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1 Úvod 

V nestabilním tržním prostředí, v němž téměř každodenně dochází ke změnám 

v konkurenci, dodavatelích či v politickém nebo demografickém vývoji země, nabývá řízení 

společnosti na složitosti a náročnosti. Tyto nástrahy se zdaleka nevyhýbají ani stavebním 

společnostem, ba naopak působí v daleko větší síle než v mnoha jiných oblastech podnikání, 

a to zejména v návaznosti na právě probíhající krizi v tomto odvětví. Některé podniky tyto 

nástrahy zvládají dobře a jsou úspěšné, jiné stagnují a ostatní pak tápou o jejich budoucí 

existenci. Celá řada podniků ukončila svou podnikatelskou činnost či se k tomuto závěru 

neodvratně blíží. 

Důvody, jež přivádějí společnosti do této situace, se nacházejí v mnoha oblastech. 

Mimo jiné se může jednat o trvalé uplatňování zastaralých strategických řízení firmy, 

nevhodně navrženou strategii, zaměstnávání neschopných manažerů či vidinu rychlého 

a nezodpovědného dosažení výnosu. Rozhodujícím faktorem podnikatelské činnosti 

vedoucím k jejímu úspěšnému působení na trhu je monitorování vnějšího a vnitřního 

prostředí, na jejichž výsledcích je následně postavena odpovídající strategie. Na vhodně 

zvolenou strategii a s ní spojenými cíli firmy je totiž v současné době neustálých změn 

a nestabilního růstu jednotlivých oborů kladen mnohem větší důraz, což ve stavebním odvětví 

platí dvojnásob. Podstatnou úlohu zde má schopný management, který umí nejen kvalitní 

strategii navrhnout, ale také ji dokáže v dané společnosti náležitě prosadit. 

Je potřeba analyzovat a zacílit na zákazníkovy požadavky své produkty a služby, 

jež pro něj budou přidanou hodnotou v ceně, módě, image či šetrnosti k životnímu prostředí. 

Objevit a náležitě využívat své silné stránky a být si vědom těch slabých, protože právě ty 

jsou pro společnost výzvou pro její nepřetržité zdokonalování vedoucí ke zlepšení 

konkurenční pozice na trhu. Úspěch společnosti v konkurenčním prostředí se také neobejde 

bez patřičné pružnosti, adaptability či umění inovace. 

Pokud chce být podnik úspěšný v silné konkurenci svého odvětví, nestačí se pouze 

přizpůsobovat konkurenčním trendům, nýbrž je potřeba zajistit si patřičný náskok, což 

ve výsledku znamená získání a udržení vyššího počtu zákazníků a tím pádem také zvýšení 

příjmů společnosti. Velký vliv má rovněž jednotný trh Evropské unie, který sice přináší 

takřka neomezené možnosti pro podnikatelskou činnost, ovšem na druhou stranu také větší 

konkurenci. Mimo konkurenci působí na společnosti mnoho jiných faktorů v podobě rostoucí 

vyjednávací síly ze strany zákazníků a dodavatelů či politických nařízení, jež ve svém 



2 
 

důsledku vystavují podniky neustálému tlaku na zvyšování kvality svých produktů a služeb. 

Je potřeba, aby management myslel a jednal strategicky a využíval veškeré změny z okolí 

plynoucích pro zajištění náležitého předstihu před konkurencí. 

Cílem diplomové práce je návrh strategických variant vedoucích k dosažení 

vytyčeného cíle společnosti REVOLT, s.r.o., jehož hlavní podnikatelskou činností je 

zateplování budov a instalace solárních systémů. V teoretické části budou objasněna 

podstatná východiska, která budou posléze využita v části praktické. Následně bude zvolena 

vhodná metodologie řešení založená na systémovém přístupu. Po podrobné charakteristice 

společnosti bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí, jejíž výsledky povedou k 

vytvoření strategických variant vedoucích k dosažení definovaného cíle, které budou pomocí 

SWOT analýzy dále přezkoumávány z hlediska jejich možné realizovatelnosti. 
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2 Teoretická východiska 

Cílem této kapitoly bude v první řadě vysvětlení základních pojmů týkajících se tvorby 

strategického záměru, jakožto cíle této diplomové práce. Dále bude stručně popsán postup pro 

vytváření strategické analýzy okolí společně s informačními zdroji k ní potřebnými. Další 

podkapitola se bude věnovat analýze vnějšího prostředí, přesněji řečeno PEST analýze 

a Porterově analýze pěti sil, jež byly zvoleny pro tuto práci. Následující podkapitola se bude 

zabývat analýzou vnitřního prostředí a s ní související finanční analýzou. Poznatky 

vyplývající z další podkapitoly věnující se SWOT analýze, jakožto analýze integrující 

a ohodnocující výsledky z předešlých analýz, budou sloužit jako podklad k jejímu 

vypracování v praktické části. Závěrečné podkapitoly teoretické části pak budou věnovány 

samotné formulaci strategie. 

 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Strategické řízení 

„Strategické řízení zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu 

mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou 

a prostředím, v němž firma existuje“, Keřkovský (2006, str. 4). 

Je možné jej rovněž charakterizovat jako mix základních manažerských činností – 

plánování, organizování, vedení a kontroly, Keřkovský (2006). 

Strategické řízení zahrnuje porozumění strategické pozice organizace, přijímání 

strategických možností v budoucnosti a řízení strategie v praxi, Johnson (2008). 

 

Obrázek 2.1-1 Model zkoumání podnikové strategie, vlastní zpracování podle Johnsona (2008, str. 12) 
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2.1.2 Strategie 

Jedná se o ústřední pojem strategického řízení. Vyjadřuje základní představy o tom, 

jakou cestou budou dosaženy firemní cíle. Předurčuje tedy, jaké činnosti bude muset firma 

uskutečnit pro naplnění svých cílů, Keřkovský (2006). 

Strategii lze definovat jako směr a rozsah působnosti organizace v rámci dlouhodobého 

hlediska, jež dosahuje výhody v měnícím se prostředí prostřednictvím uspořádaných zdrojů 

a kompetencí se zaměřením na uspokojení zúčastněných stran, Johnson (2008).  

2.1.3 Strategické cíle 

„Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím 

své existence a svých činností“, Keřkovský (2006, str. 10). Nejdůležitějším kritériem 

hodnocení činnosti podniku lze bezesporu označit stupeň dosažení jednotlivých cílů, které si 

firma vytýčila.  

Cíle by jednoznačně měly být vymezeny tak, aby byly SMART, Keřkovský (2006): 

S – „stimulating“ – cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků, 

M – „measurable“ – dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné, 

A – „acceptable“ – cíle by měly být akceptovatelné, 

R – „realistic“ – reálné, dosažitelné, 

T – „timed" – určené v čase. 

  

Faktory ovlivňující volbu cílů jsou podle Keřkovského (2006) především tyto: 

• vliv prostředí, v němž podnik působí, 

• očekávání důležitých zainteresovaných stran, 

• objem dostupných výrobních faktorů, 

• interní vztahy, 

• vlastnosti/schopnosti stratégů, 

• minulý vývoj podniku. 

 

Správné vymezení cílů je pro podnik velmi důležité. Keřkovský (2006) pro tento fakt 

definoval následující důvody: 

• Cíle vymezují postavení firmy vzhledem k jejímu okolí, začleňují ji do něj. 

• Cíle umožňují koordinovat činnost těch, kde rozhodují a vytvářejí předpoklady pro 

zajištění konzistentnosti rozhodování na různých úrovních; správně vytyčené cíle 

vedou k žádoucímu standardu chování zaměstnanců. 
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• Strategické cíle pomáhají distribuovat pravomoci a odpovědnosti v řídící hierarchii. 

• Cíle představují standardy pro hodnocení činnosti podniku; bez jasných cílů nemá 

podnik jasný základ pro hodnocení svého úspěchu či neúspěchu. 

2.1.4 Poslání 

„Každá firma (organizace, instituce) byla založena a existuje proto, aby naplňovala 

určité poslání. Ať už se jedná o výrobu či poskytování služeb svým zákazníkům. Poslání 

koresponduje se základními představami (vizí) zakladatelů firmy o tom, co bude předmětem 

podnikání, jací budou zákazníci firmy, jaké potřeby a jakými výrobky a službami bude firma 

potřeby svých zákazníků uspokojovat“, Keřkovský (2006, str. 22). Poslání musí být, stejně 

jako ostatní strategické dokumenty, čas od času aktualizováno. Keřkovský (2006) 

 Jednotlivé funkce poslání, Keřkovský (2006): 

• vyjadřuje základní strategický záměr vlastníků a top managementu firmy, 

• má výrazný vnější informační význam, protože deklaruje poslání firmy směrem 

k veřejnosti a vystavuje tímto způsobem firmu veřejné kontrole, 

• představuje základní normu pro chování managementu i řadových zaměstnanců uvnitř 

firmy. 

 

Kotler (2011) charakterizoval tyto tři hlavní charakteristické rysy poslání: 

1. Zaměřují se na omezený počet cílů. Není vhodné a ani příliš možné chtít vyrábět 

výrobky nejvyšší kvality, poskytovat nejlepší služby a zároveň prodávat za nejnižší 

cenu. 

2. Poslání zdůrazňují politiku a hlavní hodnoty společnosti. Zužují rozsah individuálního 

jednání, aby zaměstnanci jednali zásadově v důležitých záležitostech. 

3. Definují hlavní konkurenční sféry, na kterých bude společnost operovat: 

• Odvětví. Jedná se o rozsah odvětví, na němž bude společnost působit. Firmy 

mohou operovat na jednom či souboru příbuzných odvětví. Další možností je 

operovat v odvětví průmyslovém, zboží, spotřebního zboží či služeb. 

• Výrobky a aplikace. Rozsah výrobků a aplikací poskytovaných určitou 

společností. 

• Schopnosti. Rozsah technologických či jiných zásadních předností, jež společnost 

vlastní a využívá jich. 

• Tržní segment. Typ trhu nebo zákazníků, kterým bude společnost sloužit. 
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• Vertikální sféra. Počet úrovní jednotlivých kanálů od surovin ke konečnému 

výrobku a distribuci, na kterých se bude společnost podílet.  

• Geografická sféra. Rozsah oblastí, zemí či skupin zemí, na nichž se bude 

společnost vyskytovat. Firmy mohou operovat jen v určitém městě nebo zemi, ale 

mohou rovněž působit jako nadnárodní společnost.  

2.1.5 Podnik a jeho kultura 

Kulturu podniku lze definovat jako „společně sdílené zkušenosti, příběhy, názory 

a normy, které charakterizují nějakou firmu“, Kotler (2011, str. 88). Podnik je složen 

ze struktur, zásad a kultury. Tyto složky se mohou stát v rychle se měnícím podnikatelském 

prostředí dysfunkční. Struktury i zásady lze, i když obtížně, změnit, ovšem změnit kulturu 

společnosti je velice těžké. Na druhou stranu bývá změna kultury společnosti klíčem 

k úspěšné realizaci nové strategie, Kotler (2011). 

 

2.2 Strategická analýza okolí firmy 

Jedná se o proces monitorování a vyhodnocování zjišťovaných skutečností takovým 

způsobem, aby bylo možné v konečné fázi určit případné příležitosti a hrozby, které 

jednotlivé faktory okolí pro podnik představují. Analýza by měla být především zaměřena 

na odhalení trendů ve vývoji, které působí ve vnějším prostředí a které mohou firmu 

v budoucnosti významněji ovlivňovat, Keřkovský (2006). 

 

Podle Keřkovského (2006) by strategická analýza měla být uskutečňována ve třech 

na sebe navazujících krocích: 

1. Analýza dosavadní strategie společně s nejdůležitějšími předpoklady o vývoji okolí, 

za nichž byla zformulována. V této fázi je rovněž důležité zjistit úroveň plnění 

současné strategie. 

2. Identifikace současného stavu a předpověď vývoje okolí. Základem této fáze je 

zabývat se předpoklady a předpověďmi dalšího vývoje firemního okolí a současně, 

zda je možno v budoucnu očekávat významné změny postavení firmy v jejím okolí. 

3. Ocenění (ohodnocení) významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj 

firmy a zároveň určení nových příležitostí a hrozeb. Je nutné zabývat se otázkami, 

jestli jsou změny v současných strategických cílech nutné a jestli tyto změny povedou 

k vyplnění strategické mezery, popřípadě budou eliminovat potenciální hrozby. 
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2.3 Informační zdroje pro analýzu okolí 

Keřkovský (2006): 

• strategická rozhodování většinou doprovázejí neopakovatelné, jedinečné jevy 

a situace, které jsou v budoucnosti jen velmi těžce předvídatelné, 

• strategická rozhodování jsou po většinou velmi špatně strukturovaná, jejich řešení jsou 

postavena především na intuici, nelze je formalizovat, 

• strategická rozhodování jsou často založena na informacích pocházejících z externích 

a neformálních zdrojů, 

• strategická rozhodování jsou často uskutečňována mimo formální prostředí podniku, 

kde většinou nejsou k dispozici formální informační zdroje, 

• velmi často se vyskytují těžce překonatelné komunikační bariéry mezi top manažery 

a lidmi, kteří jsou zodpovědní za provoz informačního systému, 

• manažeři mnohdy nedisponují patřičnými znalostmi a častokrát nechtějí provádět 

racionální rozhodnutí nebo se také řídí cíli, které nejsou totožné s cíli organizace. 

 

Strategické analýzy jsou příliš zaměřovány na samotné „status quo“, tj. na současnou 

situaci, což je jednou z častých chyb. Při strategické analýze by mělo jít především o to, aby 

byly identifikovány významnější dynamické jevy a procesy těchto změn, jejichž působení 

v současné době nemusí být nijak vážné, ovšem v budoucnosti mohou výrazně určovat situaci 

firmy, Keřkovský (2006). 

2.3.1 Zdroje firemních strategických informací 

Jako nejzákladnější zdroje firemních strategických informací vyčlenil Keřkovský 

(2006) tyto: 

1. Verbální informace o okolí, jež poskytují: 

• masmédia, 

• zaměstnanci podniku, 

• lidé z okolí podniku (zákazníci, dealeři, obchodníci, dodavatelské firmy, 

pracovníci bank, poradenské firmy, akcionáři, státní úředníci, pracovníci škol 

a výzkumných ústavů, konkurenti a jejich zaměstnanci). 

2. Písemné veřejně dostupné informace z novin, časopisů, publikací, rešerší, 

výzkumných zpráv, strategických studií, výročních zpráv společností. 
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3. Internet obsahující nepřeberné množství informací, volně přístupné či placené, 

využitelné při zpracování strategické analýzy. 

4. Průmyslová špionáž, která v poslední době neustále narůstá. Na druhé straně ovšem 

rostou výdaje na vývoj systémů sloužících k ochraně obchodních tajemství 

a výrobních procesů. 

5. Strategické studie, průzkumy a prognózy. Zde se jedná především o získávání 

informací o sociálních postojích k ekonomice, vládě, vlastních výrobcích, 

o demografickém vývoji, vývoji poptávky, situaci na finančních trzích apod. 

6. Strategické informační systémy (SIS – Strategic Information System nebo EIS – 

Executive Information Systems). Jsou výsadou zejména velkých podniků a slouží 

především ke shromažďování a vyhodnocování strategických informací. Databáze je 

většinou tvořena informačními vstupy zákazníků, dodavatelů, konkurentů a vnitřních 

jednotek podniku. 

7. Speciální databázové systémy strategických informací. Jako příklad lze uvést 

databázi PIMS (Profit Impact of Market Strategy). 

 

2.4 Analýza vnějšího prostředí 

2.4.1 PEST analýza 

V rámci rychle se měnícího globálního obrazu musí firma sledovat šest hlavních sil: 

demografické, ekonomické, společensko-kulturní, přírodní, technologické a politicko-právní. 

Je třeba věnovat pozornost jejich vzájemné součinnosti, jelikož právě ona přinese nové 

příležitosti a hrozby, Kotler (2011). 

Každá z těchto sil v sobě zahrnuje řadu faktorů makrookolí, jež různou měrou 

ovlivňují společnost. Důležitost jednotlivých faktorů je pro různá odvětví, podniky a situace 

značně odlišná, Sedláčková, Buchta (2006). 

 

Demografické prostředí 

Hlavní demografickou silou, kterou je nutno sledovat, je populace, protože trh je 

složen z lidí. Je potřeba se intenzivně zajímat o velikost populace a její růst ve velkých 

městech a oblastech, věkové rozložení, úroveň vzdělání, zvyklosti domácností 

a charakteristické rysy a změny v jednotlivých regionech, Kotler (2011). 
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Ekonomické prostředí 

Trhy potřebují ke své existenci kupní sílu a lidi. Kupní síla v ekonomice závisí 

na současných příjmech, cenách, úsporách, dluzích a úvěrových možnostech. Je potřeba 

věnovat patřičnou pozornost trendům ovlivňujících kupní sílu, protože mohou mít silný dopad 

na podnikatelské činnosti, a to zejména u společností, jejichž výrobky jsou zaměřeny 

na zákazníky, kteří jsou citliví k cenám a disponují vysokými příjmy, Kotler (2011).  

 

Společensko-kulturní prostředí 

Kupní síla je na základě vkusu a preferencí lidí směřována k určitému zboží a službám 

a odvrací se od jiného zboží a služeb. Společnost svými názory, hodnotami a normami 

do značné míry tento vkus a preference definuje, Kotler (2011).  

 

Přírodní prostředí 

Neustálé zhoršování stavu přírodního prostředí je obrovským celosvětovým 

problémem. Existují obavy plynoucí ze skleníkových plynů v atmosféře, které vznikají 

spalováním fosilních paliv. Dále pak jsou to obavy z ubývání ozónové vrstvy následkem 

používání určitých chemikálií a z rostoucího nedostatku vody. Těmto a mnoha jiným 

faktorům způsobujícím poškozování přírodního prostředí čelí vlády prostřednictvím předpisů, 

které zasahují některá průmyslová odvětví. Určitá naděje rovněž spočívá v přijetí praktik, 

které budou přírodní prostředí chránit. Společnosti přicházející s novými řešeními za účelem 

nalezení kompromisu mezi prosperitou a ochranou životního prostředí mohou očekávat velké 

příležitosti, Kotler (2011). 

 

Technologické prostředí 

Technologie je vnímána jako jedna z nejdramatičtějších sil utvářející lidské životy. 

Každá nová technologie, která vstupuje na určitý trh, je silou „tvůrčího ničení“. Ovšem 

základem tržního kapitalismu je být dynamický a mít toleranci vůči tvůrčímu ničení a brát jej 

jako cenu, kterou je nutno zaplatit za pokrok. Tempo ekonomického růstu silně ovlivňuje 

množství objevených důležitých nových technologií. K objevům ovšem naneštěstí nedochází 

v průběhu času rovnoměrně. V době, kdy nedochází k podstatným objevům, se mohou 

objevovat menší inovace, které jsou méně riskantní, ale také odvracejí výzkum od důležitých 

objevů. Nová technologie může rovněž vytvářet různé nepředvídatelné dlouhodobé důsledky, 

Kotler (2011). 

 



10 
 

Politicko-právní prostředí 

Rozhodnutí v oblasti marketingu jsou silně ovlivňována vývojem politického 

a právního prostředí. Toto prostředí obsahuje zákony, vládní úřady a nátlakové skupiny 

ovlivňující a omezující různé organizace i jednotlivce. Někdy se mohou tyto zákony stát 

novou příležitostí pro podnikání, Kotler (2011). 

2.4.2 Porterova analýza pěti sil 

Model je založen na předpokladu, že pozice každé firmy, která působí na určitém trhu, 

je ovlivňována působením pěti základních faktorů/sil, Keřkovský (2006): 

1. Vyjednávací síla zákazníka 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

4. Hrozba substitutů 

5. Rivalita firem působících na daném trhu 

 

Obrázek 2.4-1 Porterův model pěti sil, vlastní zpracování 

Mezi významné konkurenční síly patří například konkurenční pozice podniku, 

struktura zákazníků, pověst mezi věřiteli i dodavateli či schopnost přilákat kvalifikované 

pracovníky. Konkurenční prostředí je specifické svými podmínkami a konkurenční situací 

daného oboru. Porterova analýza pěti sil je orientována na rozbor konkurenční situace, 

na zdroje konkurenčních tlaků a jejich intenzitu nebo na akce a reakce konkurenčních rivalů. 

Cílem této analýzy je umožnění jasného pochopení sil, jež v tomto prostředí působí, 

a identifikovat, které z nich mají pro společnost v návaznosti na její budoucí vývoj největší 

význam a které mohou být ovlivněny strategickými rozhodnutími managementu. Podnik, 

který touží po úspěchu, musí bezpodmínečně tyto síly rozpoznat, vyrovnat se s nimi, reagovat 

na ně a snažit se změnit jejich působení ve svůj prospěch, Sedláčková, Buchta (2006). 

Konkurence

Nové 
vstupy

Zákazníci

Substituty

Dodavatelé
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1. Vyjednávací síla zákazníka 

Tato síla je dána v podstatě všemi komponenty nákupního rozhodování jednotlivce 

či rodiny. V případě obchodu (zprostředkovatele odbytu) je dána tím, do jaké míry využívá 

zákazník funkce filtru získanou díky změnám v diferenciaci trhu, v požadavcích společnosti, 

procesu koncentrace obchodu či poptávkového chování.  

Pokud je zákazníkem subjekt trh výrobců, jsou pro nákup rozhodující kritéria jako je 

jakost, cena, dodací lhůta a další, oproti psychologickým nebo sociologickým faktorům 

v případě jednotlivce či rodiny, Tomek, Vávrová (2011). 

 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů roste zejména zvyšováním stupně koncentrace, 

dodáváním jedinečných výrobků či ovlivňováním kvality konečného výrobku, Tomek, 

Vávrová (2011). 

 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Z důvodu obecné neznalosti konkurence, která se může objevit kdekoliv a kdykoliv, je 

hrozba této konkurence analyzována nepřímo, tj. jako možnost, jež vyplývá z případné 

nedokonalosti vstupních bariér, které by této konkurenční síle umožnily či neumožnily vstup 

na trh. Vzniku této konkurence předchází lákavé zisky dosažené dodavateli a snadný vstup 

do dané oblasti, Tomek, Vávrová (2011).  

 

4. Hrozba substitutů 

Za substituty se považují výrobky, jež se dokáží vzájemně funkčně nahradit. 

Nebezpečí narůstá při výhodnějším poměru kvalita a cena u substitučního výrobku 

či u sortimentu, kde jsou zákazníci velmi pružní apod., Tomek, Vávrová (2011). 

 

5. Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita je dána firmami, jež operují v rámci stejného trhu a oboru. Rozsah 

konkurence je určován stupněm koncentrace podle podílu dodavatelů na trhu, diferenciacemi 

výrobku, změnami velikosti trhu, strukturou nákladů, růstem výrobní kapacity a prahem 

odstoupení, Tomek, Vávrová (2011). 
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Výstupem Porterovy analýzy by měla být identifikace nejen případných hrozeb, ale 

rovněž také příležitostí, za pomocí nichž by mohlo být působení jednotlivých hrozeb 

eliminováno, Keřkovský (2006).  

