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1.   ÚVOD 
 

 

 

„Strategie v době, kdy se všechno mění, vypadá jako anachronismus. Ale není. Je to určitý 

kompas, podle kterého se firemní loď řídí. Musí se ale měnit podle počasí.“ 

 

Ing. Bořivoj Kačena   (Manažer roku 2002, Eurovia CS a.s.) 

 

 

 

      „Podniky v současném globálním, superkonkurenčním světě naléhavě potřebují jasné 

strategie. Musí mít určeny strategické cíle a navazující strategie formulující směry rozvoje 

podniku. Musí vědět, co chtějí dělat, aby byly zřetelně odlišné a jedinečné, aby nabízely něco 

jiného než jejich konkurenti. V minulosti, kdy na trhu nebylo takové množství konkurentů, si 

mohly podniky vystačit se strategiemi napodobujícími někoho jiného. Dnes s takovýmto 

přístupem rozhodně vystačit nelze. Současně je třeba namísto pouhého eliminování nevýhod 

hledat cesty, jak růst a budovat si výhody. Většina současně aplikovaných metod je zaměřena 

na to, aby se něco dělalo lépe, aby se zlepšila provozní efektivnost. To je nutné, aby se podnik 

udržel ve hře, ale udržet se ve hře nestačí. Je třeba zvýšit strategickou efektivnost. Hledat 

nové příležitosti a nová uplatnění, porozumět konkurenci a najít způsob jak jí čelit, to je 

úkolem stratégů firmy.“ 
1
 

 

 

      Pro vypracování diplomové práce jsem si zvolil společnost Strabag a.s., která se zabývá 

stavební výrobou ve všech segmentech trhu, developerskými projekty, projekty PPP a 

prodejem stavebního materiálu. Společnost stavebního zaměření jsem si vybral z důvodu 

studia fakulty stavební vysoké školy, oboru architektura a pozemní stavitelství. Má volba 

potom byla postavena čistě na vstřícnosti a zájmu managementu, především pak útvaru 

ekonomických nástrojů řízení. 

 

 

 

 

1
  SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. Praha: C.H. Beck, 2006. str. 7 



4 

 

      První kapitola je věnována teoretickým východiskům. Jsou zde definovány všechny 

podstatné teoretické prvky, včetně otázky strategického řízení, celkového průběhu hodnocení 

strategie od přístupů, přes analytické způsoby a metody, až po výběr nejvhodnějších metod 

určených a reálně aplikovatelných do dané diplomové práce.  

 

      V kapitole druhé jsou představeny základní informace o společnosti Strabag a.s. a dále 

vlivu strategického řízení na budoucí rozvoj podniku. Jsou zde popsána teoretická východiska 

strategie a také představeny údaje související s minulým a se současným stavem podniku na 

trhu, jeho mise, vize a záměry strategie společnosti. 

 

      V kapitole třetí je představen přístup ke strategické analýze, výčet a stručný popis 

použitých metod, je zde vyhotovena strategická analýza podniku, makroprostředí (analýza 

PESTLE), mikroprostředí, analýza SWOT a Porterův model 5 sil. Na závěr jsou zde shrnuty 

veškeré podstatné výstupy a závěry pro následující návrh nové strategie podniku a její 

implementace. 

 

      V kapitole čtvrté je na základě předchozích závěrů strategické analýzy formulována nová 

strategie podniku a nové strategické cíle, nachází se zde soubor navržených strategických 

operací a dále je zde popsán plán implementace. 

 

      V kapitole páté je sepsáno několik krátkých a stručných doporučení, které lze považovat 

za důležité při realizování jednotlivých kroků implementace nové strategie do podniku. 

 

 

Cíl diplomové práce: 

 

      Cílem této diplomové práce bude provést zhodnocení stávající strategie podniku 

Strabag a.s. z hlediska její konkurenceschopnosti pomocí strategické analýzy, a na 

základě závěrů z této analýzy vypracovat návrhy na řešení problémových oblastí a 

způsob implementace těchto návrhů do strategie stávající. 
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2.   TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

 

 

2.1   Úvod do strategického řízení 

 

       Strategie, podle Součka (2003), „je dlouhodobým rámcem, který sjednocuje ve firmě její 

hlavní cíle, priority a aktivity, přizpůsobuje zdroje firmy měnícímu se okolí, zejména zákazní- 

kům a uspokojuje očekávání zainteresovaných skupin (stockhodledů a stakeholderů).“ 
2
 

 

       Strategie, podle Jiráska (2002), je „nezbytná pro přežití podniku v konkurenčním 

prostředí. Jejím úkolem je vytyčit podniku takovou cestu do budoucnosti, aby bylo dosaženo 

požadovaného cíle s danými prostředky a za daných podmínek maximálně efektivně. Význam 

strategie spočívá v posílení konkurenční pozice na trhu a jejím cílem je vítězství.“ 
3
 

 

       „Strategie podniku je dlouhodobá koncepce chování organizace v budoucnosti. 

Prakticky je to dokument, v němž je obsažen plánovaný dlouhodobý vývoj podniku vedoucí 

k dosažení přesně určeného strategického cíle. Tento důležitý ekonomický nástroj podniku 

vždy tvoří vrcholový management na základě důkladné analýzy aktuálních atributů podniku a 

jeho vnějšího okolí. Po vyhodnocení takového dokumentu, strategické analýzy, je vytvořena 

nová strategie podniku, která je následně aplikována do všech jeho částí.“ 
3
 

 

       „Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího 

rozvoje podniku v podobě strategie podniku. Strategické řízení je mimořádně složitý proces, 

jehož cílem je rozvíjení a udržování životaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku na straně 

jedné a měnícími se podmínkami na straně druhé. Strategické řízení zahrnuje identifikaci 

příležitostí a navazující strategické rozhodnutí týkající se alokace zdrojů a způsobů jejich 

využití.“ 
4
 

 

 

 

 

 

2
  SOUČEK Z. Úspěšné zavádění strategického řízení. Praha: Professional Publishing, 2003 str. 9 

3   
JIRÁSEK, J. A. Strategie: umění podnikatelských vítězství. Praha: Professional Publishing, 2002 str. 12-13 
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2.2   Strategická analýza 
 

 

      „Analýza je jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody, je jejím základem. 

Analýza představuje rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku 

k částem, složkám, ze kterých se celek skládá. Jejím cílem je odhalit jednotu a zákony 

diferencovaného celku. 

 

      Strategická analýza zahrnuje analýzu okolního prostředí, analýzu konkurence a analýzu 

vnitřních zdrojů a schopností společnosti.“ 
5
 

 

      „Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem faktorů okolí podniku, které ovlivňují 

jeho strategickou pozici a vytvářejí potenciální příležitosti a hrozby pro jeho činnost. 

Orientuje se na vlivy trendů jednotlivých faktorů v mikrookolí a makrookolí, zpravidla 

vymezeného odvětvím.“ 
6
 

 

      „Analýza vlivů makrookolí se zabývá faktory, které na firmu působí na makroúrovni. 

K tomuto účelu používá dvě metody – PEST analýzu nebo SLEPT s legislativními faktory, 

PESTLE s ekologickými faktory, TEMPLES s materiálními faktory navíc a dále metodu 

„4C“. První se zabývá analýzou politických, ekonomických, sociokulturních a 

technologických vlivů makrookolí. Její výsledky se promítají do dalších částí strategické 

analýzy, například do určení hybných změnotvorných sil či do SWOT analýzy. Metoda „4C“ 

je zaměřena na analýzu faktorů globalizace. Hlavním cílem těchto metod je podnítit 

manažery, aby se zabývali širšími, často relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemnými 

souvislostmi, a tím se stali vnímavějšími k hrozbám a příležitostem vznikajícím v okolí 

podniku.“ 
7
 

 

 

 

 

 

 

5
  SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. Praha: C.H. Beck, 2006 str. 10 

6  
ŠULEŘ, O. Firemní strategie Plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2003 str. 15 

7  
DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001 str. 17 
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      „Analýza mikrookolí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. 

Cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním. 

Analýza vychází ze základních charakteristik odvětví. Jejími stěžejními částmi je vymezení 

hybných změnotvorných sil, které významně ovlivňují vývoj a změnu odvětví, a klíčových 

faktorů úspěchu, jež ovlivňují úspěšnost či neúspěšnost podniků v odvětví. Vývoj a trendy 

v odvětví mají často na různé podniky či skupiny podniků v daném odvětví odlišný dopad. 

