. 

Zvyšující se kupní síla zaměstnaného obyvatelstva alespoň částečně pokryjí úbytek 

zákazníků, kteří ztratili práci. [5] 

 

 HDP – Hrubý domácí produkt očištěný o sezónní, cenové a kalendářní vlivy klesl 

v posledním čtvrtletí roku 2009 meziročně o 3,1%. Za celý rok 2009 byl HDP oproti 

předcházejícímu roku nižší reálně o 4,1%. Podstatně menší meziroční pokles HDP ve 4. 

čtvrtletí 2009 je důsledkem pomalu  zotavující se ekonomiky. Po výrazném propadu v 

prvním čtvrtletí 2009 ekonomika dále klesala i ve čtvrtletí druhém. V třetím a čtvrtém 

čtvrtletí byl meziroční pokles již méně výrazný a při srovnání s předchozím čtvrtletím 

dokonce HDP mírně vzrostlo. V celoročním úhrnu se však ekonomika propadla pod 

úroveň roku 2007. [5] 
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Tab. č. 4.2: Vývoj HDP očištěného o sezónní vlivy v stálých cenách v roce 2009 [5] 

Hrubý domácí 
produkt 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2009 

K předchozímu 
čtvrtletí 

-4,10% -0,30% 0,60% 0,70% x 

Ke stejnému 
období roku 2008 

-4,00% -4,90% -4,50% -3,10% -4,1 

 

Podle prognózy ČNB by se měla ekonomika v roce 2010 stabilizovat a meziročně 

vykázat růst o 1,4%. 

 

Sociálně-kulturní faktory 

 

 Demografický vývoj populace – v roce 2009 se zvýšil počet obyvatel České 

republiky o 39,3 tisíce, přičemž většina přírůstku byla důsledkem zahraniční migrace o 

saldu 28,3 tisíce, přirozený přírůstek byl díky stále rostoucí porodnosti a nízké úmrtnosti 

kladný a činil 10,9 tisíce osob. Počet obyvatel tak přesáhl hranici 10,5 milionu. 

  Věková struktura - největší změnou věkové struktury zjištěnou sčítáním 

lidu 2001 byl hluboký úbytek dětí ve věku do 14 let. Klesl také počet mladých lidí ve 

věku 15-19 let od roku 1991 do roku 2000 o více než 220 tisíc, tj. o více než 25 %. Tím 

již byly ovlivněny počty studentů středních škol a žáků odborných učilišť. Vzestup počtu 

osob starších 80 let v první dekádě 21. století zesílí a bude akcelerovat – osoby ve 

vysokém věku se stanou nejrychleji rostoucí věkovou skupinou vůbec. 

 Průměrný věk obyvatel je 39,5 let. Z hlediska prodeje kuchyňských výrobků se 

jedná o ideální cílovou skupinu.  

Rozmístění - Podíl městského obyvatelstva v ČR je 74,5 procenta a roční míra růstu se 

pohybuje na hranici 0,12 procenta. V Moravskoslezském kraji představují lidé žijící ve 

městech asi dvě třetiny všech obyvatel. Z toho vyplývají jasné výhody pro distribuční 

cesty využitím většího pokrytí prostřednictvím měst.  
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Hustota obyvatel - v České republice je hustota obyvatel na úrovní 129 obyvatel/km2. 

Pokud uděláme srovnání s ostatními kraji, pak je největší hustota v Moravskoslezském 

kraji, lze tedy předpokládat vyšší koncentraci potencionálních kupujících. [5]  

Vzdělání  

 

Obr. č. 4.3: Nejvyšší dosažené vzdělání ve věku 30 a více let podle věkových skupin dle 

sčítání lidu v roce 2001 [5]   

  

Technologické prostředí 

Změny technologie – v posledních třech letech lze sledovat stále zvyšující se 

zájem zákazníků o zdravý životní styl. Daleko častěji kontrolují jaká jídla konzumují, ale 

také z jakých materiálů jsou vyráběny produkty, které používají k jejich přípravě. Velký 

rozmach tak v současné době zažívají keramické nože, které při zpracování zeleniny 

neničí vitamíny. 