Využití Porterovy analýzy podle Keřkovského (2006) nachází své uplatnění jak 

při strategické analýze prostředí firmy (prostředek pro shromáždění relevantních fakt, která 

jsou potřebná pro rozhodování o strategii), tak při hodnocení navržené strategie, při níž 

se zaměřuje na zodpovězení těchto otázek: 

1. Snižují zamýšlená opatření vyjednávací sílu zákazníků firmy? 

2. Snižují zamýšlená opatření vyjednávací sílu dodavatelů? 

3. Zvyšují zamýšlená opatření bariéry vstupu do odvětví? 

4. Snižují zamýšlená opatření hrozbu substitutů? 

5. Zlepšují zamýšlená opatření pozici firmy vůči konkurenci, popřípadě snižují 

konkurenční rivalitu panující v odvětví? 

 

V případě, kdy se na následující otázky odpoví kladně, měla by být uvažovaná 

strategická opatření realizována. 

 

2.5 Analýza vnitřního prostředí 

Zdroje, které se používají v procesu výroby či poskytování služeb zvané termínem 

„výrobní faktory“ se rozlišují na tři hlavní skupiny – půda, práce, kapitál. Pro doplnění 

je možné uvést například informace, kvalitu managementu, firemní kulturu, know-how, 

goodwill, image firmy nebo strategické partnery. Pojem půda obsahuje především veškeré 

přírodní zdroje, ornou půdu, lesy, zdroje nerostných surovin, moře, ovzduší. Pojmem práce 

se rozumí veškeré lidské zdroje, jež se uplatňují v procesu výroby. Kapitálem se označují 

výrobní faktory vznikající v průběhu výroby a nacházející své využití jako vstupy v další 

výrobě (suroviny, materiály, polotovary, energie apod.), Keřkovský (2006). 

2.5.1 Finanční analýza 

Finanční útvar podniku by měl být zaměřen na takové oblasti, jako je prognózování 

kapitálové struktury firmy, zajišťování a alokace finančních zdrojů, pohyb peněz apod., tedy 

oblastmi, které jsou pro strategické řízení podniku životně důležité, Keřkovský (2006). 

Smyslem finanční analýzy je podle Keřkovského (2006) řešení dvou problémových 

okruhů: 
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1. Posouzení „finančního zdraví firmy“, tj. zhodnocení současného stavu resp. 

východisek formulace nové strategie, z finančních hledisek. 

2. Posouzení, jestli je navrhovaný strategický rozvoj z finančních hledisek 

reálný, případně jaké finanční zdroje budou pro zajištění navrhované strategie 

k dispozici. 

2.5.2 Ukazatele finanční analýzy 

Úkolem ukazatelů je analýza celkových finančních zdrojů a finančních výsledků 

činnosti podniku.  

Dluhošová (2008) definuje pět základních skupin poměrových ukazatelů: 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilita společnosti je charakterizována pomocí struktury zdrojů financování. 

Finanční stabilitu lze hodnotit prostřednictvím analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů 

jejich krytí (pasiv). 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita vloženého kapitálu, jakožto základní kritérium hodnocení rentability, 

je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. V praxi jsou používány 

modifikace ukazatelů rentability, jež se liší podle toho, zda se pro výpočet použije zisk před 

úhradou úroků a daní EBIT, zisk před zdaněním EBT, zisk po zdanění EAT či zisk po zdanění 

zvýšený o nákladové úroky, resp. zvýšený o zdaněné úroky. 

 

Ukazatele likvidity 

Likviditou je chápána obecná schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita je závislá na rychlosti, s jakou je podnik 

schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky či zda je schopen v případě 

potřeby prodat své zásoby apod. 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazateli aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách krátkodobých a dlouhodobých aktiv. Jedná se o ukazatele typu doby 

obratu nebo obratovosti, jež jsou využívány pro řízení aktiv. 
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Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu,  

Tato skupina ukazatelů, jež vychází kromě účetních také z údajů kapitálového trhu, 

nebude v praktické části této práce zahrnuta. 

 

2.6 SWOT analýza 

Základem SWOT analýzy je identifikace faktorů a skutečností, které pro objekt analýzy 

představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí. Tyto klíčové faktory jsou poté 

verbálně charakterizovány, popřípadě ohodnoceny, ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT.  

SWOT analýza se využívá jak při analýzách na strategické úrovni řízení, tak 

při analýzách zaměřených na problémy taktického i operativního řízení, popřípadě se objevují 

i „osobní“ SWOT zaměřené na jednotlivce. Při analýze dosavadního vývoje může být SWOT 

využívána i retrospektivně, Keřkovský (2006). 

 

Fakta pro SWOT analýzu lze podle Keřkovského (2006) shromáždit: 

• převzetím z již uskutečněných analýz, 

• porovnáním s konkurenty (benchmarking), 

• metodou interview, 

• řízenou diskusí expertů (brainstorming), 

• dříve zpracovanou SWOT, 

• závěry výzkumů z této oblasti. 

 

V rámci strategické analýzy je vhodné zařadit SWOT na úplný závěr analýzy jako 

sumář nejdůležitějších závěrů, jež byly uskutečňovány v rámci dílčích analýz (vnějších 

i vnitřních). 

Při formulaci strategie je SWOT analýza velmi cenným zdrojem informací. Z podstaty 

SWOT vyplývá základní logika strategického návrhu: návrh strategie by se měl soustředit 

na eliminaci slabin a hrozeb prostřednictvím silných stránek a strategických příležitostí. 

Každá slabina/hrozba by měla mít prostřednictvím tohoto přístupu v návrhu strategie svůj 

protějšek, tzn. opatření, které ji eliminuje, Keřkovský (2006). 
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2.6.1 Silné a slabé stránky 

Příležitosti a hrozby nestačí jen identifikovat, ale je rovněž nutné je v případě 

příležitostí využívat a v případě hrozeb eliminovat. Každá firma by se měla zabývat 

vyhodnocováním svých silných a slabých stránek. Firma nemusí nutně napravovat všechny 

své slabé stránky, ani dávat najevo radost či se dokonce chlubit svými silnými stránkami. 

Firma by se měla zamyslet nad tím, jestli je vhodné se omezovat jen na ty příležitosti, které 

korespondují se silnými stránkami, nebo se zabývat rovněž příležitostmi, pro které by musela 

určité silné stránky získat nebo si je dokonce vytvořit. Občas firma nedosahuje patřičného 

zisku ne z důvodu absence požadovaných silných stránek, ale protože nepracují společně jako 

tým. Řešením je vyhodnocení pracovních vztahů mezi jednotlivými odděleními jako součást 

auditu interního prostředí, Kotler (2011). 

2.6.2 Příležitosti a hrozby 

Společnost musí sledovat významné složky makroprostředí (demografické, 

ekonomické, společensko-kulturní, přírodní, technologické, politicko-právní) 

a mikroprostředí (zákazníci, konkurence, dodavatelé, distributoři, dealeři), jež mají vliv 

na schopnost dosáhnout zisk. Hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézat nové příležitosti. 

Dobrým marketingem se v mnoha ohledech rozumí umění nalézat a rozvíjet příležitosti 

a přinášet prostřednictvím nich patřičný zisk. Marketingovou příležitost lze definovat 

jako oblast potřeb a zájmu kupujících. V tomto případě existuje vysoká pravděpodobnost, 

že společnost dokáže tyto potřeby naplnit s odpovídajícím ziskem, Kotler (2011). 

Příležitosti nabývají mnoha podob a úkolem marketérů je, aby jim neunikly. 

Kotler (2011) definoval následující příklady: 

• Společnost může profitovat ze sbíhavých trendů odvětví a přivést na trh hybridní 

výrobek nebo službu, které jsou na trhu novinkou. 

• Společnost může na zákazníky zapůsobit pohodlnějším a efektivnějším nákupním 

procesem. 

• Společnost může svým zákazníkům vyhovět potřebě po více informacích a radách. 

• Společnost může vyrábět na zakázku výrobek či službu, které byly dříve k dostání 

pouze ve standardní podobě. 

• Společnost může přijít na trh s novou předností. 

• Společnost může vyrábět a dodávat výrobek či poskytovat službu rychleji 

než konkurence. 

• Společnost může nabízet výrobek za mnohem nižší cenu. 
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2.7 Formulace strategie 

Cíle slouží jako ukazatele toho, čeho chtějí firmy při svém podnikání dosáhnout. 

Strategií je hrací plán, jak se k cílům dostat. Každá firma si musí k dosažení svých cílů 

vypracovat strategii, která se skládá z marketingové strategie, kompatibilní technické strategie 

a strategie zásobování, Kotler (2011).  

2.7.1 Porterovy obecně použitelné strategie 

Poskytují velice dobrý základ ke strategickému myšlení. Kotler (2011) rozlišuje tři 

základní strategie: 

• celkové vedoucí postavení v nákladech, 

• diferenciace, 

• zaměření. 

 

Celkové vedoucí postavení v nákladech. Firma dosahuje konkurenční výhody 

a zvýšení tržního podílu prostřednictvím co možná nejnižších výrobních a distribučních 

nákladů. Musí vynikat v technologii, nákupech, výrobě a fyzické distribuci. Strategie je 

vhodná především v prostředí charakteristickým cenově pružnější poptávkou a bližším 

dokonalé konkurenci, Keřkovský (2006).  

 

Mezi nejdůležitější strategické zásady firem využívajících nákladovou strategii 

by mělo patřit, Keřkovský (2006): 

• využívání úspor z rozsahu prostřednictvím výroby velkých objemů redukovaného 

počtu výrobků, 

• málo časté změny sortimentu výrobků, 

• eliminování častých strategických změn, 

• nabídka výrobků pouze s nezbytnými základními funkcemi, které jsou standardní 

kvality, 

• poptávka je spíše ovlivňována, než uspokojována, 

• šetření všude, kde je to jen možné (např. preferování levných výrobních faktorů, 

minimalizace režií, využívání jednoduchých a levných distribučních kanálů), 

• preferování většího a stabilního objemu před ziskovostí. 
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Je ovšem nutné si rovněž uvědomit i rizika plynoucí ze sledování nákladové strategie, 

Keřkovský (2006): 

• nepředvídatelné technologické změny, které jsou vyvolány vědecko-technickým 

pokrokem,  

• vcelku snadné kopírování výrobní technologie a organizace výroby, 

• zvýšený zájem zákazníků o „diferencované“ výrobky, 

• přílišná nepružnost plynoucí z nákladové strategie, 

• úspěch strategie implicitně předpokládá být ve vztahu ke konkurentům opravdovým 

„nákladovým vůdcem“. 

 

Diferenciace. Firma se soustřeďuje na dosažení lepších výkonů v nějaké důležité 

oblasti přinášející zákazníkům užitek, který je oceňovaný velkou částí trhu. Firma usilovně 

pracuje na neustálém zlepšování těchto silných stránek, které mají přispět k diferenciaci. 

Diferenciace je nejčastěji dosahováno vysokou technickou úrovní, vysokou kvalitou, vysokou 

úrovní servisu a poprodejních služeb a cestou nabídky (více hodnoty za srovnatelnou cenu 

s konkurencí). Strategii diferenciace je vhodné použít v prostředí s cenově nejpružnější 

poptávkou a bližšímu nedokonalé konkurenci (nejčastěji monopolistická konkurence, 

oligopol). Podstatou strategie nemusí být jen výjimečný charakter výrobků ve srovnání 

s konkurencí. Jde o to nabídnout zákazníkovi něco, za co je ochoten si připlatit 

a co konkurence nemůže snadno napodobovat. Bývá pravidlem, že firma sledující tuto 

strategii, přichází na trh s novinkami mezi prvními, Keřkovský (2006). 

 

Strategii diferenciace je vhodné použít zejména z následujících důvodů, 

Keřkovský (2006): 

• konkurence v odvětví není tak intenzivní jako u nákladových strategií, 

• noví konkurenti vstupují do odvětví jen velmi obtížně, 

• hrozby ze stran substitutů jsou malé, věrnost zákazníků vůči značce je vysoká, 

• vyjednávací síla zákazníků bývá vzhledem k výjimečným vlastnostem výrobků nižší. 

 

Stejně jako u nákladových strategií ohrožují úspěšnost strategií diferenciace určitá 

rizika, která je potřeba eliminovat, Keřkovský (2006): 

• nenalezení odpovídající poptávky vzhledem k vyšším nákladům a tedy vysoké ceně, 
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• ztracení zájmu zákazníků o diferencované výrobky a následné přiklonění k výrobkům 

levnějším, 

• snaha konkurence o napodobování diferencovaných výrobků, 

• zvažování šíře aktivit vzhledem k možné hrozbě předstižení úzce zaměřenými 

specialisty. 

 

Zaměření. Firma se soustředí z nějakých důvodů (např. limitovaná ekonomická síla, 

výrobky pro velmi náročné zákazníky) na jeden nebo více úzkých segmentů trhu. Následně 

se s nimi detailně seznámí a řídí se podle nákladů nebo diferenciací v cílovém segmentu. 

Podle Keřkovského (2006) by strategii diferenciace měly sledovat především malé začínající 

firmy, které se kvůli svým relativně malým objemům výroby pohybují v oblasti vysokých 

jednotkových nákladů, a tudíž nejsou schopny konkurovat nákladově. Pokud malá firma 

konkuruje nízkou cenou, děje se tak díky neplacené práci vlastníků firmy anebo na úkor výše 

zisku. Proto je tedy vhodné u malých firem zavádět strategii odlišnosti. 

 

2.8 Výběr optimální strategie 

Výběr strategie lze definovat jako složitý rozhodovací proces, při kterém za pomoci 

postupné selekce možných strategických alternativ dochází k výběru strategie, jež dává 

největší záruku dosažení v ní vytyčených strategických cílů. I když je v rámci normativní 

teorie rozhodování prosazováno uvažování všech možností, je tento požadavek ve většině 

případů naprosto nereálný, a to zejména kvůli množství času a energie potřebné 

k rozpracování velkého počtu možností strategického rozvoje. 

Účelem výběru vhodné strategie je dosažení v ní obsažených strategických cílů. 

Strategie by měla být vybrána zejména s ohledem na zmenšení strategické mezery. Výběr 

strategie je určován situací a vývojem podmínek vnějšího prostředí firmy a v interních 

faktorech podniku. Bývá také ovlivňován postojem vrcholových řídících pracovníků 

k možnému riziku. Dále pak výběr strategie ovlivňuje intenzita závislosti firmy na jeho 

vlastnících, konkurentech, zákaznících, dodavatelích, vládě apod. Čím více je tedy firma 

závislá na některých ze svých stakeholders, tím méně je flexibilní ve svém strategickém 

výběru. Výjimku tvoří pouze krizové situace, Keřkovský (2006). 

 

 



19 
 

Úroveň flexibility výběru strategie je podle Keřkovského (2006) ovlivňována zejména 

těmito závislostmi: 

• s rostoucí závislostí na svých konkurentech klesá schopnost používat agresivní, 

ofensivní strategii, 

• s rostoucí závislostí na několika vlastnících klesá flexibilita strategického výběru, 

• s rostoucí závislostí na několika zákaznících a dodavatelích v rámci úspěchu a přežití 

firmy roste citlivost na jejich požadavky a vznikají omezení vzhledem k zásadním 

změnám strategie, 

• s rostoucí závislostí na vládě a společnosti klesá citlivost na tržní podmínky a přání 

vlastníků, 

• s častější proměnlivostí a vrtkavostí tržního segmentu, na kterém firma operuje, roste 

flexibilita výběru strategie firmy. 

 

Všeobecně se doporučuje, aby předložené návrhy byly posouzeny z těchto tří hledisek: 

• vhodnosti, 

• přijatelnosti, 

• uskutečnitelnosti. 

2.8.1 Vhodnost strategie 

Posouzení vhodnosti strategie by mělo v určitém smyslu znamenat stručnou 

rekapitulaci (případně aktualizaci) strategické analýzy, poslední kontrolu východisek 

a předpokladů, na jejichž základě byl zformulován návrh strategie. Uvažovaný návrh musí 

splňovat tyto požadavky, Keřkovský (2006): 

• Strategie musí být konzistentní s posláním společnosti. 

• Návrh vyplývá z uskutečněné strategické analýzy a je formulován v souladu 

s dosažením vytyčených cílů prostřednictvím využití silných stránek firmy 

a příležitostí a eliminací jejich slabých stránek a hrozeb. 

• Při strategické analýze a návrhu strategie byly vzaty v úvahu všechny relevantní 

faktory a skutečnosti, které se v současnosti příliš neprojevují, ovšem očekává 

se jejich silný vliv v budoucnosti. 

• V návrhu jsou obsaženy klíčové schopnosti, kterými firma disponuje. 

• Návrh respektuje zákonitosti ekonomiky a je tedy v souladu s existujícím 

ekonomickým a politickým prostředím, s právním řádem a s etikou podnikání. 
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2.8.2 Přijatelnost strategie 

Přijatelností strategie se rozumí zejména skutečnost, že uvažovaná strategie v případě 

jejího přijetí uspokojí všechny rozhodující zainteresované strany, kterými jsou zákazníci, 

vlastníci, management a ostatní pracovníci firmy. Je nutné zjistit, jestli bude přijatelná rovněž 

pro stát, orgány místní správy, banky, obchodní partnery a koneckonců i pro konkurenty 

společnosti. 

V této fázi by měla být uvažovaná strategie hodnocena především z pohledu kritérií 

bezprostředně se týkajících jednotlivých zainteresovaných stran, Keřkovský (2006). 

2.8.3 Uskutečnitelnost strategie 

Jedná se zejména o zajištění výrobních faktorů, které jsou potřebné pro realizaci 

strategie, kapitálu, technologií, pracovní síly s požadovanou kvalifikací, energií, surovin 

a materiálů, know-how, licencí, informací atd. Nesmí se rovněž opomenout na pro podnikání 

nezbytná různá povolení, atesty či licence. Jde také o dostupnost potřebných výrobních zdrojů 

v pravý čas. Strategie by rovněž měla být v souladu s existující firemní kulturou a organizací. 

Posledním významným aspektem zvažovaným v této fázi je hledisko stabilního vývoje 

organizace, která se bude strategií řídit. Stabilitou je zde chápána schopnost eliminace 

působení náhodných rušivých vlivů například v podobě klimatických stávek 

či nepředpokládaného zhoršení ekonomické situace. Potřebnou stabilitu si mohou organizace 

zajistit prostřednictvím rezerv výrobních zdrojů, strategických aliancí realizovaných například 

dohodami o spolupráci v krizových situacích, diverzifikací, pojištěním proti možným rizikům 

atd., Keřkovský (2006). 

 

2.9 Realizace strategie 

Realizace strategie uvádí v ní vyjádřené záměry do života. Pro zajištění efektivity 

strategického plánování a řízení při realizaci strategie musí být vytvořeny následující 

předpoklady, Keřkovský (2006): 

• Je nutné vytvořit organizační podmínky pro rozpracování přijaté strategie a její 

realizaci formou dlouhodobých plánů, programů, rozpočtů a dalších navazujících 

plánovacích dokumentů. 

• Musí se stanovit odpovědnosti, pravomoci a kompetence pro jednotlivé organizační 

a řídící složky. 

• V organizaci by mělo existovat klima, které bude podporovat strategické plánování. 
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• Je nutné náležitě informovat manažery i řadové pracovníky o úkolech, které pro ně 

vyplývají z přijaté strategie a navazujících strategických plánů. 

• Je potřeba čas od času kontrolovat průběh realizace strategie a v případě potřeby 

ji upřesňovat a revidovat. 
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3 Metodologie řešení 

Metodologie řešení je zvolena pro dosažení cíle této práce tím nejlepším možným 

způsobem ve smyslu získání podstatných informací a dat potřebných k vypracování 

jednotlivých variant. V práci je využit proces strategického managementu až do fáze tvorby 

a ohodnocení. 

 

3.1 Systémový přístup 

V jednotlivých fázích práce vedoucích k tvorbě a následnému ohodnocení 

realizovatelnosti strategických variant, jakožto možných postupů k dosažení strategického cíle 

zkoumané společnosti, je uplatněn systémový přístup. Jeho použití je patrné ve smyslu 

analýzy na základě zvolených metod a následné syntézy závěrů z nich plynoucích formou 

SWOT analýzy pro tvorbu samotných variant. 

 

3.2 Metody použité v jednotlivých fázích 

3.2.1 PEST analýza 

Důvod použití 

PEST analýza byla pro tuto práci vybrána zejména z důvodu jejího předmětu 

zkoumání, kterým je důkladný rozbor demografického, ekonomického, společensko-

kulturního, přírodního, technologického a politicko-právního prostředí a identifikace 

příležitostí a hrozeb z těchto prostředí plynoucích. Všechny tyto oblasti na společnost 

REVOLT, s.r.o. působí ve velmi vysoké míře a je tedy zapotřebí je důkladně analyzovat 

a využít výsledky této analýzy k získání konkurenční výhody. 

 

Popis metody 

PEST analýza je založena na identifikaci důležitých příležitostí a hrozeb plynoucích 

z prostředí podstatného pro zkoumanou společnost, jež jsou v této práci definovány 

na základě nejdůležitějších trendů v rámci jednotlivých prostředí. 

Nejdůležitější trendy demografického prostředí, Kotler (2011): 

• Celosvětový populační růst. Má pro podnikatelskou činnost značné důsledky a nutně 

neznamená rostoucí trhy, pokud tyto trhy nemají patřičnou kupní sílu. Ovšem 

společnosti pečlivě analyzující své trhy mohou najít důležité příležitosti. 
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• Věková struktura a populace. Populace má v různých státech různou věkovou 

strukturu, ovšem vcelku lze říci, že se vyskytuje globální trend vedoucí ke stárnutí 

populace. Šedivění populace je ovlivňováno zejména trendem poklesu porodnosti. 

• Etnické a další trhy. Země se rovněž liší etnickým a rasovým složením. Etnické 

skupiny mají svá jistá specifická přání a nákupní zvyklosti, které je třeba respektovat. 

• Skupiny podle vzdělání. Populace kterékoliv země se dělí podle dosaženého 

vzdělání: negramotní, lidé, kteří nedokončili střední školu, lidé s maturitou, lidé 

s vysokoškolským vzděláním a lidé s postgraduálním vzděláním. Pomocí tohoto 

rozdělení je možné předpovídat velikost poptávky po určitých výrobcích či službách. 

• Chování domácností. „Tradičních domácností“ skládajících se manžela, manželky 

a dětí (někdy i prarodičů) ubývá a proto je nutné ve stále zvýšené míře přemýšlet 

o speciálních potřebách netypických domácností. 

• Geografické posuny populace. Společnosti a podnikatelé hledící kupředu využívají 

růstu počtu přistěhovalců a směřují marketing svého zboží či služeb speciálně na nové 

členy populace. K přesunům obyvatelstva dochází rovněž uvnitř zemí, protože se lidé 

stěhují z venkova do měst a z měst na předměstí. Je vhodné se zabývat také lokalitou, 

jelikož má zásadní vliv na preference výrobků a služeb. 

 

Nejdůležitější trendy ekonomického prostředí, Kotler (2011): 

• Rozložení příjmů. Jednotlivé státy se značně liší úrovní a rozložením příjmů 

a v průmyslové struktuře. Rozlišují se čtyři typy průmyslových struktur: ekonomiky 

fungující na existenčním minimu poskytující málo příležitostí, ekonomiky 

vyvážející suroviny, které jsou dobré pro prodej zařízení, nástrojů a luxusního zboží 

pro bohaté, industrializující se země, ve kterých nová bohatá a rozrůstající se střední 

třída požaduje nové typy zboží a industriální ekonomiky, kde pro všechny druhy 

zboží existují bohaté trhy.  