 

      Významnou součástí analýzy mikrookolí je analýza konkurenčních sil, která navazuje na 

analýzu odvětví, přičemž do popředí zájmu se dostávají konkurenční síly. I podnik ve velmi 

atraktivním odvětví se totiž působením konkurenčních sil může dostat do závažných potíží. 

Nejbližším konkurenčním okolím podniku bývá většinou odvětví, avšak někdy může být 

vymezeno i úžeji, například pomocí strategických konkurenčních skupin, které umožňují 

detailnější pohled na strukturu odvětví. Na druhou stranu některé konkurenční síly mají svůj 

zdroj i mimo dané odvětví.“ 
8
 

 

      Tradiční metodou je zde Porterův model pěti sil, jež je ve své podstatě nástrojem 

zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem modelu je umožnit jasně pochopit síly, které 

v tomto prostředí působí, a identifikovat, které z nich mají pro podnik z hlediska jejího 

budoucího vývoje největší význam a které mohou být strategickými rozhodnutími 

managementu ovlivněny. Pro podnik, který chce dosáhnout úspěchu, je nezbytné rozpoznat 

tyto síly, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně, a pokud je to jen trochu možné, změnit jejich 

působení ve svůj prospěch. Konkurence na trhu v daném odvětví je obecně funkcí pěti 

konkurenčních sil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8  

ŠULEŘ, O. Firemní strategie Plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2003 str. 21 
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Obr. 2.1. - Základní Porterův model 5 sil 
9
 

 

 

      Vlivy okolí sehrávají v procesů tvorby strategických cílů a strategie dominantní úlohu. 

Předvídání vývoje základních faktorů ovlivňujících strategii podniku lze označit za jeden 

z nejobtížnějších kroků strategické analýzy. 

 

      „Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku směřuje k identifikaci zdrojů a 

schopností podniku, resp. strategické způsobilosti, kterou podnik musí mít, aby byl schopen 

reagovat na hrozby a příležitosti vznikající nepřetržitě v jeho okolí. Analýza zdrojů je proto 

velmi zásadním východiskem orientovaná jak na jednotlivé druhy zdrojů, tak na schopnosti je 

využívat. Komplexně pojatá analýza vnitřních zdrojů a schopností směřuje k identifikaci 

specifických předností podniku jako základu konkurenční výhody.“ 
9
 

 

      „Syntéza jako východisko pro formulaci strategie. Výsledky analýzy okolí a analýzy 

vnitřních zdrojů a schopností představují východiska pro syntézu směřující k určení zdrojů 

konkurenční výhody a vymezení konkurenční pozice podniku jako východiska pro strategii. 

 

      „Prvním z nich je SWOT analýza, která identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku 

a porovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku. SWOT analýza je zde pojata ve 

strukturovanější formě, než s jakou se lze běžně setkat, tj. nikoliv jako seznam silných a 

slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Klíčová je zde především úloha spočívající ve vyhledá- 

 

 
9  

DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001 str. 18-22 



9 

 

 

-vání a vnímání příležitostí. Navazující odhad relativní konkurenční síly ukáže, zda je podnik 

slabší nebo silnější v klíčových faktorech úspěchu než jeho nejbližší konkurenti. Takto pojatá 

analýza má předpoklady plnit roli při identifikaci relativní konkurenční síly a od toho se 

odvíjejících strategických předností jako základu konkurenční výhody. Syntéza výsledků 

představuje mimořádně náročnou činnost a v podstatě představuje vrcholný krok strategické 

analýzy.  

 

      Informace, které managementu poskytnou analýzy okolního prostředí, vnitřních zdrojů a 

schopností a analýza konkurence, je zapotřebí zpracovat do podoby, která poskytne celkový 

co nejvěrnější obraz současné situace společnosti ve stávajícím prostředí. K získání takového 

pohledu, umožňujícího manažerům přemýšlet reálně o dalším vývoji a strategických 

možnostech jejich firmy, lze využít řady modelů. 

 

      Prvním modelem je portfoliová matice. Portfoliová matice je jednou z nejčastěji 

používaných analýz pozice strategické podnikatelské jednotky vzhledem na jiné SBU, 

podstatu trhu nebo segmenty trhu, ve kterých působí. Tato portfoliová analýza růstu a podílu, 

jejímž autorem je firma Boston Consulting Group (také označována jako BCG matice), je 

založena na použití růstu odvětví a relativního podílu na trhu jako indikátorů. 

 

      Dalším použitelným modelem je matice zralosti odvětví/konkurenční pozice. Tento 

model využívá výstupů z analýzy zralosti a dynamiky trhu/odvětví a analýzy konkurence. 

Zohledňuje dva faktory – konkurenční pozici strategické podnikatelské jednotky (SBU) 

vzhledem na zralost odvětví, ve kterém konkuruje. 

 

      Posledním podobným modelem je matice atraktivita trhu/konkurenční schopnost. Na 

celkovou atraktivitu daného odvětví/ trhu SBU působí řada vlivů/faktorů, které byly 

identifikovány a ohodnoceny předcházejícími analytickými technikami. Můžeme mezi ně 

zařadit intenzitu působení konkurenčních sil (Porterův model), velikost odvětví/trhu, jeho 

zralost (potenciál růstu) a dynamiku (meziroční nárůst), ziskovost, bariéry vstupu, náročnost 

technologií, dostupnost pracovní síly, inflace, politické a legislativní podmínky atd.“
 10

 

 

 

 
10  

ŠULEŘ, O. Firemní strategie Plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2003 str. 34-39 
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„Výsledná atraktivita odvětví/trhu může být stanovena v jejich vzájemném porovnání, 

přičemž je jednotlivým vlivům podle jejich významu přiřazena různá váha.“ 
11

 

 

      „Při podrobnějším plánování můžeme dále využít metody jako strategický výklenek 

(vychází ze SWOT analýzy), analýza strategických mezer, metoda portfolio, metoda balanced 

scorecard (BSC), matice GE, McKinscy model a jiné. Tyto jsou jak jsem již zmínil vhodné 

spíše pro podrobnější strategické plánování a v bakalářské práci, vzhledem k jejímu rozsahu, 

jsou pro použití méně vhodné.“ 
12

 

 

      „Při zpracování strategické analýzy a interpretaci jejích dílčích výsledků je potřeba mít na 

zřeteli v neposlední řadě i obecné principy strategického myšlení jako například princip 

tvůrčího myšlení, princip myšlení v čase nebo princip koncentrace. Jejich zvládnutí je při 

tvorbě strategie samozřejmostí a dodržováním těchto principů dosáhneme hodnotnějších 

námětů.“ 
13

 

 

 

 

2.3   Návrh a implementace strategie 
 

 

      Na analytickou část přímo navazuje část implementační. Úspěšné zpracování samotné 

implementační části je podmíněno nejen obecnými principy strategického myšlení, ale také 

výbornou znalostí samotného podniku, odbornými znalostmi konkrétního trhu a 

podnikatelského prostředí. V praxi je proto vhodné využívat konzultací s odborníky a 

nezávislými poradci. 

 

 

 

 

11  
ŠULEŘ, O. Firemní strategie Plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2003 str. 39 

12   
JIRÁSEK, J. A. Strategie: umění podnikatelských vítězství. Praha: Professional Publishing, 2002 str. 12-13 

13  
GRUBLOVÁ E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2007 str.   
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      Na základě výstupů ze strategické analýzy přejdeme postupně k samotné formulaci nové 

strategie a strategických cílů. Postup je následující: 

 
 
 

Výstupy z 
analýzy 

(SWOT aj.) 
 

 

Formulace 
strategie a 

strategických 
cílů 

 
 

 

Strategické 
úkoly 

(zpravidla 
investičního 
charakteru) 

 
 

 

Plán 
implementace 

 

                                                               využití SO                           název 
                                                            potlačení  WT                   charakteristika 
                                                                                                          nositel 
                                                                                                          termín 
                                                                                                     zdroj financování 
 

 

Obr. 2.2. - Schéma postupu při zavádění implementace 
14

 

 

 

      „Podnikatelská (business) strategie vyjadřuje základní strategické cíle a cesty vedoucí 

k jejich dosažení pro úroveň jednotlivých strategických obchodních jednotek. Obsahově by 

nová podnikatelská strategie měla specifikovat strategické cíle pro prvky rozšířeného 

marketingového mixu “7P“: 

 

 product (soubor výrobků/služeb dané SBU) 

 price (cenová politika) 

 place (vymezení trhu) 

 promotion (distribuční kanály) 

 people (lidské zdroje, pracovníci) 

 process (vývojové, zásobovací, výrobní, distribuční, informační, popř. 

další procesy nezbytné pro uspokojení potřeb zákazníků SBU) 

 planning (plánování, řízení, organizace a firemní kultura dané SBU) 

 

      Strategické cíle formulují stavy, jichž má být během strategického období dosaženo.“ 
15

 

 
 
14

  SOUČEK Z. Úspěšné zavádění strategického řízení. Praha: Professional Publishing, 2003 str. 9 
15

  KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL O. Strategické řízení Teorie pro praxi. Praha: C.H.Beck, 2006 str. 36 
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      „Strategické operace jsou aktivity, směřující k naplnění mise firmy, dosažení její vize a 

splnění jejích strategických cílů. Jde o rozvojové operace, nikoliv běžně prováděné aktivity.  