Zastarávání – i v oblasti kuchyňských potřeb se snaží výrobci odlišit své produkty 

od konkurence, proto na trh pravidelně přicházejí s novým produkty, které kopírují 

současné trendy v designu a stravování. Morální zastarávání výrobků je ze jména u 

módních kuchyňských produktů mnohem rychlejší než jejich celková životnost. 
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4.3.2 Analýza pěti sil 

Dodavatelé  společnosti Elmich: 

 Vyjednávací síla dodavatelů může vést ke snižování zisku podniku, protože silní 

dodavatelé mohou zvyšovat cenu svého zboží nebo také mohou snižovat kvalitu vstupů. 

Společnost Elmich využívala na začátku svého podnikání 100% dodavatele výhradně 

z Číny a Vietnamu. Od této strategie během upevňování své pozice na českém trhu 

postupně upouští a orientuje se také na další dodavatele přímo z Evropy – dováží zboží 

např. z Polska. Tím snižuje riziko závislosti pouze na několika málo dodavatelích nebo 

daném regionu Číny a Vietnamu a může reagovat mnohem více pružněji – udržovat 

menší sklady a častěji objednávat dle potřeby. Konkrétní dodavatelé společnost Elmich 

samozřejmě nechtěla zveřejnit, protože jsou tyto údaje obchodním tajemstvím. 

 Elmich zde tedy úspěšně snižuje vyjednávací sílu dodavatelů. Doporučením je 

provést podrobnou analýzu všech dodavatelů, uchovat ty nejlepší a průměrné nahradit 

novými, které lze získat poměrně bez problému. I díky krizi lze s novými dodavateli 

vyjednat výhodnější smlouvy a podmínky dodávání služeb. 

 

Odběratelé Elmichu: 

 Společnost Elmich je primárně velkoobchodem s levným, spotřebním zbožím. 

Elmich dodává toto zboží dalším maloobchodním jednotkám po celém území do ČR, SR 

a Polska. V odvětví, kde působí Elmich (poměrně levné spotřební zboží) není problém 

změnit dodavatele a zákazníci tak mají silnou vyjednávací pozici – mohou bez větších 

nákladů tohoto dodavatele změnit za jiného. 

Elmich využívá také internetového distribučního kanálu, kde rozhoduje především 

cena. Konkurence je v oblasti levného spotřebního zboží ještě vyšší. 

 Řešením je zaměření se na kvalitnější výrobky a vlastní značky – to je způsob, jak 

se odlišit od konkurence a budovat si vztah se zákazníky. Pokud se Elmichu podaří 

vybudovat povědomí o vlastních značkách mezi zákazníky (např. keramické nože jejich 

vlastní značky Smart Cook), tak to bude jeden z kroků, jak si udržet stávající odběratele a 

získat ty nové. Dalším doporučením je poskytovat množstevní slevy či akce „crazy days“ 

na vybrané produkty. 
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Konkurence uvnitř odvětví 

 Hlavními konkurenty uvnitř odvětví představují pro Elmich jednak velké 

hypermarkety (nař. Tesco, Globus či Makro), které nabízejí mnohdy identické zboží a 

také jiné asijské organizace (založeny např. také Vietnamci, kteří zde mají rodiny, 

zázemí, mají znalost trhu a kontakty v Asii a vlastní potřebný kapitál). Takovým 

příkladem je organizace Vinamex s.r.o, která má hlavní sklad v Praze a prodává velmi 

podobný sortiment. 

 Na trhu v ČR momentálně není rozhodující hlavní hráč, který by ovládal trh. 