• Úspory, dluhy a dostupnost úvěrů. Mají na výdaje spotřebitelů značný vliv. 

• Outsourcing a volný obchod. Stěhování firem a výrobců nabízejících služby 

do zahraničí je ekonomickým problémem, který nabývá na důležitosti. Outsourcing 

je v mnoha firmách považován jako konkurenční nutnost, ale pro mnoho domácích 

dělníků je příčinou nezaměstnanosti. Úspory ve společnosti, které dosahují 20-70 % 

snížení nákladů na pracovní sílu při zachování srovnatelné kvality práce, jsou ovšem 

pro společnost velice významné. 
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Nejdůležitější trendy společensko-kulturního prostředí, Kotler (2011): 

• Názory na nás samé. Lidé jsou různí v relativním důrazu kladoucím na vlastní 

uspokojení. Je proto vhodné si uvědomit existenci mnoha rozdílných skupin 

s rozdílnými pohledy na sebe samy. 

• Názory na jiné. Bezdomovci, zločinnost a její oběti a další společenské problémy 

již nejsou lidem lhostejné. Chtějí žít ve společnosti, která je mnohem humánnější. 

Paralelně rovněž vyhledávají „sobě podobné“ a cizích lidí se straní. Preferují spíše 

vážné a dlouhodobé vztahy s několika jinými lidmi. 

• Názory na organizace. Lidé se různí v názorech na firmy, vládní úřady, odbory 

a ostatní organizace. Jsou ve většině případů ochotni pro takovéto firmy pracovat, 

ovšem dochází tak k poklesu loajality. Společnosti musí nacházet nové způsoby, jak 

obnovit svou důvěru k zaměstnancům a zákazníkům a přesvědčit je o svém upřímně 

míněném poselství. 

• Názory na společnost. Lidé mají všeobecně rozdílné názory na společnost, 

ve které žijí. Mohou ji bránit (ochránci), řídit (tvůrci), brát si z ní vše, co jde (výběrčí), 

změnit (měniči), pátrat po něčem hlubším (hledači) a nakonec jsou zde ti, kteří ji chtějí 

opustit (uprchlíci). Struktury společnosti jsou v mnoha případech odrazem přístupu 

ke společnosti jako celku. 

• Názory na přírodu. Lidé se liší v názorech na přírodu. Někteří mají pocit být 

jí podrobeni, jiní se cítí být s ní v souladu a další by ji chtěli ovládnout. Existence 

dlouhodobého trendu, jímž je ovládání přírody za pomocí technologie nutí lidi 

zamyslet se nad omezenými surovinami a zranitelností přírody. 

• Názory na vesmír. Lidé mají rozdílné názory na vznik vesmíru a na své místo v něm. 

• Silné přetrvávání hlavních kulturních hodnot. Lidé, kteří žijí v určité společnosti, 

oplývají přesvědčením a hodnotami projevující se tendencí k přetrvávání. Přesvědčení 

a hodnoty jsou utvrzovány školami, církvemi, vládami a organizacemi. 

• Existence subkultur. V každé společnosti se vyskytují subkultury, které jsou 

charakterizovány jako skupiny sdílející hodnoty vznikající z jejich zvláštních 

životních zkušeností či okolností. Jejich členové sdílejí shodné prvky chování, 

přesvědčení a preference. 

• Změny sekundárních kulturních hodnot v průběhu času. I přes poměrnou stálost 

klíčových hodnot v častých případech dochází ke kulturním výkyvům. 
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Nejdůležitější trendy přírodního prostředí, Kotler (2011): 

• Nedostatek surovin. Na zeměkouli se rozlišují suroviny na neobnovitelné, částečně 

obnovitelné a obnovitelné. Obnovitelné zdroje, mezi které patří voda a vzduch, 

se stávají problémem. Nedostatek vody se stává politickým problémem a ovšem ne 

již dlouhodobým, ale hrozícím bezprostředně. Částečně obnovitelné zdroje, 

například lesy a potraviny, je potřeba využívat velice moudře. V rámci neustálého 

zabírání zemědělské půdy městskými oblastmi se může stát nedostatek potravin 

velkým problémem. Neobnovitelné zdroje jako ropa, uhlí, platina, zinek a stříbro 

se stanou vážným problémem v závislosti na době jejich vyčerpání, protože 

ta se neodvratně blíží. Firmy, které produkují výrobky obsahující tyto zdroje, budou 

nuceny zvýšit náklady na jejich výrobu. Na druhou stranu je tato situace velikou 

příležitostí pro firmy zabývající se výzkumem a vývojem náhradních materiálů. 

• Zvýšené energetické náklady. Ropa, jako jeden z neobnovitelných zdrojů, vytváří 

vážné problémy pro světovou ekonomiku. Společnosti proto hledají praktické 

prostředky k využití solární, nukleární a větrné energie a dalších forem energií. 

• Tlaky proti znečišťování prostředí. Některé průmyslové činnosti, jejímiž následky 

jsou například nebezpečné úrovně rtuti v oceánech či množství DDT v půdě 

a potravinách, budou nevyhnutelně poškozovat životní prostředí. V reakci na toto 

znečišťování se vytvořil velký trh, do něhož patří odsiřovací zařízení, zavážkové 

systémy a recyklační střediska. Hlavními cíli tohoto trhu je hledání alternativních 

způsobů výroby a balení zboží. 

• Měnící se role vlád. Jednotlivé vlády se liší v zájmech a snahách o čisté životní 

prostředí. V případě chudých států je na eliminaci znečišťování prostředí vynakládáno 

velice málo prostředků. Silným faktorem zde může být rovněž politická vůle. Pomáhat 

chudým státům je v případě znečišťování životního prostředí v zájmu států bohatších, 

ale i jim k tomu mnohdy chybějí potřebné finanční prostředky. 

Nejdůležitější trendy technologického prostředí, Kotler (2011): 

• Zvyšující se tempo změn. Pracuje se na stále zvyšujícím se počtu nápadů a zkracuje 

se čas mezi jejich vznikem a úspěšnou realizací. Rovněž také čas mezi zahájením 

výroby a špičkovou výrobou. 

• Neomezené příležitosti k inovacím. Vědci v dnešní době pracují na obrovském 

množství nových technologií vedoucích k revolučním výrobkům a výrobním 

postupům. Nejzajímavější objevy se vyskytují v biotechnologii, v počítačovém 
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odvětví, mikroelektronice, telekomunikaci, robotice a ve značkových materiálech. 

Hlavním problémem zůstává vývoj ekonomicky přijatelných verzí těchto nápadů. 

• Lišící se rozpočty na výzkum a vývoj. V mnoha společnostech jsou spokojeni 

s vložením peněz do nápodoby výrobků vyráběných konkurenty a provedením 

jen menších úprav a stylových vylepšení. 

• Zvýšená regulace technologických změn. S rostoucí složitostí výrobků je potřeba, 

aby se společnost ujistila o jejich bezpečnosti. V rámci toho došlo k rozšíření 

pravomoci vládních úřadů zkoumat a zakazovat potenciálně nebezpečné výrobky. 

Je proto nutné při navrhování a vývoji nových produktů a jejich uvádění na trh tyto 

předpisy znát a dodržovat. 

 

Nejdůležitější trendy politicko-právního prostředí, Kotler (2011): 

• Zpřísnění obchodní legislativy. Mezi tři hlavní účely obchodní legislativy patří: 

ochrana společnosti před nepoctivou konkurencí, ochrana spotřebitele 

před nepoctivými obchodními praktikami a ochrana zájmů společnosti před 

bezuzdným podnikatelským chováním. Hlavním úkolem a prosazováním obchodní 

legislativy je zatížení firem společenskými náklady, které vznikají kvůli jejich 

výrobkům nebo výrobním procesům. V posledních letech dochází ke zvyšování vlivu 

legislativy na podnikatelské činnosti. Příkladem může být v případě Evropské komise 

nový zákonný rámec pro konkurenční chování, standardy výrobků a záruky 

na výrobky a komerční transakce. 

• Zvyšování počtu skupin se speciálními zájmy. Počty těchto skupin se v posledních 

třech desetiletích zvýšily. Některé společnosti si k jednání s těmito skupinami zřídily 

oddělení pro veřejné náležitosti. Důležitou silou, která má vliv na podnikatelskou 

činnost, je hnutí na ochranu zájmů spotřebitelů. Jedná se o organizované hnutí 

občanů a vlády sloužící k posílení práv a pravomocí kupujících ve vztahu 

k prodávajícím. Členové hnutí znají kupříkladu skutečné úrokové náklady půjček, 

čerstvost výrobků či nutriční kvalitu potravin. V návaznosti na obavy spotřebitelů, 

mezi které například patří odcizení jejich identity prostřednictvím jejich osobních 

informací či zahlcování reklamními materiály, některé společnosti zřídily oddělení 

pro záležitosti spotřebitelů pomáhající při formulaci dalších postupů a reagující 

na jejich stížnosti. Společnosti se snaží odpovídat na e-maily, řešit všechny stížnosti 

spotřebitelů a brát si z nich ponaučení.  
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Způsob získání informací a dat 

Data a informace podstatné pro PEST analýzu jsou získávány zejména prostřednictvím 

internetu. V rámci demografického prostředí jsou použita data převážně z webových stránek 

ČSÚ. Analýza ekonomického prostředí je pak postavena zejména na základě dat ČSÚ 

a Eurostatu. Informace podstatné pro analýzu společensko-kulturního prostředí jsou získávány 

převážně z článků a příspěvků zabývajících se zateplovacími a solárními systémy. Přírodní 

prostředí je podrobněji rozebráno za pomocí Zprávy o životním prostředí České republiky 

za rok 2010. Analýza technologického prostředí je založena na článcích týkajících se trendů 

ve stavebním odvětví. Vývoj v politicko-právní oblasti je analyzován prostřednictvím 

informací z webových stránek a článků zabývajících se zákony a jejich novelami. 

 

3.2.2 Porterova analýza pěti sil 

Důvod použití 

Tato analýza je zvolena zejména z důvodu jejího úzkého zaměření na všechny 

podstatné aspekty mikrookolí společnosti REVOLT, s.r.o. V odvětví zabývajícím 

se zateplováním budov a solárními systémy je totiž poměrně citelná vyjednávací síla 

zákazníků zapříčiněná především vysokou konkurencí. Také vyjednávací síla dodavatelů 

a nově vstupující firmy mohou podnikatelskou činnost společnosti značně ohrozit. Výsledky 

v podobě silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti následně poslouží 

pro zjištění realizovatelnosti jejího budoucího strategického záměru. 

 

Popis metody 

Porterova analýza pěti sil primárně směřuje k identifikaci výše zmíněných silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti, jež později podpoří či vyvrátí 

realizovatelnost strategického záměru. Je potřeba je definovat za pomoci níže uvedených 

faktorů. 

Vyjednávací síla zákazníka je vzhledem ke svému dodavateli velká především tehdy, jestliže, 

Keřkovský (2006): 

• je velkým případně významným zákazníkem, 

• může poměrně snadno přejít ke konkurenci (např. malé náklady přestupu), 

• má k dispozici potřebné informace o trhu, 

• by mohl uskutečnit tzv. zpětnou integraci, tzn., že by si zboží mohl začít vyrábět sám, 

• existují snadno dostupné substituty, 
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• je velmi citlivý na cenové změny, 

• příliš nevnímá rozdíly mezi zbožím jednotlivých dodavatelů, 

• je nucen minimalizovat své náklady, 

• je silným distributorem (velkoobchodníkem), který je schopný ovlivnit další 

obchodníky a zákazníky. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká zejména, jestliže, Keřkovský (2006): 

• je na daném trhu velkým popřípadě významným dodavatelem a na tomto trhu existuje 

jen omezený počet dodavatelů 

• podnik, který od dodavatele nakupuje, pro něj není důležitým zákazníkem, 

• nabízené zboží je velice diferenciované a konkurenti ho nemohou snadno napodobit, 

• zákazník nemůže snadno přejít ke konkurenci, 

• zákazník nemá o trhu dostatečné informace, 

• zákazník nemůže uskutečnit tzv. zpětnou integraci, tzn., že by si v případě problémů 

s dodavatelem mohl zboží vyrábět sám, 

• v daném odvětví neexistují snadno dostupné substituty, 

• zákazník je jen málo citlivý na cenové změny, 

• zákazník nemusí minimalizovat své náklady, 

• zákazník není významným distributorem (velkoobchodníkem), který je schopný 

ovlivňovat další obchodníky a zákazníky. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů je snižována, jestliže, Keřkovský (2006): 

• fixní náklady potřebné pro vstup do odvětví jsou vysoké, 

• má odvětví strukturu přirozených monopolů, 

• v daném odvětví existují výborné podmínky pro využívání úspor z rozsahu, 

• již existující firmy mají výrazné nákladové výhody (např. know-how, přístup 

k existujícím zdrojům, dlouhá existence na trhu), 

• výrobky jsou vysoce diferencované, 

• náklady na přestup jsou u dodavatelů či zákazníků existujících firem vysoké, 

• je velice obtížné se napojit na existující distribuční kanály, 

• je předem předvídatelné, že budou firmy na nově vstupující konkurenty reagovat 

agresivně (např. cenovou válkou), 

• je odvětví omezováno vysokým stupněm regulace. 
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Hrozba substitutů je snižována, jestliže, Keřkovský (2006): 

• firmy nabízející substituty vyrábějí s vyššími náklady, 

• firmy, které nabízejí substituty příliš nezvyšující nabídku svých produktů či služeb, 

• náklady, které jsou potřebné pro přestup k jinému substitutu, jsou vysoké, 

• cena výrobku, který by mohl substitut nahradit, je pro spotřebitele velice lákavá. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu je vysoká, jestliže, Keřkovský (2006): 

• je trh velmi málo rostoucí popřípadě zmenšující, 

• je odvětví nové, v budoucnu velmi lukrativní, 

• v odvětví působí velký počet konkurentů, 

• jsou jednotliví konkurenti nuceni kvůli vysokým fixním nákladům maximálně 

využívat své výrobní kapacity, 

• v odvětví existuje opakující se popřípadě chronický nadbytek výrobních kapacit, 

• v daném odvětví je ziskovost velmi malá a konkurenti proto sledují strategii přežití, 

• jednotliví konkurenti poskytují jen málo diferencované výrobky, 

• bariéry bránící případnému odchodu z odvětví jsou vysoké. 

 

Způsob získání informací a dat 

Převážná většina informací a dat potřebných k vypracování této analýzy je získána 

prostřednictvím rozhovoru s manažerem staveb společnosti REVOLT, s.r.o. Ing. Lukášem 

Hlaváčem. Jedná se zejména o informace týkající se vyjednávací síly zákazníků a dodavatelů, 

hrozby vstupu nových konkurentů a hrozby substitutů či velikosti rivality firem působících 

na trhu podstatném pro zkoumanou společnost. Pro získání informací o jednotlivých 

dodavatelích a konkurentech podniku jsou využity jejich webové stránky. Hrozba substitutů 

je také dodatečně vyhodnocována na základě článků zabývajících se alternativami 

zateplovacích a solárních systémů. 

 

3.2.3 Analýza zdrojů společnosti 

Důvod použití 

Analýza zdrojů společnosti je vybrána především pro své zaměření na identifikaci 

silných a slabých stránek či předností podniku, jež slouží k dokreslení realizovatelnosti 

strategického záměru společnosti REVOLT, s.r.o. 
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Popis metody 

Metoda je založena na určení významných zdrojů podniku, jež jsou rozděleny 

na hmotné (budovy, stroje, nářadí, automobily, materiál), nehmotné (certifikáty, goodwill, 

licence) a lidské (počet zaměstnanců). Dále je potřeba definovat faktory s nimi spojené, 

které jsou navíc podstatné pro realizovatelnost strategického záměru. 

 

Způsob získání informací a dat 

Informace pro vypracování analýzy zdrojů společnosti jsou získány na základě 

rozhovoru s manažerem staveb Ing. Lukášem Hlaváčem. 

 

3.2.4 Finanční analýza společnosti 

Důvod použití 

Finanční analýza společnosti je zvolena zejména z důvodu zhodnocení finančního 

zdraví podniku a její výsledky dále poslouží k posouzení, zda jsou k dispozici potřebné 

finanční zdroje pro strategický záměr společnosti a zda je tedy z finančního hlediska 

realizovatelný. 

 

Popis metody 

Metoda je v rámci této práce založena na analýze ukazatelů společnosti REVOLT, 

s.r.o. v oblasti finanční stability a zadluženosti, rentability, likvidity v letech 2008-2010. 

Jsou zvoleny nejvhodnější ukazatele pro co možná nejlepší zhodnocení finanční situace 

podniku. 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

	 ž 	 íℎ 	 á =
í	 á

í	 á
 

 

Hodnota akceptovatelná pro zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy 

a postoji vlastníků k riziku. U stabilních společností by se měla pohybovat v rozmezí od 80 % 

do 120 %, Dluhošová (2008).  

	 é	 ž =
í	 á

á	
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Ukazatel celkové zadluženosti měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož 

je financován majetek firmy. S rostoucí hodnotou ukazatele roste riziko věřitelů. Zadluženost 

ovlivňuje nejen věřitelské riziko, ale také výnosnost podniku, Dluhošová (2008). 

 

Ú é	 í =
ú

 

 

Ukazatel úrokového krytí znázorňuje, kolikrát jsou kryty výší provozního zisku, 

tj. kolikrát je zajištěno placení úroků. Rostoucí hodnota ukazatele signalizuje lepší finanční 

situaci podniku, Dluhošová (2008). 

 

Ukazatele rentability 

	 	 =  

 

Ukazatel rentability aktiv bývá považován za klíčové měřítko rentability, jelikož 

poměřuje zisk s celkovými aktivy, jež byly investovány do podnikání, bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financovány, Dluhošová (2008). 

 

	 íℎ 	 á 	 =
í	 á

=
í	 á

 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů 

včetně jejich zhodnocení v zisku.  Úroveň ROE nutně závisí na rentabilitě celkového kapitálu 

a úrokové míře cizího kapitálu, Dluhošová (2008). 

 

	 ž 	 =
č ý	

ž
=

ž
 

 

Ukazatel rentability tržeb udává stupeň ziskovosti, tj. množství zisku v Kč na 1 Kč 

tržeb. Je vhodný zejména pro srovnání v čase a mezipodnikové porovnání. Nízká úroveň 

ukazatele signalizuje chybné řízení firmy, střední úroveň je znakem dobré práce 

managementu firmy a dobrého jména společnosti na trhu, vysoká úroveň ukazuje 

nadprůměrnou úroveň společnosti, Dluhošová (2008). 
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Ukazatele likvidity 

ž á	 =
ℎ é	 í	 ř

á é	
 

 

Ukazatel okamžité likvidity je významný zejména z krátkodobého hlediska 

a při dokreslení úrovně likvidity podniku. Základní složku pohotových platebních prostředků 

tvoří peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky, Dluhošová (2008).  

 

ℎ á	 =
ěž á	 − á

á é	 á
 

 

Hodnota ukazatele pohotové likvidity, jež by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 

1,5, úzce závisí na typu činnosti podniku, odvětví, strategii podniku v oblasti finančního 

hospodaření apod. Z oběžných aktiv se berou v úvahu pouze pohotové prostředky, tj. pokladní 

hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, pohledávky v tzv. čisté 

výši, tj. pohledávky po korekci opravnou položkou k pohledávkám, Dluhošová (2008). 

 

	 é	 =
ěž á	

á é	
 

 

Ukazatel celkové likvidity poměřuje objem oběžných aktiv jako potenciální objem 

peněžních prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Přiměřenou výší 

tohoto ukazatele je považováno rozmezí od 1,5 do 2,5, Dluhošová (2008). 

 

Ukazatele aktivity 

	 ý ℎ	 =
ž

á	
 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku. S rostoucí 

hodnotou ukazatele roste efektivita využívání majetku společnosti, Dluhošová (2008). 

 

	 	 ℎ á =
ℎ á . 360

ž
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Ukazatel doby obratu pohledávek udává průměrnou dobu placení faktur a je důležitý 

zejména z hlediska plánování peněžních toků, Dluhošová (2008). 

 

	 	 á ů =
á . 360

ž
 

 

Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli 

obchodní úvěr. Charakterizuje, jakou platební disciplínu má podnik vůči svým dodavatelům, 

Dluhošová (2008). 

 

Způsob získání informací a dat 

Veškerá data potřebná pro vypracování této analýzy jsou získána z rozvahy a výkazů 

zisku a ztráty společnosti REVOLT, s.r.o. z let 2008-2010 umístěných v Obchodním rejstříku 

a Sbírce listin na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

 

3.2.5 SWOT analýza 

Důvod použití 

SWOT analýza je vybrána jako integrující analytický nástroj shromažďující jednotlivé 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vzešlé z PEST analýzy, Porterovy analýzy pěti sil, 

analýzy vnitřních zdrojů společnosti a finanční analýzy společnosti. 

 

Popis metody 

V rámci SWOT analýzy jsou nejprve sesbírány silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby společnosti z předešlých analýz. Tyto faktory jsou následně ohodnoceny 

na brainstormingu, jehož se účastní vedení společnosti. Poté je zjišťována realizovatelnost 

konkrétního strategického záměru podniku. 

Pro zpracování SWOT analýzy je potřeba dodržovat následující zásady, 

Keřkovský (2006): 

1. Závěry SWOT by měly být relevantní, analýza by tak měla být vypracována pro účel, 

pro nějž je zpracovávána. SWOT, která je zpracována za jedním účelem, by neměla 

být mechanicky aplikována pro řešení jiné problematiky. 

2. SWOT by se měla zabývat především podstatnými jevy a fakty, které by měly být 

po jejich prvotní identifikaci v rozumné míře redukovány. Nadměrné množství fakt 
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totiž samotný návrh strategie spíše komplikuje. U analyzovaného objektu/prostředí 

by proto měla být analýza zaměřena především na zásadní vlastnosti/atributy. 

3. Pokud je SWOT součástí strategické analýzy, měla by při ní být identifikována 

jen „strategická“ fakta. 

4. SWOT by měla být objektivní, analýza by tak měla kromě subjektivních názorů 

zpracovatelů analýzy odrážet vlastnosti objektu analýzy, popřípadě prostředí, 

ve kterém se nachází objekt analýzy. Prvotní návrh analýzy SWOT je následně 

předložen k posouzení dalším expertům, jejichž názory jsou při zpracování konečné 

verze SWOT náležitě zohledněny. Je-li SWOT zpracována pomocí skupinové diskuse 

(např. formou brainstormingu), je požadavek objektivnosti splněn automaticky. 

5. U jednotlivých faktorů by měla být podle významu zohledněna jejich síla působení. 

Měly by být zvýrazněny nejvýznamnější faktory (síly, slabiny, hrozby, příležitosti), 

popřípadě by měl být pro ohodnocení fakt použit bodovací systém. 

6. Je vhodné jednotlivá fakta v tabulce SWOT identifikovat/označit. Tyto identifikátory 

nacházejí své využití například při zdůvodnění návrhu (při argumentaci v jeho 

prospěch). 

 

Způsob získání informací a dat 

Jak již bylo zmíněno výše, jsou použity faktory a skutečnosti vzešlé z předešlých 

analýz. 

 

3.2.6 Ansoffova matice 

Důvod použití 

Ansoffova matice nachází své uplatnění zejména v případě, pokud je cílem společnosti 

její růst. Společnost REVOLT, s.r.o. tento cíl sleduje. 