Pro každou strategickou operaci je zpracován tzv. „zadávací list“. Obsahuje přesnou 

formulaci cíle dané operace, dále indikátory, kvantifikující hodnoty, jichž je nutno 

v jednotlivých letech strategicého období dosáhnout, celkové náklady vyvolané strategickou 

operací a její přínosy. Obsahuje též jméno pracovníka odpovědného za danou strategickou 

operaci, tj. „nositele strategické operace“ a jména členů týmu, kteří na operaci pracují. Určuje 

i termín zahájení a ukončení strategické operace. 

 

      Nositel strategické operace nese plnou odpovědnost za plnění strategické operace. Členy 

týmu si po dohodě s top managementem vybírá sám a to tak, aby operace byla řešena 

komplexně a v nejvyšší dosažitelné kvalitě. Práce týmu musí být řízenapodle zásad 

zajišťujících maximální efektivitu jeho činnosti (svoboda názorů, motivace, častá komunikace 

mezi členy atd.) 

 

      Cíl strategické operace musí být formulován jasně, krátce a jednoznačně. Cíl je určitý 

stav, kterého má být k určitému termínu dosaženo. Prostředkem jsou určité aktivity, jimiž 

tento stav dosáhneme. 

 

      Značnou pozornost je nutné věnovat tzv. indikátorům, tvořícím součást zadávacího listu. 

Jsou to ukazatelé, charakterizující plnění strategických cílů. Indikátory lze rozdělit na „tvrdé“ 

a „měkké“. 

 

       „Tvrdé indikátory“ jsou ty, které jsou přesně definovány obecně platnými předpisy nebo 

jsou všeobecně známé a používané. Takovým ukazatelem může být např. zisk, osobní 

náklady, tržby, pracovníci. 

 

       „Měkké indikátory“ jsou indikátory, jejichž obsah je nutné ad hoc definovat. Takovým 

ukazatelem může být např. „spokojenost zákazníků“. Ten může být dán např. počtem 

reklamací, procentem opožděných dodávek, počtem závad zjištěných garančními 

prohlídkami, procentem ztracených zákazníků nebo komplexem těchto či jiných ukazatelů. 

Obsah měkkých indikátorů vždy musí být přesně definován, aby bylo možno objektivně 

hodnotit, zda, či do jaké míry byly splněny. 
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      Práce se strategickými operacemi nekončí jejich zformulováním. Jsou základem systému 

strategického řízení. V období implementace jsou strategické operace trvale aktualizovány a 

upřesňovány. Ve velkých organizacích se složitou strukturou, např. ve velkých fakultních 

nemocnicích, se osvědčilo strategické operace rozdělit na strategické operace typu A, B, C a 

D. 

 

      Strategické operace typu A jsou nejdůležitější rozvojové operace. Mohou to být např. 

velké investice, zásadní změny organizační struktury, zavedení zcela nových významných 

pracovních nebo léčebných postupů. Tyto operace řídí přímo strategický tým složený z členů 

top managementu. 

 

      Strategické operace typu B jsou strategické operace, které řídí komise, zřízené pro tento 

účel na nižší úrovni řízení. Tyto operace se vyznačují tím, že k jejich realizaci jsou nutné buď 

investice nebo velké mimořádné neinvestiční náklady, které pracoviště nemohou krýt 

z běžného rozpočtu. Tyto strategické operace schvaluje top management, avšak řídí je k tomu 

zřízené strategické komise. Tyto komise pracují relativně autonomně. Top managementu 

pouze předávají zprávy o své činnosti nebo žádají o rozhodnutí těch problémů, které jsou nad 

rámec jejich kompetence. Po horizontální linii komunikují samostatně. 

 

      Strategické operace typu C jsou strategické operace, které nevyžadují investiční ani jiné 

velké mimořádné náklady. Tyto operace jsou rovněž řízeny k tomu zřízenými strategickými 

komisemi, které o svých aktivitách top management vhodným způsobem, obvykle na 

strategických konferencích nebo seminářích, informují. Těžiště strategických aktivit je v práci 

komisí. 

 

      Strategické operace typu D jsou tzv. „spící operace“. Jde o operace, jejichž realizace by 

byla účelná, ale není pro ni v průběhu strategického období dostatek zdrojů. Tvoří tedy jakýsi 

„zásobník námětů“, k jejichž realizaci se přistoupí v okamžiku, kdy pro to budou vytvořeny 

vhodné podmínky. 

 

      V některých případech se osvědčuje na strategické operace navázat tzv. taktické operace. 

Taktické operace mají stejnou formu jako operace strategické. Zpracovávají si je však sami 

pracovníci na nižších úrovních řízení. Zpracování taktických operací nesmí v žádném případě 
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vést ke smíšení strategického a taktického řízení, ani k pokusům vrcholového top 

managementu „rozepsat“ až do detailu jednotlivé operace. Cílem taktických operací je to, aby 

pracovníci nižších úrovní si sami zformulovali aktivity, které povedou k zajištění stanovených 

cílů, systematicky je prováděli a vytvořili si uvnitř firmy podmínky, umožňující provedení 

těchto aktivit. Taktické operace jsou proto nástrojem jednotlivých pracovníků. 

 

      Implementací strategie rozumíme její uskutečňování, zavedení do reálného života. 

Teprve implementace strategie přináší firmě skutečný efekt. Jejímu zabezpečení je proto třeba 

věnovat maximální pozornost. Implementace strategie zajišťuje rozvoj firmy. Proto je 

základním a nejdůležitějším úkolem top managementu firmy. Top management jí proto musí 

věnovat maximální pozornost a podstatnou část svého pracovního času. Implementace 

probíhá plněním jednotlivých strategických operací, jimiž jsou postupně dosahovány 

strategické cíle. Strategické operace se realizují prováděním dílčích operací, tvořících jejich 

součást. Dílčí operace představují postupné kroky, směřující ke stanovenému cíli. Každá dílčí 

operace musí přinášet určité výsledky. 

 

      Při schválení strategie se jasně deklaruje, že strategie je pro všechny pracovníky firmy 

závazná, je východiskem všech aktivit firmy a plnění strategických operací je základní 

povinností všech pracovníků firmy. Současně se vytvářejí podmínky pro implementaci. 

Souhrnně je lze označit jako zavedení systému strategického řízení firmy. Jeho formálním 

výrazem je vydáí „Statutu strategického řízení“. Nezbytně musí splňovat některé základní 

podmínky. 

 

      Prvním je ustavení strategického týmu, tj. jmenování skupiny pracovníků, která bude řídit, 

hodnotit a aktualizovat strategické procesy. 

 

      Dalším je jmenování správce strategie, tj. pracovníka, který zabezpečuje organizační 

problémy spojené se strategií a v případě potřeby koordinuje jednotlivé operace. 

 

      Velmi důležitou podmínkou je stanovení termínů zasedání strategického týmu na celý rok 

dopředu a vyhlášení nezastupitelnosti na těchto zasedáních. Zcela zásadní význam má také 

určení způsobu hodnocení dosahovaných výsledků a plnění dílčích operací, tvořících součást 

jednotlivých strategických operací. Dosahované výsledky se hodnotí jednak pomocí 
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ukazatelů, běžně sledovaných managementem firmy, především však sledováním skutečně 

dosahovaných hodnot indikátorů, tvořících součást jednotlivých strategických operací.“ 
16

 

 

 
 

2.4   Metody řešení 
 

      Pro diplomovou práci jsem si zvolil metodické přístupy, které se opírají o diagnostický 

přístup a výběr jsem zvolil s ohledem na omezení rozsahu diplomové práce, vhodnosti 

metody vzhledem k získaným informacím především o konkurenci a ukazatelům a také 

celkové náročnosti návrhu nové strategie velkého podniku jako je Strabag. 

 

      Diagnostický přístup je soubor metod, které mají za cíl rozpoznat a určit příznaky, které 

umožňují definovat účinná řešení a návrhy problému. 