Elmich se musí odlišit jednak cenou (to ale není z dlouhodobého hlediska ziskové), pak 

musí nabízet neustále vyšší kvalitu a nadstandardní servis, na který jsou evropští 

zákazníci zvyklí a také musí pečlivě zvážit další expanzi do Polska a ČR, nebo upevnění 

pozice na českém trhu. Existuje také varianta zvážit odkup konkurenta a posílit tak svůj 

tržní podíl. Doporučila bych zaměstnat další obchodní zástupce, kteří získají nové 

obchodní partnery a Elmich získá větší tržní podíl. Další doporučení je prosazovat 

strategii diferenciace a to zdokonalením vlastních produktu a značky + spojení s úsilím 

marketingu vybudovat silnou značku. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Existuje zde vysoká hrozba vstupu nových konkurentů, protože zde nejsou velké 

vstupní bariéry (není potřeba žádné speciální technologie, know-how nebo speciální 

licence). Velkou hrozbu představují především organizace, které mohou mít již 

vybudované obchodní kontakty v Asii či zahraničí – např. jiní vietnamští nebo 

podnikatelé, kteří mohou využít zázemí a znalost místního trhu v ČR a na Slovensku a 

know-how a obchodní kontakty ve Vietnamu. Další hrozbu mohou představovat větší 

čínské firmy, které se rozhodnout  vstoupit na český trh. 

Možnost, jak se bránit proti hrozbě vstupu nových konkurentů je získat velký tržní 

podíl (pro nové vstupující by zde byla příliš silná konkurence) a také se více zaměřit na 

budování vlastní značky, pod kterou se budou dané výrobky prodávat. Důležitou roli 

hraje také investování do marketingu (analyzovat trh, sledovat inovace a novinky 
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v zahraničí u produktů, které Elmich prodává a také vytvořit věrnostní slevy a programy 

pro stálé zákazníky) a neustálé sledování konkurence. 

 

Hrozba substitutů (nahradí nové výrobky) 

Je pro Elmich velmi snížena díky širokému portfoliu nabízených produktů od 

kuchyňských potřeb, přes ty kancelářské a domácí až po auto-moto doplňky. Problémem 

ale může být fakt, že se firma nespecializuje na užší oblast a proto nebude mít nikdy 

takový přehled ve všech oblastech podnikání než konkurence, která se výhradně 

specializuje na prodej chovatelských potřeb. 

 Společnost by měla zanalyzovat výsledky prodeje portfolia a stanovit si, 

jak široké by mělo být a případně zrušit prodej v těch oblastech, kde jsou prodeje nízké, 

konkurence má převahu či tato oblast nemá budoucnost. Dobrým příkladem je prodej 

kuchyňských potřeb pod vlastní značkou Smart Cook. Zde si firma začíná budovat 

originální značku, kterou propaguje pomocí novinky - prodeje keramických nožů. 
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4.3.3 SWOT analýza společnosti  

Při strategické analýze SWOT vycházíme z faktu, že je tato analýza užitečná v mnoha 

směrech : 

o Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice jejich 

organizace. 

o Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

o Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní nebo 

externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým 

činnostem. 

o Vede ke zlepšené výkonnosti organizace 

 

Z analýzy, která byla provedena na základě polostrukturovaného rozhovoru 

s představitelem společnosti Elmich a na základě studia dostupných informací, materiálů 

a dokumentů jsem došla k následujícím výsledkům: 

 

Analýza silných stránek (+): 

o Vysoká konkurenceschopnost – pevné obchodní kontakty s dodavateli  v Asii 

o Nízká fluktuace zaměstnanců – kvalitní HR přístup 

o Kombinace prodejních kanálů – fyzické prodejny + internetový obchod 

o Tradice na trhu již několik let 

o Vytvořené vztahy s B2B zákazníky 

o Široké portfolio nabízených produktů  

o Rostoucí povědomí o společnosti  

o Distribuce a budování vlastní značky 

 

Z výsledků analýzy silných stránek vyplývá, že společnost Elmich využívá 

několikaletého působení na trhu a začíná také budovat a prodávat své vlastní značky – 

např. značku Smartcook – to je velmi důležitý krok pro stabilitu  firmy a doporučuji 

zaměstnat brand managera (Elmich tohoto specialistu nemá), který bude značku dále 

úspěšně rozvíjet. 
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Doporučením je upevnit vztahy s dodavateli v Asii, ale také najít nového (nejen) 

asijského dodavatele, který může společnosti Elmich zajistit nižší pořizovací náklady. 

Nadprůměrně dobře jsou vedeny lidské zdroje, kdy se prokázala vysoká spokojenost 

zaměstnanců, kteří jsou ochotni pracovat dlouhodobě pro Elmich.  