Popis metody 

Ansoffova matice je postupem, jak rozhodovat o strategii růstu. Je používána stratégy, 

jejichž cílem je růst společnosti. Nestačí se jen soustředit na zvýšení podílu na daném trhu, 

nejvhodnější je hledání alternativního strategického směru. Je potřeba zjistit vzájemný vztah 

organizace, jejich zákazníků a nabídek. Samotná matice se skládá ze čtyř polí, kde každé 

reprezentuje určitou alternativu na základě orientace firmy na její trh a výrobek, 

Mallya (2007). 
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          Produkt    

 Trh 
Současný Nový 

Současný Penetrace trhu Rozvoj výrobku 

Nový Rozvoj trhu Diverzifikace 

Obrázek 3.2-1 Ansoffova matice, vlastní zpracování podle Mallya (2007), str. 120 

 

Keřkovský (2007) definuje jednotlivé kvadranty Ansoffovy matice: 

• Penetrace trhu, kde společnost expanduje prostřednictvím rozšiřování prodejů. 

Nemění se zde oblasti podnikání a strategie je efektivní pro podniky s nízkým podílem 

na trhu. 

• Rozvoj výrobku, kde společnost dosahuje růst prodeje zavedením nových výrobků 

na stejné trhy. 

• Rozvoj trhu, kde společnost dosahuje vyššího prodeje ze stejných výrobků novým 

zákazníkům, popřípadě v nových oblastech. 

• Diverzifikace, kde společnost zavádí na nové trhy nové výrobky. 

 

Způsob získání informací a dat 

Informace a data potřebná k definování jednotlivých variant strategického záměru 

společnosti jsou obsažena ve všech předešlých analýzách. 
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4 Charakteristika společnosti 

4.1 O firmě 

Společnost REVOLT, s.r.o. byla založena 25. 8. 2003 jako stavební společnost, 

jež působí v oblastech revitalizace panelových domů, zateplování rodinných a panelových 

domů, dodávání solárních panelů současně se zpracováním optimálního návrhu a montáže. 

Firma dbá na individuální přístup k potřebám klienta a rovněž nabízí široké zázemí 

stavebních profesí (klempíři, zámečníci, lešenáři, tesaři, izolatéři, elektrikáři, zedníci, 

obkládači, rozpočtáři, projektanti, návrháři, architekti, statici aj.), které slouží pro úspěšný 

návrh, přípravu a realizaci jednotlivých zakázek, REVOLT, s.r.o. (2012a). 

 

Společnost REVOLT, s.r.o. má zavedený: 

• systém managementu jakosti dle normy ČSN EN 9001:2009, 

• systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005, 

• systém v oblasti BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008, REVOLT, s.r.o.  

(2012a). 

 

Pomáhají při získání potřebného úvěru nebo dotace PANEL na určitou rekonstrukci 

či opravu, nabízejí zastupování na úřadech (např. vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení, 

záboru veřejného prostranství, komunikací). 

Společnost provádí tepelně technické výpočty a grafické návrhy fasády, zajišťuje 

zpracování energetického auditu či projektové dokumentace. Zakázky jsou realizovány 

společně s kompletním balíčkem služeb na míru, který zahrnuje ohraničení staveniště, 

očištění okenních a dveřních otvorů, úpravu a revizi hromosvodů, odvoz a ekologickou 

likvidaci odpadů, úklid pracoviště atd. 

Společnost REVOLT, s.r.o. spolupracuje s organizacemi zabezpečujícími 

specializované práce nezbytné k realizaci zakázek. Na základě této spolupráce a pomocí 

vlastního technického vybavení má firma dostatečné prostředky a kapacity pro zabezpečení 

staveb většího rozsahu. Firma si zakládá na osobním a individuálním přístupu k zákazníkovi 

a kvalitních a profesionálních službách. Také její platební morálka vůči dodavatelům je 

na velmi vysoké úrovni, REVOLT, s.r.o. (2012a). 
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4.1.1 Politika integrovaného systému řízení 

Společnost má v současné době zavedenu politiku integrovaného systému řízení, jež 

je konkretizována v Politice jakosti, Environmentální politice a politice BOZP, REVOLT, 

s.r.o. (2012a). 

• Politika jakosti 

Základním předpokladem k obchodnímu úspěchu společnosti je kvalita poskytovaných 

produktů. Politika jakosti je tedy jednou z klíčových součástí strategie společnosti. 

Politika je úzce zaměřena na zákazníka. Je potřeba sledovat odborné prostředí, 

legislativu, nové technologie, materiál a trendy v oblasti zateplování budov, solárních systémů 

a prodeje parapetních desek. Jedině takto bude společnost schopna pružně reagovat na potřeby 

zákazníků. Společnost pro tyto účely rovněž disponuje vysoce kvalifikovanými 

a kompetentními zaměstnanci, jímž poskytuje patřičné vzdělání a kvalifikaci. Vedení se stará 

o vytvoření vhodných podmínek pro kvalitní práci věnováním pozornosti pracovnímu 

prostředí, udržováním pracovní pohody a neustálou komunikací o úrovni jakosti. Pracovníci 

jsou rovněž na základě vysoké jakosti pracovního výkonu patřičně odměňováni systémem 

hodnocení a odměňování. Společnost ovšem požaduje od svých zaměstnanců osobní 

angažovanost a aktivitu při plnění požadavků, oddanost, podíl na budování dobrých 

mezilidských vztahů ve společnosti a případně osobní příspěvky k dalšímu rozvoji 

společnosti. 

Podnik je řízen procesně. Činnosti mající vliv na jakost produktů a spokojenost 

zákazníků jsou stanoveny závaznými postupy. Nedílnou součástí firemní kultury je rovněž 

neustálé zlepšování a zvyšování kvality produktů. Společnost také provádí pravidelná 

hodnocení svých subdodavatelů, jež trvale prokazují vysokou kvalitu dodávaných produktů. 

• Environmentální politika 

Společnost se neustále snaží zlepšovat vztah všech svých zaměstnanců k životnímu 

prostředí, zlepšování technologických postupů, výběru materiálů a dodavatelů takovým 

způsobem, aby byla tato snaha zajištěna i v dalších a navazujících dokumentovaných 

postupech. Podnik se svou činností snaží o co nejnižší zatížení životního prostředí 

a zlepšování zajišťuje neustálým monitorováním, přezkoumáváním a stanovováním dalších 

postupů v rámci stanovené Politiky, cílů a cílových hodnot, programů, aspektů svých činností 

ovlivňujících životní prostředí v souladu s právními a jinými požadavky. 

Společnost v rámci všech svých činností plní právní a jiné požadavky týkající 

se životního prostředí, bezpečnosti práce a kvality. Společnost stanovuje pro zvyšování 
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kvality a dodržování zásad v jednotlivých oblastech životního prostředí programy 

pro zvyšování vzdělávání, výcviku a předávání aktuálních informací zaměstnancům 

a vyžaduje po nich osobní odpovědnost a spolupráci při zajištění ochrany životního prostředí. 

Ve společnosti je v rámci vnitřní komunikace uplatňován aktivní přístup k posilování 

uvědomování a neustálého zlepšování. Vše je uskutečňováno otevřeným přístupem 

a dialogem uvnitř společnosti, kdy podněty nejsou jen přijímány, ale je na ně rovněž patřičně 

reagováno. 

• Politika BOZP 

Společnost se zavázala trvale sledovat všechny zákonné požadavky v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a bezprostředně je implementovat do činností 

při realizaci zakázky pro finálního odběratele. 

Podnik rovněž usiluje o snížení negativních vlivů a faktorů, jež vyplývají 

z jednotlivých činností a technického vybavení společnosti. Dále zajišťuje všechny potřebné 

lidské, materiální a finanční zdroje potřebné pro realizaci vytyčených cílů a programů 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců společnosti. 

Společnost zvyšuje znalosti a schopnosti jejich zaměstnanců formou školení 

a vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na odpovědnost ke zdraví lidí a bezpečnost 

práce při výkonu povolání. Základní povinností všech zaměstnanců společnosti na všech 

úrovních a výkonu povolání v rámci společnosti je dbát při výkonu povolání o vlastní 

bezpečnost a ochranu zdraví v maximální možné míře. 

Společnost se dále zavázala otevřeně komunikovat o problematice bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců se zainteresovanými stranami a přijímat jejich názory, 

připomínky či stížnosti jako podnět pro neustálé zlepšování v oblasti BOZP, REVOLT, s.r.o. 

(2012a). 

 

4.2 Poskytované výrobky a služby 

Firma REVOLT, s.r.o. směřuje své podnikání zejména na revitalizaci panelových 

domů, zateplování budov a na prodej solárních panelů pro předehřev vody včetně montáže. 

4.2.1 Revitalizace panelových domů a zateplování budov 

• zateplení fasády, 

• zateplení střechy, 

• odvětrané systémy (Deceuninck – Murvinyl, Twinson), 
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• kontaktní systémy (Baumit, Terranova, Caparol), 

• výměna okenních a dveřních výplní, 

• sanace a rekonstrukce lodžií, balkónů (Schlutter, Schonox, Profila), 

• svislá izolace obvodové konstrukce (soklu), 

• kotvení sendvičových panelů, 

• rekonstrukce vstupů, 

• ostatní stavební práce, 

• vyřízení energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy, 

• zpracování projektové dokumentace, 

• vyřízení státních dotací z programu PANEL, 

• technické poradenství a konzultace, REVOLT, s.r.o. (2012a). 

 

Jak vyplývá z platných norem, prakticky všechny rodinné domy, které jsou postavené 

do roku 1992, mají nevyhovující obvodové stěny. Nejjednodušším způsobem, jak výrazně 

snížit neustálé narůstání provozních nákladů na vytápění, je zateplení objektu. Důvody 

pro zateplení budov lze rozdělit do dvou základních kategorií: 

• ekonomické (snížení provozních nákladů na vytápění), 

• technické (ochránění zdiva před vnějšími fyzikálními změnami). 

Tyto důvody jsou patrné zejména při dodatečném zateplování budov, kdy se pomocí 

zateplení zlepšuje fyzický stav budovy. Dále jsou odstraněny nedostatky vzniklé zanedbanou 

údržbou a současně se přibližují technické parametry stavebních konstrukcí k současným 

požadavkům, čímž dochází ke zvýšení tržní hodnoty objektu. 

Teoretickými výpočty i praktickými měřeními je potvrzeno, že úspora energie 

na vytápění po těchto úpravách činí 40 – 60 %, což při úměrném růstu ceny energií znamená 

průměrnou návratnost investice asi 10 let. Investice se stává ještě zajímavější například 

při odpočtu nákladů na opravu staré fasády apod., REVOLT, s.r.o. (2012a). 

Kromě úspory energií poskytuje zateplení vnější strany obvodového pláště ještě 

následující výhody: 

• nedochází ke zmenšení obytného prostoru, 

• vynechává se vnější omítka (možná aplikace přímo na obvodový plášť), 

• zvýšení akumulace tepla ve zdivu, 

• zkrácení topného cyklu, 

• zvýšená tepelná pohoda včetně letního období, 
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• úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště, 

• snížení spotřeby paliv, 

• menší dopady na ovzduší (znečištění), 

• úplné vyloučení tepelných mostů okolo nosníků, stropů apod., 

• možné nové architektonické řešení fasády, REVOLT, s.r.o. (2012a). 

 

Zateplovací systémy stěn se dělí podle jejich vnitřní skladby na: 

• Kontaktní zateplovací systémy 

V rámci tohoto systému jsou bez použití odvětrávané vzduchové bubliny vzájemně 

celoplošně spojeny jednotlivé vrstvy stěny a zateplovacího systému. U tohoto typu zateplení 

je snadné zachování historického charakteru původní fasády a firma REVOLT, s.r.o. 

ze zásady provádí zateplení obvodového pláště certifikovanými systémy světové kvality. 

• Odvětrávané zateplovací systémy 

Tento systém obsahuje odvětrávanou vzduchovou dutinu mezi tepelně-izolační 

vrstvou a venkovní plášťovou hmotou. Zásadním znakem tohoto systému je nosná konstrukce 

tvořící dřevěný nebo kovový rošt, ve kterém je vložena tepelná izolace (nejvhodnější 

je minerální vata), REVOLT, s.r.o. (2012a). 

4.2.2 Prodej solárních panelů včetně montáže 

 

Legenda: 

1. solární kolektor 

2. rozvod od kolektorů k zásobníku 

3. konstrukce pro solární systém 

4. čerpadlová skupina 

5. zásobník vody 

6. regulační jednotka 

7. expanzní nádoba teplonosné směsi 

8. směšovací ventil 

9. solaren 

 

 

 
Obrázek 4.2-1 Solární systém pro předehřev TUV, REVOLT, s.r.o. (2012a) 
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Solární kolektory zachycují sluneční záření a převádějí tyto paprsky na tepelnou 

energii, jež je následně odváděna přes teplonosné médium do zásobníku vody, kde za pomoci 

výměníku tuto energii předá. Tento proces je prováděn solárním čerpadlem a regulací 

solárního systému. Solární systém dále vyhodnotí teplotu kolektoru a teplotu vody 

v zásobníku. Při dostatečném zahřátí kolektoru se sepne solární čerpadlo a vhání nemrznoucí 

směs do zásobníku. Při vychlazení kolektorů se solární čerpadlo znovu vypne. Solární systém 

pracuje tímto způsobem nepřetržitě až do nabití solárního zásobníku. 

Solární kolektory jsou umisťovány především na střechy domů, kde nezáleží na typu 

krytiny ani na úhlu střechy. Nejideálnější je, když je solární kolektor umisťován na střechu 

orientovanou na jih. Kolektory se ovšem dají také upevnit mimo jiné na fasádu, na zem 

či na zábradlí balkónů. Rozvod od kolektorů k zásobníku je veden měděnou trubkou 

se solární izolací nebo nerezovou flexi trubicí. Tento rozvod je pak veden např. po fasádě 

domu či starým nepoužívaným komínem. Je potřeba hledat nejestetičtější a nejméně složité 

řešení pro vedení potrubí, REVOLT, s.r.o. (2012a). 

 

4.3 Reference 

Za dobu své existence firma provedla celou řadu rekonstrukcí rodinných či panelových 

domů. Na počátku společnost nabízela své služby zejména v oblasti odvětrávaných 

a kontaktních zateplovacích systémů či říms pro rodinné domy. S postupem času ovšem 

prováděla zateplování také panelových domů či instalaci solárních systémů. Většinu svých 

zakázek firma realizovala v Moravskoslezském kraji. Největší počet zakázek přišel v rámci 

programu Zelená úsporám, který je zaměřen mimo jiné na podporu investic do energetických 

úspor při rekonstrukcích a v novostavbách. Největší realizované zakázky jsou vystaveny 

na webových stránkách společnosti. 
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5 Strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí 

Cílem strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí bude identifikování a následné 

analyzování faktorů působících na vybranou firmu. Pomocí strategické analýzy zjistíme, 

v jakém stavu se v současné době společnost nachází a zda bude schopna prostřednictvím 

svých disponibilních zdrojů dosáhnout definovaného cíle.  

 

5.1 PEST analýza 

Společnost REVOLT s.r.o. sídlí v Moravskoslezském kraji. Ačkoliv podnik prozatím 

prováděl vesměs všechny své práce právě v tomto kraji, je schopen zajišťovat své služby 

na území celé České republiky, proto je strategická analýza vnějšího prostředí směřována 

na celou ČR a jen v podstatných případech bude dále členěna na Moravskoslezský kraj. PEST 

analýza je ve většině případů dosti rozsáhlá, jelikož se v ní soustřeďují mnohé oblasti 

ovlivňující daný podnik. Je tedy potřeba vybrat pouze ty faktory, které jsou pro zkoumanou 

společnost podstatné. 

5.1.1 Demografické prostředí 

Analýza demografického prostředí nabývá na významu především u společností, 

jejichž podnikatelským záměrem je prodej výrobků a služeb koncovým uživatelům. Analýza 

bude zaměřena především na vývoj složení obyvatelstva, životní úrovně, migrace 

obyvatelstva a jeho vzdělání. 

 

Složení obyvatelstva 

Složení obyvatelstva v České republice podle věkových skupin je zobrazen v tabulce 

5.1-1. Z níže uvedených statistických výsledků jasně vyplývá, že populace v ČR stárne 

a ubývá obyvatel v produktivním věku 15-64 let, a to zejména z důvodu poklesu porodnosti. 

Na základě těchto údajů je tedy možné do budoucna předvídat, že s nastávajícím klesajícím 

trendem ekonomicky aktivního obyvatelstva a rostoucím počtem obyvatel v důchodovém 

věku, bude průběžně klesat kupní síla obyvatelstva, což se s největší pravděpodobností 

projeví také ve stavebním průmyslu společnosti REVOLT, s.r.o. nevyjímaje. Na základě 

předpokládaného nárůstu imigrantů a tohoto vývoje se ČR pravděpodobně stane jednou 

z nejvíce postižených zemí populačním stárnutím v EU. V současnosti je ovšem omezována 

možnost zaměstnávat imigranty přicházející ze zemí mimo EU, čímž se mnoha stavebním 

společnostem, jež doposud tyto pracovníky zaměstnávaly, poměrně razantně zvýší mzdové 
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výdaje, které si budou s největší pravděpodobností kompenzovat ve vyšší ceně za stavební 

práce. Tato skutečnost je velice příznivá pro společnost REVOLT, s.r.o., jelikož tuto levnou 

pracovní sílu nezaměstnává.  

 

Složení obyvatelstva podle věku 2007 2008 2009 2010 

Celkový počet obyvatel ČR v tis. 10 381 10 468 10 507 10 533 

do 14 let 1 477 1 480 1 494 1 518 

15 – 64 let 7 391 7 431 7 414 7 379 

65 a více let 1 513 1 556 1 599 1 636 

Tabulka 5.1-1 Složení obyvatelstva v ČR podle věkových skupin, ČSÚ (2012) 

 

Životní úroveň 

Údaje ČSÚ týkající se životní úrovně v České republice jsou uvedeny v tabulce 5.1-2. 

Ze statistických výsledků je jasně patrné, že meziroční hrubé peněžní příjmy a vydání 

domácností na 1 člena mají stoupající tendenci. Tento pozitivní trend se týká také spotřebního 

vydání domácností na bydlení, jehož hodnoty se do roku 2008 udržovaly na 20 %, poté začaly 

mírně stoupat, což je pro společnost REVOLT, s.r.o. vývoj velice kladný. Spotřební vydání 

domácností na bytové vybavení naproti tomu disponuje charakterem klesajícím, a to zejména 

v návaznosti na krizový rok 2009. 

 

Životní úroveň v ČR 2007 2008 2009 2010 

Hrubé peněžní příjmy domácností na 1 

člena/rok v Kč 
144 743 156 598 160 675 164 047 

Hrubá peněžní vydání domácností na 1 

člena/rok v Kč 
139 134 143 055 146 895 148 629 

Spotřební vydání domácností: bydlení, 

voda, energie, paliva v % 
19,9 19,9 21,4 21,7 

Spotřební vydání domácností: bytové 

vybavení, zařízení domácností v % 
7,1 6,8 6,7 6,2 

Tabulka 5.1-2 Životní úroveň v ČR, ČSÚ (2012) 
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Migrace obyvatelstva 

Výsledky statistik ČSÚ z oblasti migrace obyvatelstva v rámci České republiky 

a Moravskoslezského kraje jsou zobrazeny v tabulce 5.1-3. Největšího počtu přesunů 

obyvatel se v rámci tohoto časového rozmezí dosáhlo roku 2007. Důvodů mohlo být hned 

několik, například vyšší mzda, lepší práce či přijatelnější bydlení. V rámci 

Moravskoslezského kraje, v němž společnost REVOLT, s.r.o. převážně působí, se pozitivní 

trend přírůstku obyvatel vyskytoval pouze do roku 2008, v dalších letech již dochází 

ke znatelnému úbytku obyvatel, což silně ohrožuje podnikatelskou činnost v tomto kraji 

stavební odvětví nevyjímaje. Ze všech krajů v rámci ČR je právě Moravskoslezský 

vyznačován největším úbytkem obyvatel. Na vině je s největší pravděpodobností nedostatek 

pracovních míst a špatné ovzduší. 

 

Migrace obyvatelstva v ČR 2007 2008 2009 2010 

stěhující se celkem 255 689 250 071 233 262 240 695 

z kraje do kraje 98 403 97 914 91 865 91 740 

z okresu do okresu 47 745 47 444 45 002 47 774 

z obce do obce 109 541 104 713 96 395 101 181 

celkový přírůstek obyvatel v MSK 607 358 -2882 -4153 

Tabulka 5.1-3 Migrace obyvatelstva uvnitř ČR, ČSÚ (2012) 

 

Vzdělání obyvatelstva 

Nejvyšší dosažená vzdělání obyvatelstva ČR vyplývající z údajů výběrového šetření 

pracovních sil ČSÚ jsou znázorněna v tabulce 5.1-4. Je patrné, že současně s růstem populace 

ČR roste také počet vzdělaných obyvatel. Největšího poklesu počtu obyvatel se základním 

vzděláním bylo dosaženo v roce 2009, ovšem naproti tomu vzrostl počet obyvatel 

s dokončeným vzděláním středním bez maturity, s maturitou a se vzděláním vysokoškolským. 

Tento pozitivní trend umocňují statistické údaje vzdělání obyvatelstva v rámci 

Moravskoslezského kraje zobrazené v tabulce 5.1-5, a to i naproti zvyšujícímu se odlivu 

obyvatelstva právě z tohoto kraje. Kladný vývoj v Moravskoslezském kraji je způsoben 

zejména velkým počtem vysokých škol. V každém případě je tento trend pro stavebnictví 

velmi pozitivní, jelikož vyššího stupně kvalifikace pracovníků je při kontinuálním vývoji 

a zavádění nových technologií zapotřebí. 
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Vzdělání obyvatelstva ČR 

ve věku 15 a více let v tis. 
2006 2007 2008 2009 

celkem 8 773, 4 8 845,0 8 943,8 9 009,3 

základní 1 685,9 1 675,1 1 662,3 1 567,6 

střední bez maturity 3 264,1 3 244,8 3 197,8 3 223,3 

střední s maturitou 2 855,8 2 936,4 3 019,8 3 057,2 

vysokoškolské 954,6 974,8 1 050,0 1 147,2 

Tabulka 5.1-4 Vzdělání obyvatelstva ČR, ČSÚ (2012) 

Vzdělání obyvatelstva v MSK 

ve věku 15 a více let v tis. 
2007 2008 2009 2010 

celkem 1068,7 1071,4 1071,5 1067,2 

základní a bez vzdělání 222,5 229,2 214,8 201,5 

střední bez maturity 425,1 414,2 396,4 395,9 

střední s maturitou 320,8 325,9 338,6 337,7 

vysokoškolské 103,0 102,0 121,7 132,0 

Tabulka 5.1-5 Vzdělání obyvatelstva v Moravskoslezském kraji, ČSÚ (2012) 

 

5.1.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí nabývá na významu především při odhadování cen výrobků 

a služeb a při odhadu pracovní síly. Analýza ekonomického prostředí bude soustředěna 

na vývoj HDP, inflace, míry nezaměstnanosti, DPH a rovněž výše průměrné mzdy. 