 

      V analytické části diplomové práce používám také sociologickou metodu 

nestandardizovaný rozhovor. Ten jsem provedl se třemi manažery velkých stavebních 

podniků. První působí v oblasti ekonomické, další dva v oblasti projektové, obchodní a 

inženýrské. S jednotlivými odborníky jsem hovořil jednotlivě o dílčích kladených tématech a 

s libovolným pořadím kladení otázek. Tento typ rozhovoru se ukázal vzhledem k rozsáhlosti 

oboru a komplexnosti informací jako velmi efektivní. Po očištění subjektivních názorů jsem 

získané informace a pohledy využíval v průběhu větší části své diplomové práce. Další 

podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.2. 

 

 

Seznam použitých metod v analytické části: 

 

1) Analýza makroprostředí 

2) Analýza PESTLE 

3) Analýza mikroprostředí 

4) Porterův model 5 sil 

5) Analýza SWOT 

 

 

16
  SOUČEK Z. Úspěšné zavádění strategického řízení. Praha: Professional Publishing, 2003 str. 43-51 
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Seznam použitých postupů v implementační části: 

 

1) Formulace strategie 

2) Formulace strategických cílů 

3) Souhrn strategických úkolů 

4) Plán implementace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODNIKU 

 

3.1   Charakteristika podniku 

 

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

oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Ve spojení s koncernem 

STRABAG SE, který má dnes přibližně 60.000 zaměstnanců a dosahuje ročních výkonů 

okolo 11 mld. euro, pokrývá STRABAG a.s. svojí činností celé území České republiky. Při 

své činnosti spolupracuje s dalšími koncernovými společnostmi, podnikajícími na českém 

území. Disponuje také sítí obaloven (provozovaných pod značkou BOHEMIA ASFALT) a 

kamenolomů (provozovaných firmou KAMENOLOMY ČR s.r.o.). 

 

 

 

 3.1.1   Základní údaje o společnosti 
 

Obchodní firma: STRABAG a.s. 

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČ:  60838744 

DIČ:  CZ60838744 

Právní forma:  Akciová společnost 

Datum vzniku: 1.3.1994 

Rozhodující předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

OKEČ:  52300 Construction of highways, roads, airfields and 

 sport facilities 

Základní kapitál:  1 119 600 000  Kč 

Počet zaměstnanců:  2465 zaměstnanců 

Jméno vlastníka:     Bau Holding Beteiligungs AG, Rakouská republika 

 (jediný akcionář, podíl 100,00%) 

Odštěpné závody: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha (direkce TC) 

 STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice 

 (direkce TD) 

 STRABAG a.s. odštěpný závod Brno (direkce TE) 

 STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava (direkce TF) 

 STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní stavitelství 

 Praha (direkce TP + TQ) 
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 STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní stavitelství 

České Budějovice (direkce TP) 
17

 

internetová adresa:  www.strabag.cz 

 

 

 
 

logo společnosti STRABAG a.s. 
18

 
 

 

 

 

Finanční ukazatele - STRABAG a.s. (v tis. Kč) 

 2008 2009 2010 

Přírůstek zakázky 19.958.659 10.443.107 8.991.646 

Stavební výkony (výnosy z hlavní stavební činnosti) 17.942.192 17.876.260 16.743.364 

Stav zakázky 13.882.707 12.428.179 9.337.000 

Hospodářský výsledek 205.825 519.365 398.795 

Zaměstnanci (počet) 2455 2465 2235 

 

 

Tab. 3.1. - Základní ukazatele STRABAG a.s. 
18

 
 

 

 

 

 3.1.2   Historie společnosti 
 

 

1991 

      Vstup koncernu BAU HOLDING AG (dnes STRABAG SE) na český stavební trh 

založením společnosti Bohemia Asfalt s.r.o. 

 

1992 

      Privatizační projekty na privatizaci společností Silnice Beroun a.s., Dopravní stavby 

Morava a.s., nákup majoritních podílů ve společnostech Silnice Liberec a.s., Silniční stavby 

Teplice a.s., Silnice Stříbro a.s., Plzeňské silnice a.s. Tyto firmy postupně přebírají 

koncernovou značku ILBAU. 

 
17  Obchodní rejstřík   www.justice.cz 
18

  Oficiální internetové stránky podniku Strabag   www.strabag.cz 
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1997 

      Koncern BAU HOLDING AG (dnes STRABAG SE) vstupuje jako majoritní akcionář do 

společnosti STRABAG AG Köln a ovládne tím i skupinu dceřiných společností STRABAG 

AG Köln v České republice.  

 

1999 

      Založena dceřiná společnost ČMO - České a moravské obalovny, spol. s r.o. (dnes 

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.), vyrábějící obalované asfaltové směsi. 

 

2000 

      Skupina BAUHOLDING STRABAG se začíná jednotně prezentovat na evropském trhu a 

i v České republice podnikají koncernové stavební firmy pod jednotným obchodním jménem 

STRABAG. Veškeré závazky a pohledávky dosavadních firem skupin ILBAU i STRABAG v 

ČR přebírá nově založená STRABAG ČR a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, která 

později mění své jméno na STRABAG a.s. 

 

2004 

      Skupina BAUHOLDING STRABAG AG mění svou právní formu na Societas Europaea 

(SE) - evropská společnost a nyní se jmenuje BAUHOLDING STRABAG SE.  

Společnosti Fimag Finanz Industrie Management AG se stává strategickým holdingem a tvoří 

novou vykazovací jednotku.  

 

2005 

      Skupina STRABAG přebírá podstatný podíl skupiny Walterbau a většinový podíl 

společnosti Ed. Zübin AG, Stuttgart. Skupina tak ovládne i jejich dceřiné společnosti v České 

republice - Dálniční stavby Praha, a.s. a Züblin stavební společnost s ručením omezeným. 

 

2006 

      Změnou názvu společnosti BAUHOLDING STRABAG SE na STRABAG SE a 

sloučením s FIMAG se STRABAG SE stává novou mateřskou společností koncernu. 

Hlavními značkami koncernu jsou kromě STRABAG značky DYWIDAG, HEILIT + 

WOERNER a Züblin. 
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2007 

      Třetím strategickým akcionářem koncernu STRABAG SE se stává Rasperia, holdingová 

společnost ruského průmyslníka Olega Deripasky. Je tím umožněno navýšení základního 

kapitálu koncernu. STRABAG SE vstupuje na vídeňskou burzu. Prostředky získané vstupem 

na burzu zamýšlí koncern využít pro rozšíření svého působení na trzích východní Evropy a 

rozšíření své surovinové základny. STRABAG a.s. získává 100 %-ní podíl ve firmě MiTTaG 

spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství. 

 

2010 

      Stavební společnost Strabag AG a francouzská společnost Lafarge vytváří holding pro 

výrobu cementu na trzích v zemích střední Evropy. Společný podnik působí i v ČR. 
19

 

 

 

 

 

 3.1.3   Současný stav podniku 

 

      V současné době je stavební společnost STRABAG a.s. čtvrtou vedoucí firmou na českém 

stavebním trhu. Je spolehlivým partnerem komunálních a krajských zadavatelů, státu i 

soukromých investorů pro všechny úkoly v oblasti dopravních, pozemních a inženýrských 

staveb. 

 

      V Česku provozuje pod značkou Bohemia Asfalt síť obaloven a pod jménem 

Kamenolomy ČR na řadě míst v republice teží kámen. 
19

 

 

      O kvalitách společnosti Strabag svědčí nejlépe fakt, že v roce 2009 vyhrála přes 100 

tendrů a s dalšími dvěma firmami (Eurovia CS a Less & Forest) se tak umístila v počtu 

získaných veřejných zakázek na samotném vrcholu. Co do celkového objemu těchto zakázek 

porazil Strabag i silné konkurenty jako jsou Skanska a Metrostav, tedy jedničku a dvojku na 

stavebním trhu. 
20

 

 

 

 

 

19
  Oficiální internetové stránky podniku Strabag   www.strabag.cz 

20
  www.euro-online.cz 
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      Vývoj podniku je přehledně znázorněn v následujích tabulce základních ekonomických 

ukazatelů: 

 

Rok Tržby [tis. Kč] Zisk / ztráta [tis. Kč] Aktiva celkem [tis. Kč] 

2003 12 276 395 483 482 5 784 446 

2004 14 466 220 601 333 9 057 633 

2005 18 524 916 351 733 11 750 012 

2006 22 365 160 751 591 13 455 914 

2007 19 523 960 165 590 13 037 306 

2008 17 945 406 205 825 13 696 039 

2009 17 890 760 516 365 12 921 287 

2010 16 743 354 314 293 10 761 693 

                                                                                                

Tab. 3.2. - Základní ekonomické údaje 
21

 

 

 

 

 3.1.4   Předmět podnikání 

 

      Strabag a.s. je významná evropská stavební společnost působící ve všech odvětvích 

stavebního průmyslu. Základní výdělečné činnosti se týkají zejména dvou segmentů výstavby. 