 

Analýza slabých stránek (-): 

o není distribuce do velkých hypermarketů 

o Není plně propracovaný marketing a podpora prodeje 

o Omezený přístup k distribučním kanálům 

 

Společnost by měla uvažovat o založení většího počtu kamenných obchodů a 

upevnit tak svou pozici na trhu. Kromě distribučních kanálů je potřeba také zlepšit 

marketingové aktivity 

 

 

Analýza příležitostí (+): 

o Vstup na nové trhy – Polsko a Slovensko 

o Zaměření na B2C segment 

o Efektivnější řízení skladových zásob, distribuce a plánování prodeje 

o Vstup na trh s dalšímy produkty 

o Vybudovat silnou vlastní značku 

o Sledovat trendy ve světe a přicházet s novinkami na trh – neustále inovovat 

 

Elmich reálně uvažuje o další expanzi na polském a slovenském trhu, díky již 

vybudované základně v Ostravě, Praze, Warszawe a Bratislavě je to logický krok. Velkou 

příležitost vidím v budování vlastní značky Smartcook (kuchyňské nože a zařízení). 

Doporučuji investovat více do této značky – podle vysokých prodejů má šanci se stát 

známou značkou mezi kuchyňskými zařízeními. 
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Analýza hrozeb (-): 

o Špatná strategická rozhodnutí managementu 

o Příliš široké portfolio – těžká pozice pro  budování vlastní značky 

o Orientace na levné, spotřební zboží – problém odlišit se od konkurence 

o Špatně vedený marketing a reklama 

o Zvýšení konkurence v oblasti podnikání 

o Nevhodné investování managementu 

o Ztráta dlouhodobých dodavatelů a problém nalézt kvalitní nové partnery 

o Globální krize 

 

Doporučuji vypracovat krizové plány možných neúspěchů – především spojené 

s rozšiřováním dalších poboček a získávání dalšího trhu. Také bych doporučila Elmichu, 

aby zaměstnal více českých, slovenských nebo polských manažerů, kteří mohou mít 

dobré znalosti daného trhu. 

4.3.4 Analýza vedení lidí 

 Organizace Elmich, i když založená jako s.r.o v ČR, je vedena asijským 

managementem, ale neuplatňuje se zde autoritativní styl vedení podřízených, kterým se 

pouze rozkazuje a vyžaduje plnění nařízení. Naopak je zde uplatňován demokratický styl 

vedení, kde se přenáší část pravomocí na podřízeného . Zaměstnanec se tak ztotožní 

s firmou samotnou. Pracovní atmosféra je uvolněná a vedení vítá zpětné reakce a podněty 

svých zaměstnanců. V organizaci jsou především klíčoví zaměstnanci motivováni tak, 

aby neměli potřebu odcházet ke konkurenci, ale také řadoví pracovníci jsou placeni nad 

průměrem především ostravských firem. Ve společnosti pracují jak vietnamští 

zaměstnanci, tak i čeští. Dle managementu ale i neoficiálních vyjádření několika 

zaměstnanců v Elmich nejsou žádné rasové problémy na pracovišti a zaměstnanci spolu 

vychází nadprůměrně. 

 Elmich bych v oblasti HR doporučila zavedení „cafeteria systému“ odměňování 

zaměstnanců a také větší slevy na produkty, které prodává i pro rodinné příslušníky či 

nejbližší známé. Tím se může šířit povědomí o společnosti a jejích výrobcích dále i mezi 

B2C zákazníky. 
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5. Náměty pro management 

 

Doporučením pro zlepšení je provádět pravidelně analýzu všech dodavatelů a 

neustále hledat a ty kvalitnější (např. zaměstnat specialistu na nákup – product managera) 

I díky krizi lze s novými dodavateli nyní vyjednat výhodnější smlouvy a podmínky pro 

dodávání kvalitnějších výrobků. 

 

Důležitou roli hraje také investování do marketingu a podpory prodeje. 

Doporučuji analyzovat pravidelně trh a konkurenci, sledovat inovace a novinky 

v zahraničí u produktů, které Elmich může uvést na trh jako první a také vytvořit 

věrnostní slevy a programy pro stálé zákazníky – např. speciální akce na nějaký produkt 

každý den (doporučuji rozšířit margetingový tým). 