 

Ukazatel HDP 

HDP, jakožto ukazatel sloužící pro stanovení výkonnosti ekonomiky, stoupl v roce 

2010 celoročně o 2,3 % v porovnání s krizovým rokem 2009, jež měl za následek celoroční 

propad o 4,1 %. V porovnání s EU si Česká republika vedla lépe v roce 2010, kdy 

se meziroční HDP v rámci Evropské unie zvýšilo dle údajů Eurostatu o 1,8 %. V roce 2011 

došlo oproti předchozímu roku k růstu HDP o 1,7 %, k čemuž rozhodně nepřispěla stavební 

produkce, jež v tomto roce klesla o 3,1 %. Vzrostl ovšem index stavební produkce, 

a to zejména na konci roku, což bylo zčásti ovlivněno vhodnými klimatickými podmínkami, 

které ve stejném období 2010 nebyly natolik příznivé, a také očekávaným zvýšením DPH 

od ledna 2012. Ostatní srovnání uvádí tabulka 5.1-6. Vývoj HDP je zobrazen v grafu 5.1-1. 
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HDP 2008 2009 2010 2011 

Čtvrtletí 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 

ČR meziročně 

v % 

2,8 3,8 3,4 -0,1 -3,6 -5 -5 -2,9 1,1 2,4 2,8 2,6 2,8 2,2 1,2 0,6 

ČR v % 2,5 -4,1 2,3 1,7 

EU (27) v % 0,5 -4,2 1,8 údaj nezjištěn 

Tabulka 5.1-6 Vývoj HDP v ČR a EU, Kurzy.cz (2012) 

 
Graf 5.1-1 Vývoj HDP v ČR, vlastní zpracování dle Kurzy.cz (2012) 

 

Inflace 

Inflaci lze obecně charakterizovat jako v čase probíhající všeobecný růst cenové 

hladiny. Její výsledky vycházejí z měření čistých cenových změn za pomoci indexů 

spotřebitelských cen. Procentní přírůstek spotřebitelských cen je tedy meziroční mírou 

inflace, jejíž výsledky nacházejí své uplatnění například při stanovení valorizace důchodů 

a mezd. Vývoj meziroční míry inflace je zobrazen v tabulce 5.1-7 a je z ní zřejmé, 

že největšího stupně inflace bylo v České republice dosaženo v roce 2008, nejnižšího pak 

v krizovém roce 2009. Rok 2010 přinesl v ČR zvýšení cenové hladiny o 1,5 % a rok 

následující pak 1,9 %. V roce 2012 se podle předběžných odhadů počítá dokonce 

s 3 % růstem. Na tuto prognózu již koncem roku 2011 reagovaly stavební odbory, 

jež požadují zvednutí platů nejméně o výši inflace, čímž chtějí zaměstnancům kompenzovat 

dopady vládních reforem. Tato situace se samozřejmě týká také společnosti REVOLT, s.r.o., 

která bude nejspíše nucena zvýšit mzdy svým zaměstnancům v reakci na neustále se zvyšující 

inflaci. Vývoj inflace v ČR a EU je znázorněn v grafu 5.1-2. 
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Meziroční míra inflace 2008 2009 2010 2011 

ČR v % 6,3 1 1,5 1,9 

EU (27) v % 3,7 1 2,1 3,1 

Tabulka 5.1-7 Meziroční míra inflace v ČR a EU, ČSÚ (2012) 

 
Graf 5.1-2 Vývoj inflace v ČR a EU, vlastní zpracování dle ČSÚ (2012) 

 

Míra nezaměstnanosti 

Nejméně nezaměstnaných bylo zaznamenáno v roce 2008. V roce následujícím ovšem 

míra nezaměstnanosti vzrostla z původních 4,39 % na 6,67 % zejména z důvodu probíhající 

hospodářské krize. Rok 2010 byl doprovázen stále rostoucí nezaměstnaností, kde se průměrná 

míra nezaměstnanosti vyhoupla již na 7,28 %. Teprve rok 2011 pak přinesl pokles míry 

nezaměstnanosti na hodnotu 6,73 %. Další výsledky jsou zobrazeny v tabulce 5.1-8. 

 

Míra nezaměstnanosti 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel v ČR v tis. 10 468 10 507 10 533 10 504 

Počet zaměstnaných v tis. 5002,5 4927,3 4885,2 4904 

Počet nezaměstnaných v tis. 229,8 352,2 383,7 353,6 

Míra nezaměstnanosti v % 4,39 6,67 7,28 6,73 

Tabulka 5.1-8 Míra nezaměstnanosti, ČSÚ (2012) 
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Průměrný počet zaměstnaných osob ve stavebnictví v rámci ČR je zobrazen v grafu 

5.1-3. Je patrný stoupající trend od roku 2002, který se zastavil s krizovým rokem 2009, 

a dále prohloubil v roce 2010, v němž se počet zaměstnanců ve stavebním odvětví snížil 

meziročně téměř o 10 tis., od roku 2008 pak dokonce o více než 18 tis. Situace se nezlepšila 

ani v roce 2011, v jehož 3. čtvrtletí byl oproti stejnému období roku 2010 zaznamenán pokles 

zaměstnanců o 5,5 tis. Tyto údaje jen potvrzují špatnou situaci ve stavebnictví způsobenou 

zejména nedostatkem zakázek, na které musejí stavební společnosti reagovat snižováním 

počtu svých zaměstnanců. 

 

 
Graf 5.1-3 Vývoj počtu zaměstnanců ve stavebnictví v ČR v letech 2000-2010, vlastní zpracování dle ČSÚ (2012) 

 

Hrubá mzda 

Průměrná hrubá mzda má v České republice rostoucí charakter, jak je patrné z tabulky 

5.1-9. Stejný trend se vyskytuje také ve stavebním odvětví, ovšem s mírnějším meziročním 

růstem, zejména pak od roku 2009. 

 

Průměrná hrubá mzda 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR v Kč 20 597 22 592 23 344 23 797 24 319 

stavebnictví v Kč 19 036 20 948 22 022 22 352 22 636 

Tabulka 5.1-9 Průměrná hrubá mzda, ČSÚ (2012) 

 

V této souvislosti je potřeba také počítat s dalšími faktory, jež mohou ovlivnit 

poptávku po produktech zkoumané společnosti. Podstatné je zvýšení dolní sazby DPH, která 
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vzrostla z původních 10 % v roce 2011 na nynějších 14 %, což způsobilo zdražení například 

vody, tepla, potravin, hromadné dopravy nebo léků. 

Jak již bylo uvedeno dříve, stavební odbory chtějí v reakci na dopady vládních 

reforem prosadit zvýšení platů nejméně o výši předpokládané 3 % inflace. 

 Sazba daně z příjmu fyzických osob zůstává na 15 % a v rámci tohoto faktoru se tedy 

neočekává menší utrácení. Po 10 % poklesu příjmů státních zaměstnanců v roce 2011 již letos 

nedochází k dalšímu snižování nýbrž ke zmrazení mezd. V tomto ohledu by tedy nemělo dojít 

k poklesu poptávky po stavebních pracích. 

5.1.3 Společensko-kulturní prostředí 

Analýza společensko-kulturního prostředí bude zaměřena zejména na názory 

zákazníků na stavební společnosti, zvýšenou ostražitost obyvatel ve svých investicích, trend 

nadměrného šetření v ČR a na zmírnění problémů souvisejících s omezenými surovinami 

a zranitelností přírody prostřednictvím zateplování a solárních systémů.  

Na českých internetových diskusních fórech je možné na jednotlivé stavební 

společnosti dohledat mnoho názorů, jež jsou obecně z větší části negativní, vyskytnout se ale 

také názory pozitivní. Je zcela obvyklé, že si lidé více stěžují, nežli chválí, a proto si stavební 

společnosti nemohou dovolit ani jedno „zakopnutí“, jelikož pár takovýchto záporných ohlasů 

může značně poškodit jejich podnikatelskou činnost. Firmy si pak musejí velice pracně 

získávat zpět důvěru svých zákazníků. Nejčastěji se jedná o stížnosti v rámci nedodržování 

smluv, termínů či zákonů. Na adresu společnosti REVOLT, s.r.o., co se týče internetových 

diskusí, prozatím nebyla směřována žádná negativní ohodnocení. 

Zákazníci v České republice jsou zejména v současné době neustálého zdražování 

ve svých investicích velice obezřetní. V mnoha případech proto žádají o nabídku o provedení 

práce u více dodavatelských firem a mají tedy možnost srovnávat alternativy a vyjednávat. 

V době krize ve stavebním odvětví je určitou hrozbou také její vnímání investory. 

V České republice panuje trend nadměrného šetření, kde se jen dá, který je ještě 

umocňován permanentním zdražováním s neodpovídajícím zvyšováním důchodů. Příkladem 

ve stavebním odvětví je výskyt tzv. domácích kutilů, kteří se rozhodnou zateplit si svůj dům 

na vlastní pěst. Důvodem může být úspora peněz, které by jinak vynaložili za stavební firmu, 

či již výše zmiňovaná nedůvěra ve stavební společnosti. Mnoho odborníků se shoduje 

v názoru, že tito lidé povětšinou nedokáží dodržet doporučené technologické postupy a navíc 

nedisponují patřičnými kontakty na dodavatele kvalitních materiálů a neznají ani legislativní 

požadavky týkající se zateplování budov. Nevýhod je pak tedy mnohem více, než těch 
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povětšinou málo ušetřených peněz. Povinností stavebních firem by tedy mělo být informování 

svých potenciálních zákazníků o negativech, jež mohou vzniknout při zateplování jejich 

vlastními silami. 

Ovládání přírody prostřednictvím technologie jakožto dlouhodobého trendu nutí lidi 

se ve stále větší míře zamýšlet nad omezenými surovinami a zranitelností přírody. 

Tato skutečnost by mohla alespoň v nepatrné míře nahrávat stavebním společnostem 

zabývajících se zateplováním budov či instalací solárních kolektorů. Zateplování má totiž 

za následek nižší spotřebu energie (např. uhlí, elektřina, plyn) a současně přispívá ke snížení 

škodlivých emisí v přírodě vznikajících například při vytápění černým uhlím. Mimo jiné 

se také eliminuje vznik plísní. Nižší spotřebu energie potřebnou pro získání tepla zajistí 

také vhodně dimenzovaný solární systém. V absolutních číslech může solární systém ročně 

ušetřit na nákladech na vytápění 5 až 60 tis. Kč. Podle odborných výpočtů mohou vlastníci 

tohoto systému, napříč nepříliš slunečného počasí v České republice, ušetřit 20 až 50 % tepla 

potřebného k vytápění bytu nebo domu a zároveň 50 až 80 % tepla pro ohřev vody 

v domácnosti. Solární systémy navíc nijak nezatěžují životní prostředí, a to zejména díky 

tomu, že neprodukují žádný hluk a také snižují riziko globálního oteplování úsporou produkce 

oxidu uhličitého. 

5.1.4 Přírodní prostředí 

Analýza přírodního prostředí vychází ze Zprávy o životním prostředí České republiky 

za rok 2010 (dále jen „Zpráva“) vydanou Ministerstvem životního prostředí ČR, jež byla 

projednána a schválena vládou 11. 1. 2012. Jedná se o dokument, který souhrnně hodnotí 

a posuzuje stav životního prostředí ČR. 

Prostřednictvím dosažených výsledků je možné konstatovat, že rok 2010 byl 

v jednotlivých oblastech životního prostředí doprovázen jak trendy pozitivními, 

tak negativními. 

Mezi hlavní pozitiva roku 2010 lze považovat zásadní pokles energetické náročnosti 

průmyslu, rostoucí výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů či přecházení domácností 

na ekologičtější způsoby vytápění (zemní plyn, biomasa, centrální zdroj tepla). Z této 

skutečnosti lze vyvodit postupné oproštění se od neekologických, i když levnějších tuhých 

paliv (brikety, koks, černé uhlí), jež začaly domácnosti ve větší míře používat po dopadu 

ekonomické krize ve snaze snížit náklady svých domácností. Dopad neekologických paliv 

na ovzduší se snaží zmírnit také Ekologická daňová reforma (dále jen „EDR“), jež přišla 

v platnost 3. ledna 2007, a která motivuje občany k vytápění ekologičtějšími palivy. V rámci 
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I. etapy EDR jsou škodlivější paliva od ledna 2008 zatížena spotřební daní (uhlí cca 10%, 

elektřina k vytápění 1%). Za pomoci programu Zelená úsporám je podporována výměna 

uhelných zdrojů tepla za zdroje, které jsou environmentálně šetrnější. V roce 2009 pocházelo 

32,5 % celkových emisí z lokálních topenišť. Oproti roku 2008 došlo k poklesu z 12,9 kt 

na 11,8 kt. Mezi hlavní příčiny ovšem patří mírnější zimní teploty a podpora státu při změně 

způsobu vytápění využitím zateplování a biomasy. Je pozorován rostoucí počet budov 

vytápěných solárními kolektory, což signalizuje možné zvýšení poptávky u společnosti 

REVOLT, s.r.o. po těchto systémech, ovšem i přes tento pozitivní vývoj patří vytápění 

domácností mezi zdroje, jež nejvíce znečišťují ovzduší. Domácnosti v roce 2009 spotřebovaly 

25,2 % energie. Spotřeba je silně ovlivňována mnoha faktory včetně počasí, neboť zde hraje 

úhlavní roli délka topné sezóny a teplota v zimním období. V roce 2009 pak spotřeba v rámci 

tohoto sektoru vzrostla o 2,9 %. Pokud budou uplatňována opatření Státní energetické 

koncepce, energetické hospodářství bude směřovat k energetickým vstupům, jež budou 

dosahovat vyššího zhodnocení, dojde ke zvýšení úspor a hospodaření s energií. 

Je předpokládán růst spotřeby elektřiny, ovšem současně s postupným poklesem tempa růstu 

spotřeby. Dále by mělo docházet ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na celkové 

výrobě a spotřebě energie, který by se v roce 2020 měl podle odhadů vyšplhat na hodnotu 

13 %. V případě největších negativních dopadů na ovzduší jsou nejvíce zasaženými oblastmi 

zejména Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a hlavní město Praha. Pozitivem 

je technologický inovační vývoj, kterým prošla téměř všechna odvětví a daří se tak naplňovat 

cíle hlavně Státní politiky životního prostředí ČR. 

V oblasti ochrany životního prostředí a zdraví je v současné době pozorován veliký 

pokrok ve výzkumu a vývoji zaměřeném na  nezávadnost materiálů využívaných 

pro zateplování budov. Na trhu se již vyskytují klasické izolační materiály, jež při výrobě 

žádné zdraví škodlivé materiály nepoužívají. Neduhem při výrobě klasických materiálů 

je únik styrenu do prostředí, který je podezřelý z karcinogenity. Naprosto nejvhodnější 

jsou ovšem přírodní stavební materiály (např. konopí, ovčí vlna, korek), které se vyrábějí 

z obnovitelných zdrojů a při jejich zpracování se nepoužívají toxické látky a po jejich dožití 

se dají jednoduše zkompostovat. Slabým místem těchto izolací je ovšem jejich cena, 

která může být oproti klasickým materiálům až o 20 % vyšší, ale rovněž také malé povědomí 

o alternativách nebo předsudky o vlastnostech přírodních materiálů. Při současném trendu 

zdravého životního stylu v souladu s přírodou či ekologického cítění v souvislosti vlivu 

okolního prostředí na zdraví člověka by měla firma REVOLT, s.r.o. uvažovat o rozšíření 

svého sortimentu o přírodní stavební materiály, jelikož právě ty se stávají v současné době 
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stále populárnější a dá se tedy očekávat zvýšená poptávka po těchto obnovitelných a zdraví 

neškodných materiálech. 

V souladu s tímto trendem se na trhu již nějakou dobu vyskytují také solární 

kolektory, jež jsou součástí sortimentu společnosti REVOLT, s.r.o., o jejichž přínosech 

v oblasti životního prostředí je již zmíněno v předcházející kapitole 5.1.3 zabývající 

se společensko-kulturním prostředím. 

5.1.5 Technologické prostředí 

Stavební odvětví je, stejně jako mnoho jiných odvětví, doprovázeno neustálým 

využíváním moderních technologií, které přispívají k vývoji jak nových materiálů, 

tak stavebních prvků. Lze například zmínit vývoj cihelného izolantu, tzn. cihelného bloku, 

jehož dutinky obsahují tepelnou izolaci (polystyren). V oboru stavebnictví je také 

samozřejmostí využívání informačních technologií. Do popředí se dostávají nízkoenergetické 

stavby. Při vývoji nových stavebních hmot se v dnešní době využívají také poznatky z oblasti 

nanotechnologie v reakci na zmírnění důsledků vzrůstajícího množství agresivních polutantů 

ve vzduchu, vodě a pozemní vodě, které působí na použité materiály a struktury. 

Ačkoliv jsou příležitosti k inovacím takřka neomezené, zásadním parametrem zůstává 

především cena. Příkladem je využití fenolické pěny, která má oproti běžnému systému 

s polystyrenovou izolací až o 40 % vyšší izolační schopnost. Dále je vyzdvihována 

jeho vysoká odolnost vůči ohni. Cena je ovšem nezanedbatelně vyšší a využívá se především 

u pasivních a nízkoenergetických domů s maximálními požadavky na tepelně izolační 

parametry. V poslední době se rovněž používají solární barvy, které nacházejí své využití 

v interiéru či exteriéru. Novinkou jsou také solární systémy využívané na vnějších omítkách. 

Inovace přicházejí rovněž z oblasti minerálních izolací, jež využívají přírodní pojivo 

z obnovitelných organických látek bez obsahu formaldehydu. Přispívají tak ke zlepšení 

vzduchu uvnitř budov a k její celkové udržitelnosti. Technologie je tak šetrnější k životnímu 

prostředí. 

Je brán zřetel také na protipožární vlastnosti izolace. Jsou využívány nehořlavé 

minerální vlny na bázi vlny kamenné, jež jsou zárukou zvýšené ochrany rozšíření případného 

požáru a také samozřejmě lidí i majetku. 

Vzhledem k výše uvedeným poznatkům z oblasti výzkumu a vývoje zateplovacích 

systémů je nutné, aby společnost REVOLT, s.r.o. tyto trendy neustále sledovala a průběžně 

vyhodnocovala, ať už ze stránky ekonomické či jakostní, a popřípadě rozšířila svůj sortiment 

o nové produkty. 



53 
 

V oblasti solárních systémů pro ohřev vody, jakožto jednoho z hlavních pilířů 

podnikání společnosti REVOLT, s.r.o., se v současné době neobjevují žádné výrazné trendy 

či vylepšení. Je ovšem potřeba vývoj těchto systémů patřičně sledovat. Za zmínku stojí jen 

solární systémy pro bytové domy, jež jsou v současnosti poměrně opomíjenou oblastí, a to 

i přesto, že více než 40 % obyvatel České republiky žije právě v objektech s více bytovými 

jednotkami. Solární systémy pro bytové domy by tak mohly být pro společnost REVOLT, 

s.r.o. velice zajímavou příležitostí a bylo by vhodné se jimi náležitě zabývat. 

5.1.6 Politicko-právní prostředí 

V rámci analýzy politicko-právního prostředí je třeba brát na zřetel neustálé a téměř 

každodenní rozhodování představitelů politických stran, jež ovlivňují činnosti všech 

společností na území České republiky.  Současně s těmito rozhodnutími jsou sestavovány 

nové vyhlášky či zákony, od kterých se očekává vyšší míra přehlednosti a také radikální 

omezování korupce. Právě korupce totiž výrazně snižuje dobrou pověst České republiky 

v zahraničí a nevyhýbá se ani stavebnímu odvětví. 

Volby v roce 2010 s sebou přinesly vytvoření koalice pravicových stran a jejími 

hlavními cíli bylo zastavení růstu dluhu veřejných financí a již výše zmíněný boj proti 

korupci. V rámci zastavení zadluženosti a následném snížení státního dluhu schválila vláda 

řadu omezení a opatření, které se negativně odrazily na příjmech zejména státních 

zaměstnanců. Současně se pak vláda zaměřila na omezování, zastavení či dokonce omezování 

státních zakázek. Opatření se dotkla i některých výhod, například snížení státní podpory 

stavebního spoření v roce 2011. Je potřeba počítat s tím, že vládní omezení a opatření mohou 

přinést negativní důsledky i pro stavebnictví. 

Každý podnikatelský subjekt musí při podnikání dodržovat určité Zákony a právní 

normy. Těmi nejdůležitějšími jsou, Business.center.cz (2012): 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

V rámci stavebního odvětví je nutné rovněž dodržovat následující Zákon: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Tyto zákony již prošly mnoha novelizacemi a platí tedy ve znění pozdějších předpisů.  

Za zmínku zcela jistě stojí vznik nového trestního zákona, platného od 1. ledna 2010, 

který zavedl jako samostatnou skutkovou podstatu i trestné činy přijetí úplatku a podplácení 

v souvislosti s podnikáním. Byla zavedena trestnost úplatkářství i pro soukromé podnikání. 

V roce 2011 došel v platnost nový daňový řád, jež nahrazuje zákon o správě daní 

a poplatků. Poplatník se v něm nachází ve výhodnější pozici než dříve. 

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová pravidla pro uplatňování DPH při poskytování 

stavebních a montážních prací, tzv. režim přenesení daňové povinnosti. Ve zkratce se jedná 

o povinnost přiznat v případě stavebních a montážních prací DPH na výstupu příjemce těchto 

prací. Poskytovatel bude totiž vystavovat daňový doklad bez DPH. Další podstatnou novelou 

platnou od 1. 1. 2012 je tzv. Sazbová novela, která mimo jiné přináší již dříve zmíněné 

zvýšení dolní sazby DPH z 10 na 14 %, jež má za následek zdražení stavebních prací 

a stavebního materiálu. Horní sazba zatím zůstává beze změny na 20 %. Pro rok 2013 

se ovšem projednává sjednocení daně na hodnotu 17,5 %. Dochází rovněž ke snížení státního 

příspěvku na stavební spoření, který navíc podléhá 15 % dani z příjmů. Ministerstvo 

pro místní rozvoj si pro rok 2012 připravilo několik nepříjemných opatření, jež mohou 

poměrně výrazně ovlivnit produkci ve stavebnictví. Mezi nejzákladnější patří zvýšení 

poplatku za vklad do katastru nemovitostí či zvýšení poplatku za stavební povolení, 

které se v některých případech vyšplhá i na dvacetinásobek. Ministerstvo financí plánuje pro 

rok 2014 umožnění obcím rozšíření koeficientu daně z pozemku podle kvality infrastruktury 

v konkrétní části obce. To může rovněž přinést další zdražování. Začátkem ledna 2012 

vstupuje v platnost novela zákona o zaměstnanosti zakazující agenturám zaměstnávat cizince, 

kteří pocházejí ze zemí mimo EU. Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto opatřením 

reagovalo na vysokou nezaměstnanost v ČR. V rámci boje proti práci na černo je od ledna 

2011 zaměstnavatel povinen se zaměstnancem uzavřít dohodu o provedení práce písemně. 