Dopravních staveb a pozemního stavitelství. Dělíme je následovně: 

 

Dopravní stavby 

 

- dálnice, silnice, zpevněné plochy 

- sportoviště a zařízení pro volný čas 

- zajišťovací a ochranné stavby 

- výstavba vedení a kanalizace 

- ekologické stavby 

- železniční stavby (železnice) 

- výstavba a rekonstrukce mostů (mosty) 

- vodohospodářské stavby 

- letiště, letištní plochy. 

 

 

21
  Ekonomické ukazatele podniku Strabag na www.podnikatel.cz/ekonomicke-ukazatele 
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Pozemní stavitelství 

 

- bytová výstavba 

- komerční a průmyslová výstavba 

- občanská výstavba                                                                (reference v příloze č.1) 

 

 

 

 

3.2.   Vize a záměry strategie podniku 
 

 

 

 3.2.1   Vize 

 

Vize podniku Strabag a.s. je formulována následovně: 

 

„Naše vize je základem pro stanovení cílů, strategií a pro podnikatelské jednání.“ 
22

 

 

 

Tato vize je v dokumentaci podniku rozpracována do následujících pěti bodů: 

 

1. Hospodářský úspěch  

 

      Dlouhodobý hospodářský úspěch je naším prvořadým podnikatelským cílem, za jehož 

dosahování jsme odpovědni našim vlastníkům, zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, 

subdodavatelům i veřejnosti. 

      Jednání orientované na dosažení cíle, včasné rozpoznávání šancí a zamezení 

ekonomických rizik zajišťují kontinuitu našeho podniku a hájí zájmy našich akcionářů.  

      Postupným systematickým sebezdokonalováním budeme schopni zvládnout i rostoucí 

požadavky budoucnosti. 

 

 

 

22
  Oficiální internetové stránky podniku Strabag   www.strabag.cz 
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2. Zákazníci  

 

      Své výkony zaměřujeme na splnění oprávněných požadavků a očekávání našich 

zákazníků. 

      Díky blízkosti k zákazníkům, profesionalitě, vstřícnému přístupu k inovacím a 

přiměřeným cenám plníme potřeby trhu. 

      Ve smyslu partnerské spolupráce komunikujeme se svými zákazníky otevřeně a 

transparentně. Budujeme tak dlouhodobé obchodní vztahy plné důvěry, aniž bychom 

současně zanedbávali potřebnou míru mlčenlivosti a diskrétnosti. 

 

3. Zaměstnanci 

 

      Výkonnost a kompetence našich zaměstnanců tvoří ústřední součást úspěchu naší 

společnosti.  

      Pomocí vzdělávání a dalšího vzdělávání zvyšujeme znalostní standard v naší společnosti, 

podporujeme osobní růst zaměstnanců, zajišťujeme přiměřenou informovanost a vhodné 

pracovní podmínky. 

      Každý zaměstnanec se sám aktivně informuje. Uvádí do souladu své vlastní cíle s cíli 

společnosti a jedná prvořadě v zájmu společnosti. 

      Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců a všech ostatních zúčastněných jsou pro nás 

zásadní. 

 

4. Dodavatelé a subdodavatelé 

 

      Ve smyslu kvality a rentability zapojujeme při realizaci svých zakázek vedle svých 

vlastních kompetencí a zdrojů i vybrané a vyzkoušené subdodavatele a dodavatele.  

 

5. Společenská odpovědnost 

 

      Respektujeme lidská práva a napomáháme obecnému blahu. 

      Dodržujeme platné právní předpisy a hlásíme se k férové hospodářské soutěži. 

      Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí.  

      Při vytváření našich dodávek a výkonů usilujeme o úsporné využívání energií a surovin a 

o snižování emisí a odpadních látek. 
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 3.2.2   Hlavní záměry strategie podniku 

 

      Stavební firmy si své strategie a budoucí záměry snaží maximálně utajit z důvodu 

konkurenceschopnosti, avšak z odborných zdrojů a při průběžném monitorování stavebního 

trhu lze částečně jejich strategie přečíst a tím i odhalit některé pravděpodobné budoucí kroky. 

      Na základě vlastních výpočtů rentability (ROE a ROS) velkých stavebních společností za 

posledních pět let a na základě odborné konzultace je velmi pravděpodobné, že současná 

business strategie strategické obchodní jednotky Strabag a.s., je založena na udržitelnosti 

podílu na trhu. 

      Dále na základě informací ze zahraničních investorských zpráv, domácích závěrečných 

zpráv a firemních prezentačních zdrojů, se mi podařilo vytvořit komplexní náhled na přístup 

firmy Strabag ke strategii v České Republice. 
23

 

 

 

 

 

„ Naše vize je základem pro stanovení cílů, strategií a pro podnikatelské jednání. “ 

 
 

Obr. 3.1. - Komplexní náhled na přístup firmy Strabag ke strategii v ČR 
24

 

 

 

 
 

 
23

  Oficiální internetové stránky podniku Strabag   www.strabag.cz 
24

  Strabag  a.s. – prezentace Investorská zpráva květen 2011 
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4.  STRATEGICKÁ ANALÝZA 

 

 

4.1   Přístup k analýze a použité metody 

 

      Základní techniky a metodologické přístupy, které jsem využil při práci se opírají 

především o diagnostické přístupy. Využil jsem především analýzu makrookolí, kde jsem 

využil strukturu PESTLE. Dále analýzu mikrookolí podniku, analýzu SWOT a závěrem 

Porterův model 5 sil. Dále jsem využil zajímavé a hodnotné poznatky z nestandardizovaného 

rozhovoru a informace ze statistik, odborných analýz a výročních zpráv jednotlivých velkých 

stavebních podniků za rok 2010.                                                                                                             

 

      Při práci jsem postupoval především podle logické návaznosti. K takovému kroku bylo 

nutno důkladně se seznámit s minulostí, současností, ale i budoucími prognózami v oboru 

stavebnictví a to z hlediska národního i evropského. 

 

      Obecně jsem použil intuitivního myšlení, přičemž se zde odkazuji na znalosti stavebního 

trhu a stavebního oboru, v němž se pohybuji již třináctým rokem. Dále se zde odkazuji na 

osobní znalosti nabité na vysoké škole stavebního zaměření a zkušenosti získané praxí v 

několikanásobném pracovním poměru u velké stavební společnosti TCHAS (později Eiffage 

Construction), kde jsem pracoval na pozicích odborně stavebních i obchodně-ekonomických. 

 

      Analyzoval jsem tedy všechny patřičné prvky, které prostupují celou danou oblastí 

podnikání ve stavebnictví a na nichž lze postavit rozumnou diagnózu. 

 

 

Zvolený aplikovaný metodický postup krok po kroku: 

 

1) analýza současného stavu podniku 

2) shrnutí analýzy současného stavu podniku 

3) analýza makroprostředí (analýza PESTLE) 

4) shrnutí výstupů analýzy makroprostředí 

5) analýza mikroprostředí 

6) shrnutí výstupů analýzy mikroprostředí 
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7) sestavení Porterova modelu 5 sil  

8) shrnutí výstupů Porterova modelu 5 sil 

9) analýza SWOT (silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) 

10) shrnutí výstupů analýzy SWOT 

11) celkové shrnutí výstupů 

 

 

 

      Nejprve jsem tedy analyzoval současný stav podniku. Následně jsem provedl analýzu 

makroprostředí a analýzu PESTLE, která měla za úkol monitorovat důležité faktory působící 

v makrookolí podniku. 

 

      Dále jsem použil metodu SWOT, protože mezi její praktické výhody patří jednoduchost, 

srozumitelnost a názornost. Pomocí ní jsem vyhodnotil stávající stav podniku. Jeho silné a 

slabé stránky a také příležitosti a hrozby v jeho okolí plynoucí z předchozí PESTLE analýzy. 

 

      Závěrečnou metodou Porterův model 5 sil jsem identifikoval konkurenční síly, které 

působí na ziskovost v odvětví. Výstupem byly tedy informace, které mají pro podnik Strabag 

největší význam z hlediska jejího budoucího vývoje v konkurenčním prostředí stavebního 

trhu. 