 

Společnost by měla zanalyzovat výsledky prodeje portfolia a stanovit si, jak 

široké by mělo být a případně zrušit prodej v těch oblastech, kde jsou prodeje nízké, 

konkurence má převahu či tato oblast nemá budoucnost. Správnou cestou je prodej 

produktů pod vlastní značkou. Elmich si začíná budovat vlastní značku, kterou propaguje 

pomocí novinky - prodeje keramických nožů pod značkou Smartcook. Budování vlastní 

značky je velmi důležitý krok pro stabilitu  firmy – i díky vysokým prodejům této značky  

doporučuji zaměstnat brand managera (Elmich tohoto specialistu nemá), který bude 

značku dále úspěšně rozvíjet. 

 

Elmich reálně uvažuje o další expanzi na polském a slovenském trhu, díky již 

vybudované základně v Ostravě, Praze, Warszawe a Bratislavě. Společnost by měla 

provést strategické rozhodnutí, jestli bude zakládat více poboček na území ČR, nebo jestli 

provede expanzi do okolních států – toto rozhodnutí bude velmi důležité pro budoucnost 

celé firmy.  
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Doporučuji vypracovat krizové plány možných neúspěchů – především spojené 

s rozšiřováním dalších poboček a získávání dalšího trhu. Také bych doporučila Elmichu, 

aby zaměstnal více českých, slovenských nebo polských manažerů, kteří mohou mít 

dobré znalosti o trhu a konkurenci. 

 

Elmichu bych v oblasti lidských zdrojů doporučila zavedení „cafeteria systému“ 

odměňování zaměstnanců a také větší slevy na produkty, které prodává i pro rodinné 

příslušníky či nejbližší známé. Tím se může šířit povědomí o společnosti a jejích 

výrobcích dále i mezi B2C zákazníky. 

 

 Celkově tedy doporučuji významně investovat do lidských zdrojů a postupně 

vybudovat tým specialistů, kteří ve společnosti Elmich chybí. 
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6. Závěr 

 

 V této bakalářské práci jsme se zabývala manažerskými postupy, zaměřenými na 

dlouhodobou úspěšnost organizace ve společnosti Elmich. Nejdříve jsem se zabývala 

tématem z teoretického hlediska, které jsem se po té také použila v praktické části – např. 

analýza SWOT nebo analýzu pěti sil dle Portera. Z výsledků analýzy jsem doporučila 

managementu návrhy na zlepšení v oblastech, které mají vliv na dlouhodobou úspěšnost 

organizace. Nejdůležitějším doporučením pro společnost Elmich je více investovat do 

lidských zdrojů a vybudovat tým specialistů, který společnosti chybí a také doporučuji, 

aby se organizace zaměřila na budování vlastních značek. 

 Cíle mé bakalářské práce byly splněny. 
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Seznam zkratek 

 

HDP – hrubý domácí produkt 

S.R.O. – společnost s ručením omezeným 

B2C – business to customer 

B2B – business to business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Přílohy 

Příloha 1/1 

 

Schéma polostrukturovaného rozhovoru s představitelem společnosti 

Elmich: 

1. Důvod založení společnosti, historie, jak dlouho působí na trhu? 

 

2. Jaké portfolio produktů Elmich nabízel v minulosti a jaké nabízí nyní? 

 
3. Oblast LŘ – počet zaměstnanců, vývoj, mzdy, fluktuace ? 

 

4. Jaký styl vedení zaměstnanců se uplatňuje? 

 

5. Cenová politika – jaká byla v minulosti a jaká je nyní? 

 

6. Zákazník – kdo je typický zákazník? 

 
7. Jakou máte distribuci – prodejní kanály ? 

 

8. Propagace – reklama, marketing, podpora prodeje? 

 

9. Budoucnost – co společnost plánuje a kam se chce dostat? Za jak dlouho? 

 

10. Jaké jsou silné stránky Elmichu ? 

 
11. Kde vidíte možnost ohrožení pro Elmich ? 

 

12. Jaká je konkurence i potenciální? 