Zásadních změn dostál nový zákoník práce platný od roku 2012. Novela se zabývá 

neplatností právních úkonů, prodloužením zkušební doby a doby určité, dočasným přidělením 

zaměstnance k jinému zaměstnavateli, zpojistněním dohod o provedení práce 

či odstupňovaným odstupným. Hlavním pozitivem je zvýšení počtu pracovních míst 

pro sezónní zaměstnance. U jednoho zaměstnavatele bude totiž možné odpracovat za jeden 

kalendářní rok až 300 hodin. 
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5.1.7 Shrnutí PEST analýzy 

Z provedené PEST analýzy je možné vyvodit, že největší vliv na podnikatelskou 

činnost společnosti REVOLT, s.r.o. mají zejména faktory z oblasti politicko-právní 

a ekonomické, vztahující se k prováděným reformám, jež jsou reakcí na špatnou 

ekonomickou situaci v České republice. Značný vliv má také přírodní prostředí a s ním 

související trend omezování znečištění ovzduší. Na něj následně navazuje vliv prostředí 

společensko-kulturního řešící problém neobnovitelných zdrojů a neustálého zdražování 

energie. Firma musí také čelit vlivným faktorům z oblasti demografického prostředí, 

a to zejména negativnímu trendu stárnutí populace a odlivu obyvatel z Moravskoslezského 

kraje. Technologické prostředí je pak význačné neustálým sledováním nových trendů v rámci 

zateplování budov a instalací solárních systémů či jejich možných alternativ. 

5.1.8 Příležitosti a hrozby vnějšího prostředí 

V rámci demografického prostředí vládne trend zvyšujícího se vzdělání obyvatelstva, 

jež může v budoucnosti pro společnost REVOLT, s.r.o. znamenat přijímání 

kvalifikovanějších pracovníků, jež jsou pro podnikání ve stavebním odvětví takřka nutností. 

Plusem je rovněž stoupající spotřební vydání domácností na bydlení, vodu, energii a paliva. 

Naproti tomu dochází z dlouhodobého hlediska k neustálému stárnutí populace, 

což je hrozbou pro oblast stavebnictví v podobě nižší kupní síly obyvatelstva. Závažným 

problémem v oblasti demografického prostředí je rovněž negativní přírůstek obyvatel 

v Moravskoslezském kraji způsobený zejména nedostatkem pracovních míst a špatným 

ovzduším. 

Z ekonomického prostředí je pro firmu přínosné neustálé zvyšování platů, 

což by podle všeho mělo znamenat vyšší kupní sílu obyvatelstva, ta je ovšem ve značné míře 

snižována zvýšením dolní sazby DPH z původních 10 na 14 %. Hrozbou pro společnost 

REVOLT, s.r.o. je meziroční pokles stavební produkce, který se v současné době i nadále 

snižuje. Pro rok 2012 se navíc počítá s 3 % růstem inflace, který s největší pravděpodobností 

poptávku po službách stavebních společností ještě více omezí. Situaci nezlepšuje 

ani negativní trend vývoje počtu zaměstnanců ve stavebnictví, které byly společnosti nuceny 

propustit v návaznosti na již zmíněný pokles poptávky po stavební činnosti. 

Obyvatelstvo se v rámci společensko-kulturního prostředí společnosti zabývá ve stále 

rostoucí míře o zmírnění znečišťování ovzduší způsobené mimo jiné také vytápěním levnými 

pevnými palivy, což představuje pro firmu REVOLT, s.r.o., jakožto prodejce solárních 

systémů, velmi zajímavou příležitost. Zvýšit poptávku po solárních systémech a zateplování 
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budov může také úspora peněz v návaznosti na permanentní růst cen energií. Tento jev 

se ovšem také může stát pro společnost hrozbou, a to za předpokladu jejich prudkého poklesu. 

Podnikatelskou činnost společnosti mohou vážně ohrozit špatná ohodnocení zákazníků 

vyskytujících se kupříkladu na různých internetových diskusních fórech a je tedy potřeba 

klást důraz na kvalitně odvedenou práci v souladu se sepsanou smlouvou. Hrozbou je v době 

krize ve stavebním odvětví také její vnímání investory. 

Významnou příležitostí v oblasti přírodního prostředí zkoumané společnosti je trend 

rostoucího počtu budov vytápěných solárními kolektory a tedy zvýšená poptávka po těchto 

výrobcích v souladu se stále oblíbenějším zdravým životním stylem. S tímto trendem šetřícím 

přírodní prostředím úzce souvisí také rostoucí využívání přírodních materiálů v oblasti 

zateplování budov, jež jsou zdravotně zcela nezávadné. Společnost by se měla také pokusit 

získat co nejvíce zakázek z pomalu končícího programu Zelená úsporám. Určitou příležitostí 

pro zvýšení poptávky firmy je zavedení ekologické daňové reformy, která zatěžuje škodlivější 

paliva spotřební daní. 

Technologické prostředí přináší potenciálně největší příležitost v podobě solárních 

systémů pro bytové domy, které nejsou v České republice dosud nijak zvláště využívané. 

Jedinou významnou zjištěnou příležitostí v oblasti politicko-právního prostředí 

společnosti je možnost zaměstnávat sezónní zaměstnance na 300 hodin za jeden kalendářní 

rok oproti původním 150. Již výše zmíněné zvýšení dolní sazby DPH má za následek mimo 

jiné také zdražení stavebních prací a materiálu. Na vzniklou situaci pak bude muset 

společnost s nejvyšší pravděpodobností reagovat zvýšením cen svých výrobků a služeb. 

Ohrožením může být také do jisté míry snížení státního příspěvku na stavební spoření 

a zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí a poplatku za stavební povolení. 

 

5.2 Porterova analýza pěti sil 

Mikrookolí společnosti REVOLT, s.r.o. bude analyzováno prostřednictvím Porterovy 

analýzy pěti sil. Základem stanovení účinné strategie společnosti je uvést jej do vzájemného 

vztahu ke svému prostředí. 

5.2.1 Zákazníci 

Zákazníci ve stavebním odvětví při svém výběru kladou důraz především 

na doporučení a tradici společnosti. Zákazníci v dnešní době oplývají mnoha informacemi, 

jež se týkají cen či použité technologie. Například v oblasti použitého materiálu 
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jsou povětšinou známy jejich klady i zápory. V návaznosti na nižší poptávku v rámci 

stavebnictví se společnosti doslova perou o každou zakázku a zákazník má tedy v určité míře 

možnost diktovat cenu. Naproti tomu ovšem klesá kupní síla domácností zejména z důvodu 

vládních omezení například formou vyšší DPH či zpomalováním růstu mezd. Je všeobecně 

známo, že většina zákazníků si své zakázky vybírá zejména podle nejnižší ceny, 

což se v konečné fázi nemusí projevit jako to nejlepší řešení. V mnoha případech je potřeba 

zákazníka přesvědčit, že použitím kvalitnějších materiálů v konečném důsledku ušetří. 

Společnost REVOLT, s.r.o. si své zákazníky získává především prostřednictvím 

kvalitních produktů podepřených kvalitní prací a zároveň komplexními službami. Své vztahy 

se zákazníky firma dále umocňuje prostřednictvím implementovaného CRM systému. 

Celopodnikový informační systém je ovšem naproti tomu nedostatečně využíván. Silnou 

stránkou společnosti je pak její závazek jistoty, goodwill, délka jejího působení na trhu 

podpořená bohatými zkušenostmi či získané certifikáty kvality. Po ukončení práce podnik 

poskytuje prodlouženou záruku na zhotovené dílo. Dále firma poskytuje záruční i pozáruční 

servis na všechny své provedené práce. Veškeré reklamace, i když nevzniknou společností 

REVOLT, s.r.o., jsou bezplatně odstraněny. 

Zákazníky společnosti REVOLT, s.r.o. je možné rozdělit do těchto kategorií: 

• Bytová družstva, 

• Společenství vlastníků jednotek. 

Potenciálními zákazníky společnosti jsou v podstatě všechna bytová družstva 

a společenství vlastníků jednotek v ČR, se kterými doposud nespolupracovala. Dalšími 

případnými zákazníky jsou samozřejmě také všechny fyzické osoby, jež plánují stavbu 

nového rodinného domu či revitalizaci domu staršího a které je nutné přesvědčit kvalitou 

svých výrobků a služeb. Kvalitou je potřeba také přesvědčit v případě veřejných zakázek, 

jež jsou permanentní příležitostí společnosti. Velikou výhodou je také získání dotací 

pro případnou realizaci zakázek. 

Vhodnou příležitostí by mohlo být rozšíření svého pole působení založením nové 

pobočky v ČR nebo v zahraničí, nejlépe pak ve Slovenské republice. Regionální působení 

totiž společnost REVOLT, s.r.o. vnímá jako svou slabou stránku. Je rovněž vhodné rozšiřovat 

portfolio svých služeb, jímž může společnost zaujmout nové či stávající zákazníky v rámci 

nových oblastí podnikání. 

V případě solárních systémů chybí společnosti v současné době zejména kvalitní 

reference, kterými by se mohla svým potenciálním zákazníkům značně přiblížit. 
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5.2.2 Dodavatelé 

Ve stavebním odvětví velice záleží na dodavatelích a značkách, jenž společnosti 

poskytují, jelikož dobré jméno značky je u malých až středně velkých firem základním 

parametrem úspěchu. Tímto ovšem razantně roste vyjednávací síla dodavatelů, kteří si za své 

renomé nechávají náležitě zaplatit. Jedná se zejména o případ existence jediného dodavatele 

určité technologie nebo materiálu. Tato situace ovšem v současné době na trhu zateplovacích 

a solárních systémů nehrozí. 

 

Sektor dodavatelů společnosti REVOLT, s.r.o. lze rozdělit do následujících kategorií: 

• kontaktní zateplovací systémy, 

• stavebniny, 

• půjčovny nářadí, 

• dodavatelé oken. 

 

Kontaktní zateplovací systémy 

• ENVART, s.r.o. 

Sídlo: Třinec, Oldřichovice 738 

Společnost ENVART, s.r.o. působí na trhu od roku 1999 a její sortiment zahrnuje 

komplexní skladbu produktů pro zateplovací systémy. Prodávají ucelené kontaktní 

zateplovací systémy ETICS i jednotlivé produkty. Produktové portfolio zahrnuje zateplovací 

systémy, fasádní omítky a barvy, penetrace, lepicí a stěrkovací tmely, izolanty, doplňky 

a příslušenství, ENVART, s.r.o. (2012). 

 

• Český Caparol, s.r.o. 

Sídlo: České Budějovice, Litvínovice 32 

Společnost Český Caparol, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1993 

a je dodavatelem kontaktních zateplovacích systémů ETICS, interiérových i fasádních barev, 

laků na dřevo a kov na rozpouštědlové i vodní bázi, Český Caparol, s.r.o. (2012). 

 

• Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. 

Sídlo: Praha – Hostivař, Radiová 1136/3 

Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. je v současnosti jedním 

z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních 
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omítek, zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích 

a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu v ČR, Saint-Gobain 

Construction Products CZ, a.s. (2011). 

 

Stavebniny 

• MPL Trading, s.r.o. 

Sídlo: Zlín, Příluky 228 

Společnost působící na českém trhu od roku 1993 je zaměřená na prodej stavebního 

materiálu, specializovaná v oblasti suché výstavby. Nejdůležitějším a stěžejním materiálem 

jsou ve firmě závěsné stropní podhledy. Společnost má pro dosažení optimalizace poměru 

cena/výkon zabezpečenou dlouhodobou spolupráci s mnoha tuzemskými i zahraničními 

obchodními partnery. V současné době má společnost pro své zákazníky otevřeny prodejní 

sklady ve dvanácti důležitých městech ČR, MPL Trading, s.r.o. (2007). 

 

• A-Z izolace, s.r.o. 

Sídlo: Ostrava – Hrabová, U Řeky 816 

Činnost firmy je zaměřena především na technické izolace, tzn. izolace potrubí, 

vzduchovodů, zásobníků, kouřovodů a elektrárenských komponent. Sortiment společnosti je 

dále rozšířen o střešní krytiny, střešní okna, zdící materiál, sádrokartón, okapy a hutní 

materiál, A-Z izolace, s.r.o. (2009). 

 

• Jednota – Jedność, spotřební družstvo 

Sídlo: Český Těšín, Nová Tovární 85 

Jednota – Jedność, spotřební družstvo je obchodní firmou zabývající 

se maloobchodním prodejem zboží denní spotřeby (potraviny, drogerie) a stavebním 

materiálem. Nabízí široký sortiment stavebního materiálu pro opravu, renovaci či stavbu. 

Společnost dále nabízí půjčování stavebních strojů a nářadí, Jednota – Jedność, spotřební 

družstvo. (2012). 

 

• ETYMOS, s.r.o. 

Sídlo: Karviná – Hranice, Rudé armády 1866/13a 

ETYMOS, s.r.o. je obchodní společnost působící převážně na území Karvinska 

a Havířovska, která se zabývá prodejem a komplexními dodávkami stavebních materiálů 
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stavebním firmám i občanům. Využívá desetiletých zkušeností a znalostí k zajištění plného 

servisu v oblasti stavebnictví, zejména při výběru a kalkulaci vhodných stavebních materiálů, 

ETYMOS, s.r.o. (2012). 

 

Půjčovny nářadí 

• KORKIZ TRADING, s.r.o. 

Sídlo: Třinec – Staré město, Jablunkovská 718 

Společnost založená v roce 2003 vznikla sloučením dvou servisních organizací 

zabývajících se servisem elektrického ručního nářadí a navíjení elektrických motorů. Firma 

nabízí prodej a půjčování ucelené nabídky elektrického ručního nářadí a jejich příslušenství. 

Nabídka zahrnuje rovněž prodej stavebních strojů, lesní a zahradní techniky, strojů a zařízení 

pro zpracování a úpravu dřeva, elektrocentrál, svářecí techniky a také kompletního nářadí 

pro autoservisy, KORKIZ TRADING, s.r.o. (2012). 

 

Dodavatelé oken 

• MEROPS, s.r.o. 

Sídlo: Český Těšín – Mosty, Strojnická 374 

Společnost MEROPS, s.r.o. založená v roce 1998 nabízí výrobu plastových oken, 

vstupních a balkónových dveří a prosklených stěn. Dále nabízí komplexní služby s výměnou 

oken spojené, MEROPS, s.r.o. (2012). 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Jak již bylo zmíněno výše, ve stavebním odvětví se pohybuje velký počet dodavatelů, 

a co se týče dodavatelů společnosti REVOLT, s.r.o., dá se s nimi velice dobře vyjednávat. 

Společnost je důležitým odběratelem zejména pro firmy MPL Trading, s.r.o., ENVART, s.r.o. 

či Styrotrade, a.s. Žádný těžko napodobitelný diferencovaný produkt se v oblasti zateplování 

budov a solárních kolektorů nevyskytuje. Za zmínku stojí jen minerální vlna, kterou na český 

trh dodávají pouze tři dodavatelé. Přechod ke konkurenčním dodavatelům je poměrně snadný, 

je ovšem potřeba být patřičně obezřetný s výběrem těch nejvhodnějších a nejspolehlivějších. 

Společnost REVOLT, s.r.o. považuje informace za to nejcennější, ale je velice těžké se k nim 

dostat, co se konkurence týče. V případě informací týkajících se dodavatelů, je jejich přístup 

poměrně snadný zejména s využitím internetu, kde většina z nich udává informace o jimi 

poskytovaném sortimentu. Společnost disponuje vlastním zateplovacím systémem ENVART 

firmy ENVART, s.r.o., jež je její dceřinou společností. Náklady jsou ovšem srovnatelné 
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s ostatními dodavateli kontaktních zateplovacích systémů. Výhody se budou v současné době 

dále vyhodnocovat. Další materiál jako je polystyren, minerální vlna či termomalta, 

společnost nevyrábí. Z hlediska nákladů by to nebylo výhodné. V odvětví je patrná existence 

snadno dostupných substitutů jakými jsou termoizolační omítky či nátěry, v poměru 

kvalita/cena ovšem zateplovacím systémům společnosti nekonkurují. Firma REVOLT, s.r.o. 

je, co se změny ceny týče, velice citlivá, zejména pak v případě rapidního růstu ceny 

polystyrenu či minerální vlny. Společnost se v současné době intenzivně zabývá 

minimalizováním svých nákladů. Vedení to považuje za nutné, ovšem velice obtížné. 

5.2.3 Nové vstupy 

Vstup do stavebního odvětví je v současnosti značně snížen především díky snižující 

se poptávce po stavebních činnostech, jež je umocňována rostoucí konkurencí mezi 

zaběhlými společnostmi. Společnost nově vstupující do odvětví musí disponovat poměrně 

vysokým základním kapitálem potřebným například pro nákup nákladného technického 

vybavení či materiálu a také zkušenostmi, bez kterých se v tomto odvětví neobejde. 

Pro úspěch je potřeba získat patřičně kvalitního dodavatele nejlépe se zvučným jménem, 

který zajistí podniku dobré zázemí. Nově vstupující společnost si musí vybudovat 

zákazníkovu důvěru, kterou disponují hlavně podniky s dlouhodobým dobrým jménem. 

Jednodušší vstup do odvětví má společnost založená osobou, která již v daném oboru 

působila jako společník jiného podniku a která se rozhodne založit si svou vlastní firmu. 

Společnost tak ihned při svém vzniku disponuje dostatkem znalostí v oboru a hlavně 

potřebnými kontakty pro obchod. 

Společnost REVOLT, s.r.o. má stálou klientelu v podobě bytových družstev 

a společenství vlastníků jednotek, ovšem zakázky si musí tzv. vybojovat prostřednictvím 

výběrových řízení. Existenci společnosti by případný vstup nových firem na trh s největší 

pravděpodobností neohrozil. Je ovšem nutné neustále sledovat nové technologie, materiály, 

trendy v oblasti zateplování budov, potřeby zákazníků apod. 

Určitou hrozbou představují nově vstupující společnosti, jež jsou investovány 

zahraničními subjekty z EU. Hrozba se ovšem stává jednostrannou, jelikož zahraniční 

subjekty mohou takřka bez omezení pronikat na trh ČR, ale české firmy bohužel nesdílejí 

pozici s nimi rovnocennou. 
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5.2.4 Substituty 

V oblasti zateplovacích systémů existuje celá řada možných materiálů či technologií, 

které si může zákazník zvolit podle svých přání a preferencí. Nejrozšířenějším způsobem 

zateplování vnějších omítek ovšem i nadále zůstává využití kontaktních systémů. Zateplování 

klasickým pěnovým polystyrenem EPS je v současné době ohrožováno jeho různými 

modifikacemi a také zcela odlišnými variantami. Nevýhodou klasického EPS je, oproti jeho 

vynikajícím zateplovacím schopnostem a především nízké ceně, jeho neprodyšnost. Mohou 

vznikat nepříjemné plísně uvnitř i vně domu a navíc se mohou na fasádě vyskytovat 

nevzhledné praskliny. 

Řešením tedy může být použití odvětrávaného zateplovacího systému, který zajišťuje 

lepší přístup a proudění vzduchu. Pro rodinné domy jsou pak zejména vhodné odvětrávané 

zateplovací systémy složené z drobných betonových tvarovek. Fasáda je za použití tohoto 

systému vysoce odolná proti popraskání. Fasádní obklady jsou navíc ekologické a plně 

recyklovatelné. Fasáda je bezúdržbová, lze totiž kdykoliv rozebrat a opět složit. 

Možností je rovněž využití kamenné vlny, ze které se dají vyrábět poměrně tuhé desky 

tepelné izolace. Používá se zejména pro fasádní zateplení, kontaktní fasády a těžké plovoucí 

podlahy. Pevné desky jsou ovšem poměrně křehké a nesmějí přijít do styku s vodou, 

poté hrozí vznik plísní. 

Alternativou tradičního pěnového polystyrenu EPS je při zateplování fasád vylepšená 

verze EPS s příměsí grafitu, jehož miniaturní množství zlepšuje vlastnosti tepelné izolace 

v rámci radiačního přenosu tepla. Další alternativou EPS je extrudovaný polystyren XPS. 

Tento polystyren má uzavřené plochy a není nasákavý, oproti klasickému EPS je také 

o mnoho pevnější. Cena je ovšem pro všestranné využití o dost vyšší. Možností je také 

stříkaná tepelná izolace, celulóza či různé pěny, jež se vyznačují snadnou aplikací, manipulací 

a schopností vyplnit každý kout a místo v zateplované konstrukci. Výhodou je nízká 

pořizovací cena a rychlost realizace. Je rovněž možné využít přírodní materiály, jimiž 

jsou například ovčí vlna či konopí. Jejich tepelně-izolační vlastnosti jsou na velmi vysoké 

úrovni, ovšem na úkor vysoké pořizovací ceny materiálu, aplikace i samotné realizace. 

Existuje také možnost použít pro zateplení fasády poněkud nákladnější transparentní tepelnou 

izolaci. Využívá se zde speciální materiál propouštějící sluneční paprsky pouze pod úhlem 

do cca 25 stupňů a tímto umožňuje ohřev zateplení v chladnějších měsících, v létě 

pak proniká do fasády tepla jen minimum. Hojně se využívají také termoizolační nátěry, 

které jsou nejlevnější variantou v oblasti zateplování. Vynaložené náklady se vracejí zhruba 

do dvou let. Další výhodou je eliminace plísní pomocí rovnoměrného rozkládání tepla 
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po povrchu stěn. Nevýhodou je ovšem nejnižší účinek vzhledem ke své tloušťce pouhého 

1 mm. V neposlední řadě je možné pro zateplení použít termoizolační omítky. Výhodou 

je jejich nehořlavost a také nízká pořizovací cena. Velikou nevýhodou je zde ovšem omezení 

v podobě tloušťky samotného materiálu, jež se pohybuje v rozmezí 2-5 cm, což má 

za následek menší tepelně-izolační schopnosti. 

5.2.5 Konkurence 

Výkon stavebnictví se v České republice stále zhoršuje. Dochází k neustálému poklesu 

zakázek na základě čehož lze vyvodit, že bude růst rivalita mezi konkurujícími firmami. 

Nedostatečná poptávka navíc společnosti tlačí ke snižování cen, což má za následek snižování 

jejich ziskovosti. Špatnou situaci na stavebním trhu navíc umocňuje výskyt tzv. nekalé 

konkurence kladoucí si za cíl získat zakázku za každou cenu. 

Z hlediska Porterovy analýzy pěti sil disponuje konkurence v oboru stavebnictví 

největší silou. V odvětví neexistuje společnost s monopolním postavením. Nejdůležitějšími 

faktory jsou velikost firmy, dobrá image, disponibilní kontakty a patřičné reference. 

S rostoucí velikostí společnosti roste také její vyjednávací síla. Takováto firma může navíc 

realizovat rozsáhlejší zakázky. Společnost REVOLT, s.r.o. v tomto ohledu strádá 

prostřednictvím absence vlastních zaměstnanců (fasádníci), za které by se mohla stoprocentně 

zaručit. Se současným počtem disponibilních zaměstnanců je také značně omezen rozsah 

jejich stavebních prací.  

Malé podniky nedisponující benefity velkých společností musejí pro udržení 

se v daném odvětví soupeřit s konkurujícími firmami v nižší ceně, která je mnohdy 

doprovázena užitím nekvalitních materiálů či zaměstnáváním nekvalifikované levné pracovní 

síly. Společnost REVOLT, s.r.o. má také v tomto ohledu situaci poměrně ztíženou, jelikož 

používá kvalitní materiály, v nichž se samozřejmě odráží vyšší cena a zaměstnávání 

nekvalifikovaných zaměstnanců zásadně odmítá. Pro zajištění konkurenceschopnosti 

se proto zkoumaná společnost snaží neustále zvyšovat kvalifikaci svých pracovníků. 