 

 

 

4.2   Interní analýza současného stavu podniku 
 

      

      Stavební společnost Strabag v roce 2010 snížila čistý zisk na 314,3 milionu korun z 516,4  

milionu z roku 2009. Tržby firmy ze stavební činnosti se mírně snížily na 16,74 miliardy 

korun. Výsledky jsou však lepší, než Strabag předběžně odhadoval na začátku roku. Strabag 

v roce 2010 v Česku také zaměstnával 2235 lidí, což je proti roku 2009 o 230 osob méně. 
25

 

 

 

 

 

25
  Strabag a.s. - Roční zpráva 2009, Roční zpráva 2010 
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      Ve stavebnictví všeobecně uznávaný ratingový ukazatel indexu bonity (podle 

Creditreform) se v roce 2011 Strabagu ustálil na hodnotě 267. To znamená meziroční propad 

o 18 ratingových bodů. Strabag si tak pohoršil z hlediska solidnosti a solventnosti u 

stávajících a potenciálních obchodních partnerů. 
26

 

 

 

Vývoj finančního zdraví je přehledně znázorněn v následující tabulce základních finančních 

ukazatelů: 

 

Rok ROA [%] Likvidita celková Leverage 

2003 0.08 2.21 0.71 

2004 0.07 1.55 1.27 

2005 0.03 1.81 1.70 

2006 0.06 1.75 1.61 

2007 0.01 1.68 2.41 

2008 0.02 1.74 2.40 

2009 0.04 1.83 1.84 

2010 0.03 2.18 1.56 
 

Tab. 4.1. - Finanční ukazatele 
27

 

 

Rok Obrat 

(mil. Kč) 

EBIT (zisk p. z.) 

(mil. Kč) 

Vlastní jmění 

(mil. Kč) 

Počet 

zaměstnanců 

2005 20 531 589 4 344 2 105 

2006 22 571 994 5 165 2 126 

2007 21 845 265 3 828 2 239 

2008 17 945 315 4 032 2 445 

2009 17 890 652 4 547 2 465 

2010 15 630 399 4 211 2 235 
 

Tab. 4.2. - Ekonomické ukazatele 
27

 

 

      Tržní podíl Strabagu v ČR odpovídá jeho postavení a je prakticky úměrný jeho obratu. 

Jednotlivé tržní podíly, i v zahraničí, jsem uvedl do mapy. (viz. příloha č.3) 
28

 

 

 

 

 

 

 

 
26

  příloha časopisu Stavitel – TOP českého stavebictví (říjen 2011) str. 14 
27

  Ekonomické ukazatele podniku Strabag na www.podnikatel.cz/ekonomicke-ukazatele 
28

  Strabag  a.s. – prezentace Investorská zpráva květen 2011 
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Dílčí shrnutí analýzy současného stavu podniku: 

 

1) Podniku Strabag se průběžně zhoršují ty finanční ukazatele, které vypovídají o jeho 

obchodních činnostech 

 

 

 

 

4.3   Makroprostředí 

 

 

4.3.1   PESTLE analýza 

 

 

 4.3.1.1   Politické prostředí 

 

      Česká republika je demokratickým státem se systémem kontinentálního práva. 

 

      V současné době je Česká republika členem Evropské unie, Světové banky, 

Mezinárodního měnového fondu a NATO, což některým podnikům způsobuje značná 

omezení a ohrožení. Významnou oblast tvoří například technické Evropské normy, ISO 

normy. 

 

      Stát používá k zajištění fungování ekonomiky zejména právní normy, kontroluje jejich 

dodržování a trestá jejich porušení. 
29

 

 

Stát zasahuje do fungování ekonomiky i jiným způsobem a to například: 

 

- ovlivňuje dění v ekonomice pomocí nástrojů fiskální a monetární politiky 

- uzavírá mezinárodní smlouvy a dohody 

- subvencuje určité podniky 

- je zaměstnavatelem a spotřebitelem 

- může chránit domácí producenty 

 

 

29
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR   www.mpo.cz 
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- kontroluje fungování trhů (např. činností Úřadu na ochranu hospodářské soutěže) 

- podporuje vybrané podniky (např. dotace) 

- mění ekonomické podmínky (např. daňové zatížení, změna norem) 

 

      Politické prostředí v ČR je také zasaženo korupcí a klientelismem. Průzkumy 

Transparency International  v ČR ukázaly, že při zadávání veřejných zakázek panuje značná 

neprůhlednost a existují propojení stavebních firem s některými politiky a úředníky. 

Z výzkumu TI vyplývá že: Politici na místní úrovni uplatňují svůj vliv při nastavení podmínek 

výběrového řízení, zasahují do činnosti hodnotících komisí. Stavební firmy, které realizují 

veřejné zakázky, posílají finanční příspěvky politickým stranám. 
30

 

 

 4.3.1.2   Ekonomické prostředí 

 

      Ekonomické prostředí ČR je silně ovlivněno hospodářskou krizí. Po desetiletém období 

nepřetržitého růstu poklesl její hrubý domácí produkt meziročně o 4,1 %, což byl nejhlubší 

propad v novodobé historii České republiky. Tendence meziročního poklesu ekonomického 

výkonu trvala po celý rok, přesto zhruba od jeho poloviny lze pozorovat určité prvky 

stabilizace vývoje. Jejich projevem bylo nejprve zpomalování propadu zahraničního obchodu 

a průmyslu a následně i obnovení jejich mírného růstu. 

 

      Projevem recese světové ekonomiky byla nejen slabá poptávka, ale také pokles cen téměř 

všech komodit (a tím zlevnění cen výstupů). Oba tyto faktory se promítly v razantním 

zpomalování růstu domácí cenové hladiny v průběhu roku, jehož reálným výsledkem byla 1 

%-ní průměrná roční míra inflace. 

 

      Hospodářská recese naopak velmi negativně poznamenala trh práce. Zaměstnanost v 

průměru za rok meziročně klesla o 68,2 tis osob (tj. téměř o 1,4 %) a míra registrované 

nezaměstnanosti se na konci roku vyšplhala na 9,2 % (za rok se tak zvýšila o 3,2 p.b.). 

Uvedený vývoj byl doprovázen zhoršením také dalších charakteristik pracovního trhu, 

zejména výrazným poklesem volných pracovních míst. V oblasti mezd byl jejich vyplacený 

objem meziročně nižší, ale protože propouštěním byli nejvíce postiženi zaměstnanci s nízkou 

kvalifikací, a tedy nejnižší mzdou, průměrná mzda nadále rostla.  

 

30
  Transparency International - tisková zpráva: Klientelistická mapa stavebních zakázek 14.10.2008   www.transparency.cz 
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Ve srovnání s předchozím rokem však její nominální růst výrazně zpomalil, zatímco v 

reálném vyjádření (vlivem zmírnění inflace) dokonce zrychlil. 

 

      Ekonomické prostředí zásadně ovlivnilo vývojové tendence odvětví v působnosti 

Ministerstva průmyslu a obchodu (jejich podrobné hodnocení obsahují samostatné kapitoly 

analýzy). 
31

 

 

Graf vývoje HDP za posledních šest let vypadá následovně: 

 

 

 

Graf 4.1. - Vývoj HDP v ČR 
32

 

 

 

 

 

 4.3.1.3   Sociálně-demografické prostředí 

 

      V České republice žije v současnosti přibližně 10,5 mil. obyvatel, což představuje 

poměrně malý trh. Navíc obyvatelstvo ČR obecně stárne. 
33

 

 

      Počet Čechů, kteří se nepodílejí na chodu ekonomiky, dlouhodobě přibývá. Podle analýzy 

Českého statistického úřadu (ČSÚ), počet ekonomicky neaktivních obyvatel dosáhl na konci 

roku 2010 5,6 miliónu. To je 53,2 % lidí žijících v ČR. 
34

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31
  www.businessinfo.cz 

32
  www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp 

33
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR   www.mpo.cz 

34
  Český statistický úřad ČSÚ   www.csu.cz 
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      Monitorování demografie není pro společnost Strabag a.s. příliž podstatné a to z toho 

důvodu, že se nezaměřuje na konkrétní skupinu obyvatelstva. Své služby nabízí společnost 

občanům ČR, státním institucím, podnikatelským i nepodnikatelským subjektům a různým 

organizacím. 

 

 

 4.3.1.4   Technické a technologické prostředí 

 

      Stavební technologie se v ČR odvíjí především od nabízených služeb, výrobků a materiálů 

vybraných dodavatelů. Nicméně velké stavební podniky jako dceřiné společnosti zahraničních 

nadnárodních korporací mají přístup i k unikátním technologiím ze zahraničí. Tyto jedinečné 

technologie si podniky nechávají patentovat a prezentují tím svoji odlišnost od konkurence. 

Stavebnictví je do jisté míry dynamickým oborem, ale základní technologie se mění jen 

pozvolna. 

 

      Stavební podniky v ČR si osvojily nejnovější technologie a disponují nejmodernější 

technikou, kromě jiného i díky tomu, že zejména v největších z nich mají významné 

majetkové podíly zahraniční subjekty. 
35

 

 

 

 

 4.3.1.5   Legislativní prostředí 

 

      Legislativní prostředí ČR zahrnuje zákony, vládní agentury a nátlakové skupiny, které 

ovlivňují a omezují organizace a jednotlivce. Z pohledu legislativy ve stavebnictví je řeč o 

právních normách a technických požadavcích. 

 

Technické požadavky na stavební výrobu se týkají především: 

 

- zajištění sjednocení základních požadavků kladených ve veřejném zájmu na stavební 

výrobky 

- volný pohyb výrobků 

 

35
  Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) - Strategie – vize stavebnictví do roku 2015   www.sps.cz 
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- požadavky na stavby 

- technické specifikace 

- certifikace shody systému řízení s EN – ISO 

 

 

Právní normy, které nejvíce ovlivňují firmu Strabag a.s. jsou zejména: 

 

- daňové a účetní předpisy 

- občanský a obchodní zákoník 

- zákoník práce 

- zákon na ochranu životního prostředí 

- antimonopolní zákony 

- bezpečnostní předpisy 

- zákon o ochraně spotřebitele 

 

Je zde třeba také zmínit, že současné problémy stavebních podniků vychází i 

z nadměrné administrativní zátěže, z nejasnosti a nesrozumitelnosti textu předpisů, duplicitní 

nebo rozporné úpravy, roztříštěnosti právní úpravy, nejednotného postupu úřadů, které se liší 

ve výkladu. 
36

 

 

Společnost Strabag a.s je povinna dodržovat a respektovat veškeré zákony a jiné 

právní předpisy v platném znění, které regulují vztahy mezi podnikateli, dodavateli a 

spotřebiteli. 

 

Strabag a.s. disponuje certifikacemi a normami v oblastech: 
37

 

 

1. Průmyslová bezpečnost (potvrzení a certifikace NBÚ ČR) 

2. Jakost (ČSN EN ISO 9001:2001 atd.) 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví (OHSAS 18001:1999) 

4. Vztah k životnímu prostředí (ISO 14001) 

 

 

36
  Svaz podnikatelů ve stavebnictví SPS   www.sps.cz 

37
  Oficiální internetové stránky podniku Strabag   www.strabag.cz 
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      V rámci vlivu stavební společnosti na vývoj legislativy je také žádoucí její aktivní 

spoluúčast, která spočívá především v předávání věcných připomínek k návrhům zákonů a 

právních předpisů, prostřednictvím profesních organizací např. SPS, ČIA, ČKAIT, 

společností pro stavební právo a pro výstavbu. Vedoucí pracovníci stavebních společností 

bývají často členy odborných komisí, jež zpracovávají připomínky k obsahu navržených 

dokumentů, a předávají je Legislativní radě ČR. 
38

 

 

 

 4.3.1.6   Ekologické prostředí 

 

      Politika životního prostředí ČR se zaměřuje na uplatnění principů udržitelného rozvoje, na 

pokračování integrace hlediska životního prostředí do sektorových politik a na zvyšování 

ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a 

činností. 
38

 

 

      Z tohoto hlediska je významný Operační program životní prostředí, nástroj EU který 

vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. 
39

 

 

      Stavebnictví je významným spotřebitelem energií, materiálů a výrobků. Důsledkem jeho 

činnosti jsou i dopady na životní prostředí, a proto má pro toto odvětví mimořádný význam 

dodržování zásad udržitelného rozvoje. 
40

 

 

      Ekologické faktory dosti zásadním způsobem ovlivňují činnost velkých stavebních 

podniků, protože mohou na jedné straně představovat příležitosti a na straně druhé hrozby. 

Způsob jakým podnik provádí svoji environmentální politiku a jak se na veřejnosti prezentuje 

ve vztahu k životnímu prostředí do jisté míry ovlivňuje i podnikové know-how. Z hlediska 

životního prostředí musí podnik postupovat v souladu s platnou legislativou České republiky. 

   

 

 

38
  Svaz podnikatelů ve stavebnictví SPS   www.sps.cz 

39
  Ministerstvo životního prostředí ČR   www.mzp.cz 

40
  Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) - Strategie – vize stavebnictví do roku 2015   www.sps.cz 
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      Strabag a.s. se neustále snaží o zlepšování svých služeb a procesů tak, aby byl dopad na 

životní prostředí minimální. Splňuje normu ISO 14001, která pojednává o environmentálním 

managementu, tj. managementu týkající se životního prostředí.  Společnost, která je držitelem 

certifikátu osvědčujícího  soulad s požadavky této normy, musí  vytvářet, dokumentovat, 

uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho 

efektivnost. 
41

 

 

Od února 2005 platí v České republice novela zákona „O odpadech“. Přísnější zákony 

na ochranu životního prostředí znamenají pro podnik Metrostav a.s. například zvýšené 

náklady na likvidaci odpadu, který vzniká během výstavby. 

 

Do určité míry mají i klimatické faktory na firmu vliv. Jedná se zejména o povodně, 

které se v minulých letech objevovaly na území ČR. 

 

 

 

Dílčí shrnutí výstupů analýzy makroprostředí: 

 

1) Politické prostředí do určité míry ovlivňuje budoucí vývoj stavebnictví 

2) Celková ekonomika ČR stagnuje 

3) Všechny velké stavební podniky v ČR jsou ovládány ze zahraničí 

4) Stavebnictví je silně regulováno legislativou ČR i EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41
  Oficiální internetové stránky podniku Strabag   www.strabag.cz 
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4.4   Mikroprostředí 

 

 

 4.4.1   Základní charakteristiky odvětví 

       

 

      Stavebnictví je spolehlivým indikátorem celkového stavu ekonomiky v jednotlivých 

státech i oblastech. Ohlašuje a doprovází hospodářský růst, ale také podléhá stagnacím a 

depresím. 

 

      Stavebnictví je dále charakterizováno specifickými aspekty, které vzhledem k jejich 

unikátnosti nenajdeme v žádném dalším odvětví národního hospodářství. 

 

Stavební trh charakterizuje především: 

 

- vysoká citlivost poptávky na stav národního hospodářství 

- značná náročnost na kapitál a jeho pomalý obrat 

- rozdíl mezi investorem veřejným a soukromým 

- komplikovanost a unikátnost smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem 

- mimořádně velká rozmanitost požadavků na stavbu 

- komplikace se stavebními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů 

 

Specifika stavebnictví: 

 

- výroba je v podstatě (téměř) vždy individuální 

- manuální náročnost, nutná kvalifikace a odbornost 

- velké rozměry stavby a její hmotnost 

- místem výroby je staveniště 

- stavba je nepřemístitelná 

- velká fluktuace pracovníků 

- vysoká závislost na působení klimatických a půdních vlivů 
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      Pro stavební odvětví v ČR jsou také typické korupční aféry a celkově je situace v tomto 

ohledu nejhorší ze všech oborů. Takové korupční jednání souvisí především s výběrovými 

řízeními a získáváním státních zakázek. Pravidelně na tento problém upzorňuje například 

organizace Transparency International. 
42

 

 

 

 

 4.4.2   Struktura odvětví 

 

      Stavebnictví v ČR zahrnuje nadnárodní korporace, velké podniky, střední a malé firmy a 

živnostníky. 

 

      Odvětví lze rozdělit na dílčí obory: pozemní stavitelství, podzemní stavitelství, dopravní 

stavby, vodní stavby, ekologické stavby, městské stavitelství, stavební hmoty, dále projektová 

činnost a inženýrská činnost, facility management atd.. 

 

      Podle statistiky evidující pouze firmy s více než 20 zaměstnanci a vykazující zhruba 

200 000 lidí se ve stavebnictví v současnosti pohybuje těsně nad 420 000 lidí. Fyzicky pracuje 

asi 280 000 lidí, z nichž je odhadem 47 000 cizinců.  

 

      Strukturu stavebních prací podniků s 20 a více zaměstnanci tvoří asi z 85% nová výstavba, 

z 12% opravy a údržby, asi 2% tvoří práce v zahraničí a 1% vychází na ostatní práce. 