V rámci hlavní oblasti podnikání společnosti, kterou je zateplování fasád, 

se v Moravskoslezském kraji podle internetových stránek firem vyskytuje celkem 27 firem 

s podobným zaměřením. Největším konkurentem společnosti REVOLT, s.r.o. v oblasti 

zateplování budov, což je hlavním zaměřením společnosti, je společnost Therm, s.r.o., 

která je úhlavním rivalem rovněž ve výši ročního obratu. Předmět činnosti níže popsaných 

konkurenčních firem je popsán v Příloze č. 4. 
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Hlavními konkurenty jsou: 

Therm, s.r.o. 

Firma Therm s.r.o. sídlící v Ostravě byla založena roku 1991. Je certifikována podle 

norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999, 

Therm, s.r.o. (2012). 

 

Vapes CE, s.r.o. 

Firma založena roku 2001 sídlící v Horní Suché. Je držitelem certifikátu ISO 9001, 

ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999, Vapes CE, s.r.o. (2012a). 

 

MIJO-STAV stavby, s.r.o. 

Společnost MIJO-STAV stavby, s.r.o. sídlící v Ostravě poskytuje komplexní služby 

z oblasti revitalizace a rekonstrukce panelových a bytových domů v rámci celého 

Moravskoslezského kraje. Společnost je certifikována podle norem ISO 9001:2008, ISO 

14001, ISO 18001:2007 a Integrované politiky, MIJO-STAV stavby, s.r.o. (2012a). 

 

MH – STAVBY, s.r.o. 

Ostravská společnost MH – STAVBY, s.r.o. patří mezi přední dodavatele stavebních 

prací v oboru pozemního stavitelství v Moravskoslezském kraji. Má zavedené certifikáty 

ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001, MH – STAVBY, s.r.o. 

(2009). 

 

PETAX, a.s. 

Společnost PETAX, a.s. sídlící v Orlové nabízí zateplování budov, rekonstrukce 

v oblasti občanské výstavby či zámečnické práce, Firmy.cz (2012). 

 

VRBICA STAVBY, s.r.o. 

Společnost sídlící v Sedlnici byla založena v roce 2005 a je nositelem certifikátu 

ČSN EN ISO 9001:2009. Zabývá se prováděním rekonstrukcí bytů, kompletními přestavbami 

rodinných domů, výstavbou budov a komplexními revitalizacemi bytových domů na klíč, 

VRBICA STAVBY, s.r.o. (2012a). 
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JAMI – stav, s.r.o. 

Firma JAMI – stav, s.r.o. byla založena v roce 1997 a sídlí v Ostravě. Společnost 

v současné době disponuje 25 zaměstnanci rozdělených do zednických a fasádních čet 

a čet pro zateplení a hydroizolaci plochých střešních plášťů. Je držitelem certifikátu 

ISO 9001:2008, JAMI – stav, s.r.o. (2012). 

 

KUMAN, spol. s.r.o. 

Společnost sídlící v Karviné zajišťuje výstavbu formou kompletní stavby na klíč. 

Zajišťuje tedy kompletní koordinaci veškerých prací souvisejících s realizací celé stavby. 

Firma rovněž zajišťuje dodávky dílčích stavebních prací. Je nositelem certifikace ČSN EN 

ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN OHSAS 18001:2008, KUMAN, 

spol. s.r.o. (2012a). 

 

SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. 

Společnost SSKA, a.s. sídlící v Karviné byla založena v roce 1992 a v současné době 

patří mezi středně velké stavební firmy v regionu Karvinska. Má zavedeny certifikáty 

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

Firma zaměřuje své podnikání na bytovou výstavbu, průmyslové a inženýrské stavby, 

občanské stavby, regeneraci panelových domů a výstavbu interiérů, SSKA – Stavební 

společnost Karviná, a.s. (2007). 

 

STASEKO PLUS, s.r.o. 

Firma založená v Praze mající svou pobočku v Českém Těšíně se zabývá kompletními 

revitalizacemi panelových domů, stavbami komerčních budov a rodinných domů na klíč. 

Je nositelem certifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, STASEKO PLUS, s.r.o. (2007). 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Se zavedením dotačního programu Zelená úsporám se trh zabývající se zateplovacími 

a solárními systémy značně rozšířil. V současné době ovšem stagnuje a společnost počítá, 

při absenci dalších dotačních programů, s jeho postupným zmenšováním. Do budoucna 

je odvětví stále velice lukrativní, zejména díky vysokému počtu domů, které ještě nebyly 

revitalizovány. Zda jsou konkurenti nuceni kvůli vysokým fixním nákladům maximálně 

využívat své výrobní kapacity, silně závisí na tom, jestli mají své vlastní stroje, lešení, 

oplocení apod. Co se týče nadbytku výrobních kapacit, ten je při neustále probíhající krizi 
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ve stavebnictví zcela zřejmý. Ziskovost v odvětví je v současné době na poměrně nízké 

úrovni a je tedy patrné, že většina společností sleduje strategii přežití. Ceny se momentálně 

pohybují na takové úrovni, která nedovoluje společnosti REVOLT, s.r.o. některé zakázky 

vůbec zrealizovat. Rivalita v odvětví je ještě více umocňována skutečností, že jednotliví 

konkurenti firmy nabízejí málo diferencované výrobky. Bariéry případného odchodu 

z odvětví nejsou nijak vysoké. Záleží ovšem na tom, zda společnost disponuje vlastními stroji, 

lešením či zda má nějaké nesplacené závazky vůči věřitelům apod. 

5.2.6 Shrnutí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil 

Z Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil jasně vyplynulo, že největší vliv 

na společnost REVOLT, s.r.o. mají zejména samotní zákazníci. Společnost si na uspokojování 

jejich potřeb zakládá a je tedy nezbytně nutné se na tuto skutečnost náležitě zaměřit. Firma 

je dále silně ovlivňována svou konkurencí, která se razantně rozšířila zejména díky dotačnímu 

programu Zelená úsporám. Konkurenční kroky musí proto nepřetržitě sledovat 

a vyhodnocovat. Dodavatelský sektor se pak nejeví jako oblast, která by jakýmkoliv 

způsobem ohrozila podnikatelskou činnost společnosti. Na trhu se totiž vyskytuje velké 

množství dodavatelů a jejich vyjednávací síla není nijak vysoká. Také nově vstupující firmy 

do odvětví společnost nepovažuje za přílišnou hrozbu, silně ovšem závisí na výši jejich 

základního kapitálu či množství potřebných zkušeností. V tomto případě se pak mohou velmi 

jednoduše stát rovnocennými konkurenty. Substituty v současné době také příliš společnost 

neohrožují, jelikož prozatím nebyla na trh uvedena žádná konkurenceschopná alternativa 

tradičních zateplovacích systémů. 

5.2.7 Příležitosti a hrozby plynoucí z Porterovy analýzy pěti sil 

Společnost vidí svou příležitost v rozšíření svého pole působnosti založením nové 

pobočky mimo Moravskoslezský kraj, s největší pravděpodobností do kraje Středočeského 

či hlavního města Prahy. Příležitostí jsou také veřejné zakázky, při kterých musí firma 

své potenciální zákazníky přesvědčit o kvalitě svých výrobků a služeb. Získání dotací 

pro případnou realizaci zakázek představuje také určitou příležitost. Je zcela zřejmé, 

že pro zajištění konkurenceschopnosti firmy je nutné zajišťovat neustálé zvyšování 

kvalifikace svých zaměstnanců. Je vhodné rovněž zapracovat na zlepšení image společnosti 

pro získání co nejlepšího možného celkového dojmu u veřejnosti. Společnosti REVOLT, 

s.r.o. velice vyhovuje vysoký počet dodavatelů na trhu zabývajícím se zateplováním budov, 

disponuje totiž vůči nim o to vyšší vyjednávací silou. Příležitostí a také určitou vzpruhou 
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by pro společnost mohlo být předpokládané zmenšování trhu při absenci různých dotačních 

programů, které nemalou měrou přispěly k velkému nárůstu konkurenčních firem v odvětví.  

 Hrozbou pro společnost, která navíc sílí při současné nepříznivé situaci na trhu, 

je tzv. nekalá konkurence, jež se snaží například prostřednictvím úplatků získat své zakázky 

za každou cenu. Dotační program Zelená úsporám, který sice společnosti přinesl značné 

množství zakázek, přivedl na trh velký počet konkurenčních firem, které v nemalé míře 

ohrožují její podnikatelskou činnost. Posledním zjištěným výrazným faktorem ohrožujícím 

zkoumanou firmu je nepřetržité snižování cen za stavební práce, což je ovšem mnohými 

konkurenčními firmami dosaženo použitím nekvalitního materiálu či využitím 

nekvalifikované pracovní síly. 

 

5.3 Analýza zdrojů společnosti 

Cílem strategické analýzy vnitřního prostředí, pro kterou je zvolena metoda analýzy 

zdrojů společnosti, bude identifikace významných zdrojů, jež má společnost REVOLT, s.r.o. 

k dispozici. Zdroje budou dále rozděleny na hmotné (budovy, stroje, automobily), nehmotné 

(licence, certifikáty, goodwill) a lidské (zaměstnanci). Analýza bude sloužit především 

k identifikaci silných a slabých stránek, kompetencí a specifických předností podniku, 

jež budou dále zohledněny ve SWOT analýze. 

5.3.1 Hmotné zdroje 

Sídlo firmy se nachází v bývalém areálu Tesly. Současným provozovatelem budovy je 

Cafur Investment, s.r.o., který je také jejím vlastníkem. Společnost REVOLT, s.r.o. má tedy 

sídlo pouze pronajaté. Firma prakticky disponuje dvěma patry. V prvním patře se nachází 

výroba, kde se vyskytují stavbyvedoucí či přípraváři. Dále je zde zásobování, sekretariát 

a zasedací místnost, jež slouží k jednání, školení a k pořádání pravidelných porad. Ve druhém 

patře sídlí management, obchodní zástupci a účetní. Společnost rovněž využívá místnost 

vyskytující se mimo budovu, která slouží jako sklad pro uchovávání stavebního materiálu. 

Firma disponuje vlastním pracovním nářadím a zčásti také lešením. Společnost 

si pronajímá například ploty, vrátky, stavební výtahy a zařízení staveniště, mezi které patří 

buňky či mobilní WC. 

Vozový park zahrnuje okolo 15 aut. Společnost vlastní dvě dodávky sloužící 

jak k zásobování staveb, tak ke svozu odpadu ze staveb na skládky. Společnost ovšem 
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využívá také externí dopravce, kteří pro firmu sezónně jezdí. Obchodní zástupci 

a stavbyvedoucí mají k dispozici osobní automobily. 

Mezi hmotné zdroje je potřeba také zahrnout materiál využívaný při jednotlivých 

zakázkách. Ten se společnost snaží skladovat minimálně. Je obvykle objednáván pouze 

na určitou stavbu, a to jak z důvodů ekonomických, tak prostorových. Každý materiál se totiž 

vyznačuje určitým datem spotřeby. Skladují se povětšinou pouze zbytky ze staveb, mezi které 

patří polystyren, minerální vlna, lepící a stěrkovací hmoty, omítky, hmoždinky a systémové 

lišty ke kontaktním zateplovacím systémům. 

5.3.2 Nehmotné zdroje 

Firma se prezentuje jako dynamicky se rozvíjející společnost, která poskytuje svým 

zákazníkům kvalitní služby podpořené kvalitním provedení a pečlivou přípravou a jejíž vztah 

se zákazníkem je založen na důvěře a dobré komunikaci. Cílem je spokojený zákazník, 

který společnost dále doporučí. 

Firma si velice zakládá na svých dlouholetých zkušenostech se specializací 

na revitalizace a solární systémy pro rodinné domy a také na poskytování komplexních služeb 

na míru. Společnost si nevybírá žádné zálohy předem a poskytuje na všechny své odvedené 

pracovní úkony záruční i pozáruční servis. Disponuje různými certifikáty kvality a rovněž 

certifikátem ETICS, který firmu opravňuje k instalaci kontaktních zateplovacích systémů. 

Společnost prošla v roce 2010 certifikací norem ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 

18001:2008. Všechny certifikáty a osvědčení jsou zobrazeny na webových stránkách 

společnosti. Firma se tímto stala další ze společností, jež je kompatibilní se systémy řízení 

jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro získání 

důvěry potenciálních zákazníků vystavuje společnost na svých webových stránkách také své 

nejdůležitější reference. 

Vedení společnosti rovněž dbá na neustálé zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců totiž vnímá jako nutnost pro přežití v silně konkurenčním 

prostředí, jakým stavební odvětví bezesporu je. 

5.3.3 Lidské zdroje 

Současný počet zaměstnanců ve společnosti REVOLT, s.r.o. je 25. Zaměstnanci 

se dělí do dvou základních středisek, a to do střediska správy a ekonomie a střediska stavby. 

Organizační struktura je přiložena v příloze č. 1. Průměrný věk zaměstnanců je 29 let. 
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Poměr zaměstnanců v terénu a v kancelářích je vzhledem k počtu zakázek mírně 

proměnlivý. Stavbyvedoucí se v terénu pohybují z 80 %, obchodní zástupci pak z 50 %, 

zaměstnanci zásobování mají své stálé místo ve skladu či v kanceláři. 

Zaměstnanci se ve společnosti příliš často neobměňují. Tým je spíše doplňován 

z důvodu přetlaku na některá úzká místa v organizační struktuře. Zaměstnanci jsou vybíráni 

dvojím způsobem, a to výběrovým řízením či využitím personální agentury pro nalezení 

vhodného kandidáta na popis funkčního místa. 

 

5.4 Finanční analýza společnosti 

Cílem finanční analýzy bude zhodnocení finančního zdraví společnosti REVOLT, 

s.r.o. prostřednictvím poměrových finančních ukazatelů. Pro výpočet těchto ukazatelů budou 

použity položky uváděné v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za období let 2008-2010 

umístěných v Obchodním rejstříku a Sbírce listin na webových stránkách Ministerstva 

spravedlnosti ČR. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro rok 2011 nebyly v době vypracování 

diplomové práce k dispozici, a tudíž nejsou do finanční analýzy zahrnuty. Shrnutá data 

z těchto dokumentů jsou obsažena v přílohách č. 2 a č. 3. 

5.4.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita 0,3963 0,2089 0,0235 

Pohotová likvidita 1,7219 1,9933 1,3345 

Celková likvidita 2,7369 2,6979 1,5008 

Tabulka 5.4-1 Ukazatele likvidity, vlastní zpracování dle REVOLT, s.r.o. (2012b) 

Okamžitá likvidita, jakožto ukazatel vyjadřující okamžitou schopnost 

společnosti uhradit své krátkodobé závazky a jehož optimální výše by se měla pohybovat 

v rozmezí 0,2-0,5, v letech 2008 a 2009 dosahovala doporučených hodnot. V roce 2010 

ovšem razantně klesla, a to zejména v návaznosti na vysoký růst tržeb a z nich pramenících 

vysokých krátkodobých závazcích v podobě pronajatých strojů, jejich údržby, vytížení 

a prostojů. 

Pohotová likvidita vyjadřující množství finančních prostředků, jež jsou téměř 

okamžitě k dispozici, se v letech 2008 a 2009 pohybovala mírně nad doporučenými 

hodnotami v intervalu 1-1,5. Rok 2010 následně signalizoval mírné zhoršení finanční 
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a platební situace, ovšem stále v optimálních hodnotách. Tento stav je ovšem podepřen tím, 

že společnost nevlastní žádné stroje a všechny si tudíž pronajímá. 

Výše ukazatele celkové likvidity, jehož optimální hodnota by se měla vyskytovat 

v rozmezí 1,5-2,5, se v letech 2008 a 2009 pohybovala nad touto doporučenou hranicí 

a v roce 2010 následně klesla na hranici dolní, jež je považována jako akceptovatelná. 

5.4.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv v % 2,65 4,91 2,86 

Rentabilita vlastního kapitálu v % 9,1 17,15  18,79 

Rentabilita tržeb v % 0,74 2,11 0,97 

Tabulka 5.4-2 Ukazatele rentability, vlastní zpracování dle REVOLT, s.r.o. (2012b) 

Rentabilita aktiv ROA vyjadřující část zisku, jež byla vygenerována z investovaného 

kapitálu, se meziročně v letech 2008 až 2010 pohybovala na poměrně nízké hladině. Nízkou 

hodnotu v roce 2010 značně ovlivňuje výše celkových aktiv, která je způsobena vysokou 

hodnotou oběžného majetku v podobě materiálu potřebného k realizaci zvyšujícího se počtu 

zakázek. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE vyjadřující celkovou výnosnost vlastních zdrojů 

má ve společnosti v letech 2008 až 2010 vzrůstající tendenci. Důvodem nízké rentability 

vlastního kapitálu v roce 2008, která činila 9,1 %, byla probíhající hospodářská krize a s ní 

související malý počet zakázek. 

Rentabilita tržeb ROS znázorňuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb. 

Zatímco se v roce 2009 ukazatel oproti předchozímu roku zvýšil téměř trojnásobně, 

v roce 2010 poklesla hodnota oproti roku 2009 na polovinu, což je způsobeno především 

značným růstem tržeb. 

5.4.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Zadluženost 2008 2009 2010 

Zadluženost vlastního kapitálu v % 242,91 243,74 534,41 

Celková zadluženost v % 70,7 69,79 81,2 

Úrokové krytí v % 124,26 203,33 234,18 

5.4-3 Ukazatele zadluženosti, vlastní zpracování dle REVOLT, s.r.o. (2012b) 
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Výsledné hodnoty jasně ukazují, že firma má vážné problémy se zadlužeností, přesněji 

v případě zadluženosti vlastního kapitálu, která se u stabilních společností pohybuje 

v rozmezí od 80-120 % a jejíž hodnota se v roce 2010 vyhoupla téměř na pětinásobek 

této doporučené hranice. Tento jev je způsoben především tím, že společnost nebere na své 

zakázky žádné zálohy a vytváří větší obraty. Důvodem je také neplacení investorů v době 

splatnosti, naproti tomu se však společnost zavázala platit svým subdodavatelům své závazky 

včas. Věřitelé zde nesou vysoké riziko podnikání a snižuje se také možnost získání 

případného úvěru. Stabilita společnosti je zde také ohrožena spoléháním se z velké míry 

na cizí zdroje. 

Ukazatel zadluženosti se v letech 2008 a 2009 pohyboval na hodnotě okolo 

70 % a následně v roce 2010 vzrostl zhruba o 11,5 %. Tento vzrůst byl zapříčiněn zejména 

výše zmíněnými vyššími počty zakázek, špatnou platební morálkou investorů a řešením 

problémů z let 2008 a 2009. Obecně platí, že s rostoucí hodnotou tohoto ukazatele roste riziko 

pro věřitele, například pro komerční banky. 

Ukazatel úrokového krytí zobrazuje pro společnost velice příznivé hodnoty, jež mají 

navíc rostoucí charakter a signalizují zlepšující se finanční situaci podniku a efektivitu vývoje 

hospodaření. Nárůst byl zaznamenán nejvíce v roce 2009, kdy byla společnost schopna pokrýt 

své úroky hned dvojnásobně. 

5.4.4 Ukazatele aktivity 

Aktivita 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 3,5645 2,3259 2,9436 

Doba obratu pohledávek 42,9938 86,1276 95,1028 

Doba obratu závazků 32,4326 48,2652 72,5451 

5.4-4 Ukazatele aktivity, vlastní zpracování dle REVOLT, s.r.o. (2012b) 

Z výsledků obratu celkových aktiv je patrné, že společnost velice dobře využívá svůj 

majetek. Je zde sice jasný propad v roce 2009, který byl silně zasáhnut hospodářskou krizí, 

ovšem v roce 2010 ukazatel stoupl téměř na hodnotu 3. K tomuto růstu výrazně dopomohly 

dotace programu Zelená úsporám. 

Doba obratu pohledávek ovšem vykazuje velmi nepříznivé hodnoty, jež se navíc 

zvyšují. Výsledky jasně naznačují, že nejsou zákazníky včas placeny faktury a tudíž 

překračují doby splatnosti. Tento jev je z velké části způsoben zvyšováním tržní 

konkurenceschopnosti. Ve výběrových řízeních jde totiž mimo cenu také například 
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o co nejdelší doby splatnosti, díky kterým firma stoupá ve srovnání s ostatními 

konkurenčními společnostmi. 

Doba obratu závazků má stejně jako předcházející ukazatel rostoucí průběh. Vyjadřuje 

naši platební morálku vůči věřitelům. Je nanejvýš vhodné, aby tato hodnota byla vyšší 

než zmíněná doba obratu pohledávek, což v letech 2008-2010 nebylo splněno. Bylo tedy 

značně ztíženo zajištění bezproblémového krátkodobého financování svých závazků. 

Společnost se snaží, v případě že není schopna uhradit své závazky vůči subdodavatelům 

v době splatnosti, platit prostřednictvím splátek. 

5.4.5 Shrnutí finanční analýzy 

Ukazatele likvidity vykazovaly pro společnost v letech 2008 až 2010 příznivé 

hodnoty, jelikož se pohybovaly v doporučených mezích. Pokles pod tuto hranici 

byl zaznamenán pouze v roce 2010, který byl ovšem doprovázen růstem zakázek a z nich 

pramenících vyšších krátkodobých závazků na pronajaté stroje apod. 

Hodnoty ukazatelů rentability byly v letech 2008 až 2010 pro společnost rovněž 

poměrně příznivé. Rok 2010 byl sice poznamenán poklesem rentability aktiv, ovšem 

v návaznosti na množství oběžného majetku v podobě materiálu potřebného k realizaci 

rostoucích zakázek. Razantní pokles rentability tržeb v roce 2010 je pak podepřen rostoucími 

tržbami téhož roku. 

Velmi nepříznivé hodnoty ovšem společnost vykazuje v případě ukazatelů finanční 

stability a zadluženosti, přesněji v zadluženosti vlastního kapitálu, jehož optimální hodnota 

byla překročena hned pětinásobně. Důvodem je výše zmíněné nevčasné placení investorů 

a neakceptování předčasných záloh jako závazek důvěry. Příznivé hodnoty pak vykazuje 

pouze ukazatel úrokového krytí, jež má rostoucí tendenci. 

Celková finanční situace společnosti je na poměrně uspokojivé úrovni, zejména 

co se týče její likvidity a rentability. Alarmující jsou ovšem hodnoty ukazatelů zadluženosti 

vzniklé v první řadě nepříznivou platební morálkou investorů. 

5.4.6 Silné a slabé stránky společnosti 

Společnost si velice zakládá na referencích, jež má rovněž vystavené na svých 

webových stránkách a považuje je za svou silnou stránku. Disponuje rovněž potřebnými 

informacemi o své konkurenci, kontakty a zkušenostmi, jež si získala svým dlouholetým 

působením na trhu. Silnou stránkou společnosti jsou rovněž komplexní a kvalitní služby, 

jež jsou navíc podpořeny získanými certifikáty kvality. Na druhou stranu je ovšem vysoká 
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kvalita doprovázena vyšší cenou, což lze vnímat jako slabou stránku společnosti. Firma 

zaměřuje svou podnikatelskou činnost především na spokojenost svých zákazníků 

a to například poskytováním záruk na provedené práce, nevymáháním předčasných záloh, 

komplexním servisem či využíváním systému CRM. Společnost se navíc zavázala, 

že všechny své zakázky provede v té nejvyšší možné kvalitě a ve stanovených lhůtách, 

čímž dává svým zákazníkům patřičný pocit jistoty. 

Nejzásadnějším problémem společnosti a tedy i její nejslabší stránkou, je vysoká míra 

zadlužení. Na vině je zde zejména špatná platební morálka investorů. Ačkoliv společnost 

aktivně využívá systém CRM, zbylá část informačního systému je prozatím využívána 

jen v omezené míře. Za slabou stránku společnost považuje také své působení 

v Moravskoslezském kraji. Společnost ovšem hodlá s největší pravděpodobností expandovat 

na nový trh založením pobočky, která by se měla vyskytovat nejspíše ve Středočeském kraji 

či v hlavním městě Praha. Slabou stránkou společnosti je také nedostatek kvalifikované 

pracovní síly, který je zejména v Moravskoslezském kraji velice citelný. Velikou nevýhodou 

firmy je také absence vlastních zaměstnanců (fasádníci), za které by se společnost mohla 

bez problémů zaručit. Nízký počet disponibilních zaměstnanců společnosti navíc silně 

omezuje rozsah stavebních prací. Slabou stránkou firmy je také absence referencí solárních 

systémů, které by mohly výrazně pomoci při získání nových zakázek. Poslední zjištěnou 

výraznou slabinou společnosti je její málo diferencovaný produkt vůči konkurenci. 

 

5.5 Návrh cíle společnosti 

Společnost REVOLT, s.r.o. již dlouhodobě sleduje nákladovou strategii a v nejbližší 

budoucnosti nehodlá tuto strategii nějakým razantním způsobem měnit. V současné době 

je to v případě odvětví zabývajícím se zateplováním budov a solárními systémy ta nejlepší 

možná volba. Strategie diferenciace v tomto odvětví není momentálně příliš vhodná, 

a to už jen z důvodu velmi početné konkurence, málo diferencovaného výrobku či nákladného 

vývoje výrobku nového. Vyšší kvalita výrobků, jakožto jedna z možností diferenciace 

společnosti, je rovněž odrážena ve vyšší ceně a při současné nepříznivé ekonomické situaci 

v České republice by si dražší, ač kvalitnější výrobek s největší pravděpodobností ani nenašel 

patřičnou poptávku. Příliš vhodná pak není ani strategie zaměření. 

Na základě zjištěných informací a dat plynoucích z předešlých analýz vnějšího 

a vnitřního prostředí je tedy zvolena strategie růstu. 
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Cíl společnosti 

Během rozhovoru s manažerem staveb společnosti REVOLT, s.r.o. Ing. Lukášem 

Hlaváčem byl vydefinován následující cíl společnosti: 

 

„Zvýšit meziroční obrat celkových aktiv o 20 %.“ 

 

Pro pomoc při definici vhodných variant vedoucích ke splnění tohoto cíle je použita 

Ansoffova matice růstu skládající se ze čtyř kvadrantů, z nichž každý představuje odlišnou 

strategii v návaznosti na využití stávajících či nových produktů a trhů. 

Podle výsledků vzešlých z předchozích analýz a po následném konzultování 

s Ing. Lukášem Hlaváčem jsou zformulovány následující varianty vedoucí k dosažení 

vytyčeného cíle: 

 

Varianta A: Založení nové pobočky společnosti v hlavním městě Praha. 

Tato varianta vychází z kvadrantu Ansoffovy matice, jež se týká rozvoje trhu 

a je založena na rozšíření pole působnosti společnosti na nový trh při nabídce stávajících 

produktů. 

 

Varianta B: Rozšíření sortimentu společnosti na stávajícím trhu o solární systémy pro bytové 

domy. 

 Varianta, která rovněž vychází z kvadrantu Ansoffovy matice, se zaměřuje na rozvoj 

výrobku a jejím cílem je rozšíření sortimentu společnosti o nový výrobek na dosavadním trhu. 

 

Na základě výsledků plynoucích ze SWOT analýzy, jejíž podstatné faktory budou 

ohodnoceny na brainstormingu vedení společnosti, budou zformulované varianty dále 

přezkoumávány z hlediska jejich realizovatelnosti a schopnosti dosáhnutí definovaného cíle 

společnosti. 

 

5.6 SWOT analýza 

SWOT analýza bude sestavena na základě výsledků z předešlých analýz a současně 

z informací, jež byly poskytnuty vedením firmy a všech dostupných informací. 

Při brainstormingu, jehož se bude účastnit vedení společnosti REVOLT, s.r.o., 

bude vybraným faktorům následně přiřazen expertní odhad. Pro správné vyhodnocení 
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zjištěných informací je nutné jednotlivým faktorům přiřadit body a váhy. Body se budou 

pohybovat mezi hodnotami 1 až 10, kde 10 bude zastupovat největší míru důležitosti. Váhy 

budou mít totožné rozmezí, přičemž hodnota 10 bude znamenat největší význam pro odvětví, 

v němž společnost působí. Následně budou pro každý jednotlivý faktor provedeny součiny 

obou hodnot, jež budou dále sečteny a zprůměrovány.  

 

Silné stránky Body Váha Součin 

Komplexnost služeb a výrobků 8 7 56 

Kvalita výrobků a služeb 10 10 100 

Reference 10 10 100 

Dlouholeté zkušenosti 9 7 64 

Zákaznický servis 10 8 80 

Certifikáty 7 5 35 

Dobré informace o konkurenci 7 6 42 

Goodwill 10 8 80 

Kontakty 10 10 100 

Využití technologií (CRM) 10 5 50 

Jistota 10 10 100 

Délka působení na trhu 7 6 42 

Celkem   849 

Tabulka 5.6-1 Silné stránky společnosti, vlastní zpracování 

 

Mezi nejsilnější stránky na základě jejich obodování řadí společnost kvalitu 

a komplexnost poskytovaných výrobků a služeb společně s poskytováním zákaznického 

servisu, a to záručního i pozáručního. Na kvalitních výrobcích a nanejvýš dobře odvedené 

práci si firma zakládá, jelikož spokojený zákazník společnost vždy dále doporučí.  

Dále jsou to reference a kontakty získané společností během svého dlouholetého 

působení na trhu. Společnost rovněž považuje za své silné stránky goodwill a pocit jistoty, 

jímž se společnost všem svým zákazníkům zavazuje držením slova, že svou práci provede 

kvalitně a v předem stanoveném termínu.  

Silnou stránkou společnosti je v neposlední řadě také využívání systému CRM, 

jakožto prostředku pro oboustrannou komunikaci mezi ní a jejími zákazníky, jelikož jsou 

to právě oni, kteří společnosti přinášejí zisk. 
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Slabé stránky Body Váha Součin 

Vysoká míra zadlužení 8 5 40 

Využití informačního systému 8 7 56 

Regionální působení 9 8 72 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly 10 10 100 

Vyšší cena 9 10 90 

Absence vlastních zaměstnanců 5 5 25 

Rozsah stavebních prací 5 5 25 

Chybějící reference k solárním systémům 6 5 30 

Málo diferencovaný produkt 4 6 24 

Celkem   462 

Tabulka 5.6-2 Slabé stránky společnosti, vlastní zpracování 

 

Jako svou největší slabinu společnost vnímá nedostatek kvalifikované pracovní síly, 

za jejíž kvalitně odvedenou práci by se firma mohla stoprocentně zaručit. Tato slabá stránka 

by se ovšem měla v průběhu času vytrácet vzhledem ke zvyšující se úrovni vzdělání 

obyvatelstva, což by mělo do odvětví přinést kvalifikovanější a schopnější pracovníky.  

Dále je jako slabá stránka pociťována vyšší cena za poskytované výrobky a služby, 

která se na druhou stranu odráží v jejich vyšší kvalitě. Slabou stránkou společnosti je také její 

regionální působení v Moravskoslezském kraji, jehož perspektiva je s přibývající konkurencí 

stále nižší. Neméně důležitou slabinou firmy je její poměrně vysoká úroveň zadlužení 

způsobená zejména špatnou platební morálkou svých investorů. Ačkoliv společnost využívá 

systém CRM ve vysoké míře a velice efektivně, zbývající moduly celopodnikového 

informačního systému jsou takřka nevyužity. Významnou slabou stránkou podniku jsou 

rovněž chybějící reference k solárním systémům, jakožto jednoho z hlavních předmětů 

podnikání společnosti, jež by významnou měrou dopomohly k jejich zvýšené poptávce. 
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Příležitosti Body Váha Součin 

Potenciál trhu ve Středočeském kraji 10 10 100 

Veřejné zakázky 9 7 63 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 8 8 64 

Zlepšení image 8 9 72 

Rostoucí ceny energií 7 7 49 

Rostoucí životní úroveň 5 4 20 

Solární systémy pro bytové domy 6 5 30 

Velký počet dodavatelů 8 6 48 

Zvyšující se úroveň vzdělání obyvatelstva 9 7 63 

Využití přírodních materiálů 5 5 25 

Ekologická daňová reforma 8 8 64 

Celkem   598 

Tabulka 5.6-3 Příležitosti společnosti, vlastní zpracování 

 

Svou největší příležitost společnost vidí ve vysokém potenciálu trhu ve Středočeském 

kraji, což ve výsledku znamená založení nové pobočky buďto v tomto kraji, nebo v hlavním 

městě Praha. Dále je potřeba se snažit získat co nejvíce veřejných zakázek a přesvědčit své 

zákazníky o kvalitě svých produktů a služeb. Je zcela zřejmé, že pro zajištění 

konkurenceschopnosti je potřeba mít k dispozici kvalifikované zaměstnance a je proto potřeba 

je neustále vzdělávat. Příležitostí do budoucna je mimo jiné také zvyšující se úroveň vzdělání 

obyvatelstva zajišťující kvalifikovanou pracovní sílu. Dosud poměrně podceňovanou 

podnikatelskou oblastí jsou solární systémy pro bytové domy, což by mohla být pro podnik 

vhodná příležitost pro zvýšení zisku. Je nanejvýš důležité budovat patřičnou image 

společnosti, jelikož právě ta je v současné době vnímána ve stále rostoucí míře. Podniku 

mohou ke zvýšení zisku dopomoci také rostoucí ceny energií a na ně navazující legislativní 

změny v podobě ekologické daňové reformy.  
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Hrozby Body Váha Součin 

Nekalá konkurence 10 10 100 

Pokles zakázek 9 9 81 

Krize a její vnímání investory 8 8 64 

Vysoká míra konkurence 9 9 81 

Prudké zlevnění energií 8 7 56 

Nové technologie 6 5 30 

Demografické změny 6 5 30 

Nedostatek kvalifikovaných a schopných lidí 9 9 81 

Legislativní změny 7 6 42 

Špatné zákaznické reference 10 9 90 

Celkem   655 

Tabulka 5.6-4 Hrozby společnosti, vlastní zpracování 

Největší hrozbou je pro zkoumanou společnost nekalá konkurence snažící se získat 

své zakázky za všech okolností, a to i za použití úplatku. Také špatné reference od zákazníků 

mohou podle firmy výrazně ohrozit její podnikatelskou aktivitu. Příliš pozitivně na podnik 

nepůsobí ani právě probíhající krize ve stavebnictví a s ní související velice citelný pokles 

zakázek. Díky dotačnímu programu Zelená úsporám se rovněž výrazně rozšířila konkurence 

v odvětví. Nepříznivě působí také legislativní změny, z nichž nejdůležitější je zejména 

očekávaná 3% inflace, zvýšení HDP či snížení příspěvku na stavební spoření a zvýšení 

poplatků za stavební povolení. Je rovněž nutné velice pečlivě sledovat vývoj nových 

technologií, jejichž včasné využití může přinést konkurenční výhodu. Za zmínku stojí také 

demografické změny v Moravskoslezském kraji týkající se zejména stárnutí populace 

a citelného odlivu obyvatel právě z tohoto kraje. 

5.6.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Silné stránky: 849 : 12 = 70,8 

Slabé stránky: 462 : 9 = 51,3 

Příležitosti: 598 : 11 = 54,36 

Hrozby: 655 : 10 = 65,5 

 

Z výsledků SWOT analýzy je patrné, že ve společnosti převládají silné stránky nad 

slabými a hrozby nad příležitostmi. Zvolená strategie růstu společně s definovanými 

variantami je tedy na základě výsledků plynoucích ze SWOT analýzy poměrně vhodná. 
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6 Formulace strategického záměru 

Cílem této kapitoly bude přezkoumání definovaných variant z hlediska jejich 

realizovatelnosti a schopnosti dosáhnutí zformulovaného cíle společnosti. Jedná se pouze 

o návrhy, jež by mohly vést ke splnění definovaného cíle a je tedy na samotném vedení 

společnosti REVOLT, s.r.o., zda k níže navrženým variantám přistoupí. 

 

Varianta A: Založení nové pobočky společnosti v hlavním městě Praha. 

Tato varianta zajišťující rozšíření pole působnosti společnosti na další trh je vhodná 

zejména z důvodu vysoké konkurence na stávajícím trhu, tedy v Moravskoslezském kraji. 

Konkurence v hlavním městě je v porovnání s tímto krajem výrazně nižší. Poptávka 

v Moravskoslezském kraji je navíc podstatně zužována citelných odlivem obyvatel, 

stěhujících se za prací a lepším ovzduším zejména do hlavního města. V hlavním městě 

je navíc konkurence podstatně menší. Zvýšit poptávku po zateplovacích a solárních 

systémech v Praze i na současném trhu by s největší pravděpodobností mohly i rostoucí ceny 

energií a v návaznosti na nich také Ekologická daňová reforma, jež prostřednictvím daní 

zatěžuje domácnosti vytápějící tuhými palivy.  

Pozitivně působí také rostoucí životní úroveň obyvatelstva a vysoký počet dodavatelů 

v hlavním městě, což snižuje jejich vyjednávací sílu. Zejména díky vyšší životní úrovni 

v hlavním městě by mohla společnost zvýšit poptávku po svých kvalitních výrobcích 

a komplexních službách, jež jsou vykoupeny vyšší cenou. Pro vstup na nový trh navíc 

společnost REVOLT, s.r.o. disponuje patřičnými kontakty a referencemi a její 

konkurenceschopnost je dále umocňována dlouholetými zkušenostmi v oboru. Získané 

certifikáty kvality mohou také společnosti dopomoci k získání dodatečných potenciálních 

zákazníků. Umocnit důvěru zákazníka vůči společnosti REVOLT, s.r.o. může navíc její velice 

dobrá pověst a závazek slibující provedení veškerých svých zakázek v té nejvyšší možné 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách, čímž dává svým zákazníkům patřičný pocit jistoty. 

Na novém trhu může navíc firma plně využívat zavedený systém CRM zajišťující podporu 

dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. 

Největším ohrožením pro úspěšné uskutečnění této varianty je vysoká míra zadlužení 

společnosti způsobené zejména špatnou platební morálkou investorů. Firma se ovšem 

zavázala nepřijímat žádné zálohy předem, ale pokud bude tato nepříznivá situace i nadále 

pokračovat, měla by vážně uvažovat o jejich akceptování, jelikož se tímto současně snižuje 

i platební morálka společnosti vůči dodavatelům. Silným negativním faktorem je také 
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nedostatek kvalifikované pracovní síly, jež je ovšem částečně kompenzována zvyšující 

se úrovní vzdělání obyvatelstva. Je rovněž potřeba zvážit, jestli bude vhodnější si stejně 

jako na dosavadním trhu pracovníky provádějící zateplování a instalaci solárních systémů 

pronajímat, či zaměstnávat na plný pracovní úvazek. Za tyto stálé zaměstnance by se totiž 

společnost mohla v případě jejich kvalitně odvedené práce stoprocentně zaručit. Hrozbou 

pro úspěšné zavedení nové pobočky a zejména pak pro její následný provoz zajišťující 

patřičný zisk jsou rovněž legislativní změny v podobě rostoucích poplatků například 

za stavební povolení či výrazný pokles zakázek na stavební činnosti, u nichž navíc prognózy 

počítají s jejich dalším úbytkem. 

 

Zhodnocení varianty: 

Průzkum této varianty prostřednictvím výsledků vzešlých ze SWOT analýzy prokázal 

její potenciál a možnou realizovatelnost. Signalizuje mnoho silných stránek a příležitostí, 

jež společnost předurčující k úspěšnosti navrhované varianty a tudíž ke splnění definovaného 

cíle. Vyskytují se zde ovšem také významné slabé stránky a ohrožení společnosti, jež mohou 

zdárnou realizaci této varianty zhatit, a sice v podobě její vysoké míry zadlužení a neustálého 

poklesu zakázek po stavebních pracích. 

 

Varianta B: Rozšíření sortimentu společnosti na stávajícím trhu o solární systémy pro 

bytové domy. 

Silnými stránkami, na nichž může společnost REVOLT, s.r.o. stavět v případě výběru 

této varianty, jsou v první řadě její dlouholeté zkušenosti s obdobným produktem, kterými 

jsou solární systémy pro rodinné domy. Stejně jako v případě první varianty může i zde 

společnost zakládat na své dobré pověsti a disponibilních kontaktech získaných během svého 

dlouhého působení na trhu. Zákazníky pro nově zavedený produkt může firma získávat také 

díky získaným certifikátům jakosti a poskytováním kvalitních a komplexních výrobků 

a služeb včetně záručního i pozáručního zákaznického servisu. Dále je potřeba setrvávat 

v závazku důvěry, kterým se firma vůči svým zákazníkům zavazuje ke včasné a kvalitní 

realizaci svých zakázek, čímž jim dává náležitý pocit jistoty. Společnost může také využít 

ve svůj prospěch dobré informace o konkurenci, jež má k dispozici. Je také nanejvýš vhodné 

i v případě této varianty naplno užívat implementovaný systém CRM pro získání 

co nejlepších vztahů se zákazníky. 

Příležitost pro úspěch této varianty představuje neustálé zvyšování cen energií 

společně s účinky Ekologické daňové reformy, jež budou zákazníky tlačit k úsporným 
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opatřením, k nimž solární systémy pro bytové domy bezesporu patří. K získání kvalifikované 

pracovní síly, které je v současné době nedostatek a která je potřebná pro činnosti spojené 

se solárními systémy, přispívá zvyšující se úroveň vzdělání obyvatelstva. Příznivý je rovněž 

poměrně vysoký počet dodavatelů těchto systémů, což snižuje jejich vyjednávací sílu. 

Na trhu, zejména pak v Moravskoslezském kraji, se v současnosti navíc vyskytuje poměrně 

malé množství firem zabývajících se solárními systémy pro bytové domy, což jen posiluje 

jejich potenciál pro případné zavedení do sortimentu společnosti REVOLT, s.r.o. Přidáním 

nového produktu by se také společnost mírně odlišila od jinak téměř homogenního předmětu 

činnosti konkurenčních firem. 

Stejně jako v případě založení nové pobočky v hlavním městě Praha, tak i v rámci této 

varianty je nejvíce limitujícím faktorem bránícím v její úspěšné realizaci vysoká míra 

zadlužení společnosti. Také zde se musí vedení společnosti učinit rozhodnutí, 

zda si pracovníky provádějící instalaci solárních systémů najímat, či je zaměstnávat na plný 

pracovní úvazek. Úspěšnost této varianty mohou do určité míry omezit dosud chybějící 

reference k solárním systémům, jež by společnosti mohly dopomoci k získání vyššího počtu 

zákazníků. 

Prosperita navrhované varianty je ohrožována nekalou konkurencí, jež se snaží získat 

své zakázky za jakoukoliv cenu včetně nabízení úplatků. Závažnějším ohrožením je ovšem 

neustálý pokles zakázek po stavebních činnostech v návaznosti na právě probíhající krizi 

v odvětví. Určitou hrozbu představují také nové technologie. V oblasti solárních systémů 

či jejich alternativ se ovšem v nejbližších letech nepočítá s žádným výrazným převratem, 

který by mohl tuto variantu ve znatelné míře ohrozit. Daleko výraznější hrozbou jsou 

demografické změny probíhající v Moravskoslezském kraji, zejména pak citelný úbytek 

obyvatel, jež je nejvyšší v celé České republice. Úspěšnost této varianty je stejně jako 

v případě založení nové pobočky ohrožována legislativními změnami, mezi které mimo jiné 

patří například zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. 

 

Zhodnocení varianty: 

Průzkumem navržené varianty na základě závěrů plynoucích ze SWOT analýzy bylo 

zjištěno, že možnost rozšíření sortimentu společnosti o solární systémy pro bytové domy je 

stejně jako v předchozím případě realizovatelná. V rámci této analýzy bylo identifikováno 

několik podstatných silných stránek a příležitostí, jež mohou společnosti zajistit úspěch 

navržené varianty a s ní souvisejícího definovaného cíle. Vedení společnosti by si v případě 
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volby zavedení nového navrhovaného produktu mělo být vědomo slabých stránek firmy 

a možných ohrožení, které mohou realizaci této varianty značně ztížit. 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, navržené varianty jsou jen doporučeními, 

jak dosáhnout definovaného cíle společnosti. Samotné rozhodnutí o přijetí či odmítnutí těchto 

variant je již v této fázi pouze na vedení společnosti REVOLT, s.r.o. 
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7 Závěr 

V současné době stále dynamičtěji se měnícího podnikatelského prostředí by mělo být 

strategické řízení nezbytnou součástí každé společnosti, nehledě na její velikost. Stále 

se ovšem najdou zejména malé podniky, které techniky strategického řízení nepoužívají. 

V mnoha případech se tak ochuzují o efektivní využití příležitostí a dále pak omezení hrozeb, 

jež tyto společnosti doprovázejí. Naději na úspěch má pouze podnik vyznačující se neustálou 

inovací svého vývoje, výbornou ekonomickou situací a odolností vůči tlakům konkurenčních 

firem. Tyto podmínky jsou splňovány zejména strategickým managementem, jehož hlavními 

úkoly jsou získání konkurenční výhody a udržení perspektivní budoucnosti společnosti. 

V této práci jsou zcela zřetelně znázorněny možnosti využití strategického 

managementu i menšími podniky, mezi které patří také zkoumaná společnost. Je tedy 

dokázáno, že i na podnik takovéto velikosti je možné vypracovat podrobnou strategickou 

analýzu a na ní navazující návrh strategického záměru podniku. 

Cílem této práce bylo navržení vhodných strategických variant, prostřednictvím nichž 

bude následně dosaženo definovaného strategického cíle společnosti REVOLT, s.r.o. 

Teoretická část je zaměřena především na vysvětlení základních pojmů souvisejících 

se strategickým řízením. Následně jsou podrobně objasněny analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí a na ně navazující analýza SWOT. V závěru teoretické části jsou zmíněny Porterovy 

obecně použitelné strategie. 

V následující části je nastíněna metodologie řešení zahrnující metody použité 

v jednotlivých fázích tvorby strategických variant. Další část obsahuje podrobný popis 

zkoumané společnosti včetně sledované politiky integrovaného systému řízení, předmět jejího 

podnikání a získané reference. Následně je provedena analýza vnějšího prostředí metodou 

PEST. Mikrookolí společnosti je definováno Porterovou analýzou pěti sil. K analýze 

vnitřního prostředí je využita analýza zdrojů společně s finanční analýzou. Na závěr je 

navržen strategický cíl společnosti současně s dvěma možnými variantami vedoucími k jeho 

dosažení, jejichž realizovatelnost je následně přezkoumána na základě výsledků vzešlých ze 

SWOT analýzy. 

Cíl, jenž byl stanoven v jejím úvodu, se podle výsledků podařilo naplnit. Nyní vše 

záleží na samotném vedení společnosti, zda k navrženým variantám přihlédne. Pevně věřím, 

že má práce bude pro společnost REVOLT, s.r.o. přínosem, který alespoň malou měrou 

dopomůže k jejímu budoucímu rozvoji. 
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