 

      Spokojenost ve stavebnictví obecně roste s velikostí a platí to i v době krize. V praxi to 

znamená, že větší stavební podniky jsou častěji velice spokojeny a menší firmy jsou převážně 

spokojeny. Tuto skutečnost lze vysvětlit na straně jedné tak, že velké podniky získají větší 

zakázky a najímají si subdodavatele, tedy převážně menší kvalifikované firmy, které se 

dostávají pod taktovku velkých, stávají se závislými a jsou „tlačeny“ k nízkým cenám. Na 

druhé straně velké stavební podniky lépe zvládají řízení organizace a interních i externích 

činností. 
43

 

 

 

 

42
  Svaz podnikatelů ve stavebnictví SPS   www.sps.cz 

43
  příloha odborného časopisu Stavitel – TOP českého stavebictví (říjen 2011) str. 7 



37 

 

 4.4.3   Současná situace v odvětví 

 

      Stavebnictví v České republice patří mezi hlavní národohospodářská odvětví a je možno 

je zahrnout mezi hlavní pilíře zajišťující ekonomický rozvoj s výrazným dynamizujícím 

faktorem ekonomiky. V současné době vytváří 7 % hrubé přidané hodnoty a zaměstnává 

kolem 9 % osob pracujících v civilním sektoru. Stavebnictví je rovněž odvětvím s výrazným 

vlivem na zaměstnanost v celé ekonomice. 
44

 

 

      Stavebnictví má dva základní pilíře, inženýrské stavitelství, které podle SPS nyní 

meziročně kleslo o 5,5% a pozemního stavitelství, které kleslo meziročně o 29,5%. Z důvodu 

pozastavování nebo ukončování zakázek pro nedostatek financí je ale poměrně obtížné zjistit 

skutečná data. 
45

 

 

      Velké a střední firmy dnes považují za rozhodující problematiku zakázek, i když v různé 

míře. 

 

      Velké firmy mají nasmlouvány relativně velké zakázky, ze kterých pak poskytují následně 

subdodávky malým a středním firmám. Kupříkaldu stavba dálnic v Česku byl až do nedávna 

velmi lukrativní byznys. Jeden kilometr se nyní stavěl zhruba za 300 milionů, což z českých 

dálnic dělalo jedny z nejdražších v Evropě. Nejvíce z těchto státních zakázek těží velké 

nadnárodní společnosti jako Eurovia, Strabag či Skanska. U menších zakázek do 20 milionů 

ale opakovaně vítězí neznámé firmy s anonymními vlastníky. 
46

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44
  Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) - Strategie – vize stavebnictví do roku 2015   www.sps.cz 

45
  Svaz podnikatelů ve stavebnictví SPS   www.sps.cz 

46
  www.ihned.cz – tisková zpráva České dálnice staví dobře "utajené" firmy (4.2.2010) 

      <http://hn.ihned.cz/c1-40339010-ceske-dalnice-stavi-dobre-utajene-firmy> 
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Informace o objemu zakázek ve stavebnictví obsahuje následující graf: 

 

 

 celkem inženýrské pozemní ostatní 

Nezajištěný objem zakázky v mil. Kč 29 158,97 17 049,00 8 983,77 3 126,20 

Nezajištěný objem zakázky v % 24,52 22,31 22,82 31,38 

 

 

 

Graf 4.2 - Objem zakázek ve stavebnictví 
47

 

 

 

 

Průzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ústavem racionalizace ve 

stavebnictví odhalil tyto hlavní aktuální problémy stavebních firem: 

 

 

 

      aktuální problém % 

      Zakázka 70,43 

      Cash-flow 50,43 

      Doba splatnosti 60,87 

      Úvěry 26,09 

      Investorská nepřipravenost 40,00 

      Kvalita projektové dokumentace 45,22 

      Kvalita subdodavatelů 13,91 

      Legislativa 40,87 

      Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 25,22 

 

 
Graf 4.3. - Hlavní aktuální problémy stavebních firem (100% = 115 stavebních firem) 

48
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
47

  Svaz podnikatelů ve stavebnictví SPS   www.sps.cz 
48

  ÚRS – Aktuální stav naplnění výrobního programu a odhad dopadu na výsledek roku 2009   www.urs.cz 

 celkem malé střední velké 

Nezajištěný objem zakázky v mil. Kč 29 158,97 698,40 3 291,50 25 69,07 

Nezajištěný objem zakázky v % 24,52 28,41 23,83 19,69 
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 4.4.4   Prognózy odvětví 
 

      Nejčerstvější Kvartální analýza stavu a vývoje českého stavebnictví, kterou pravidelně na 

základě průzkumu mezi předními českými stavebními firmami připravuje společnost CEEC 

Research ve spolupráci se společnostmi KPMG v České republice a Ipsos tvrdí, že stabilizace 

a návrat k růstu by mohl přijít v roce 2012. 
49

 

 

      Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví by se české stavebnictví mohlo odrazit ode dna a 

zaznamenat nárůst v roce 2014, tedy zhruba dva roky po odhadovaném obecném oživení 

ekonomiky. SPS dále odhaduje, že v letošním roce kvůli dopadům krize zmizí z trhu až 30 

000 stavebních míst, tedy zhruba pět až šest procent ze všech. 
50

 

 

      SPS varuje a představuje výhledovou plánovanou redukci zdrojů státu, která může mít 

v budoucnu negativní dopad na stavební firmy. Nutno poznamenat, uvedené hodnoty se 

pravděpodobně budou měnit z důvodu politické nestability. 

 

 

Výhledová plánovaná redukce zdrojů státu: 

 

v roce 2011 75,8 mld. Kč =   2,0% HDP 

v roce 2012 59,1 mld. Kč =   1,4% HDP 
 

 

Dopravní politika schválená vládou stanovila 2,5% HDP 

 

Očekávaný důsledek: 

 radikální zastavení staveb 

 snížení počtu zaměstnanců 

 nedobudování dopravní sítě 

 vysoká míra rozestavěnosti 
51

 

 

 

 

49
  Studie CEEC Research, KPMG a Ipsos Tambor - Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011 

50
  Svaz podnikatelů ve stavebnictví SPS   www.sps.cz 

51
  Výhled pro rok 2010 - prezentace ze zasedání představenstva SPS, které se konalo dne 25.3. 2011 
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Souhrn prognóz uznávané agentury CEEC Research na základě vlastních průzkumů a analýz: 

 

- Stavební společnosti očekávají v roce 2011 pokles českého stavebnictví, nicméně silně 

negativní nálady z poloviny předešlého roku se postupně začínají uvolňovat. 

Stabilizace a návrat k růstu by mohl přijít v roce 2012. 

- V důsledku předpokládaného poklesu stavebnictví v roce 2011 společnosti rovněž 

predikují mírný pokles svých prodejů, přičemž největší snížení očekávají velké 

stavební společnosti. V odhadech na rok 2012 jsou společnosti opatrné, nicméně 

převažují očekávání stabilizace a mírného růstu. 

- Sebedůvěra společností se pomalu stabilizuje a pokračuje v mírném posilování, stále 

však zůstává vratká. 

- Vytížení kapacit stavebních společností zaznamenalo znatelný pokles (kromě 

nedostatku zakázek k tomu přispěla i mimosezóna). Nejnižší vytížení uvádějí 

společnosti zaměřující se na pozemní stavitelství. 

- Všechny dotázané stavební společnosti uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu. 

Největším problémem je pro ně i nadále nedostatečná poptávka. U společností 

zaměřených na inženýrské stavitelství, a rovněž i z hlediska velikosti firem u velkých 

společností, se pak jedná zejména o nedostatečnou poptávku financovanou z 

veřejných zdrojů. 

- Zvýšení efektivity fungování stavebních společností zůstává největší prioritou pro 

dalších dvanáct měsíců. Tuto oblast za zvláště důležitou považují především velké 

stavební společnosti (ale nejen ony). 
52

 

 

 
 

 

 4.4.5   Konkurence v oboru 
 

      Konkurenční rivalita v odvětví se rozdílně projevuje v rámci následujících způsobů 

získání stavební zakázky. 

 

 

 

52
  CEEC Research – mailový zpravodaj Kvartální analýza stavu českého stavebnictví 01/2011 
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      V prvním způsobu hraje klíčovou roli zákon o veřejných zakázkách. Tímto zákonem se 

musí řídit všechny zakázky, které jsou alespoň částečně financovány z veřejných prostředků. 

Jedná se o zákon, který je všeobecně koncipován pro veřejné zakázky jakéhokoliv charakteru, 

tedy i stavební. Veřejné zakázky tvoří značný podíl na celkových stavebních aktivitách na 

trhu. Stavebnictví je oborem silně závislým na těchto zakázkách. Soukromí investoři nemají 

takové investiční možnosti, aby svými požadavky zasytili potenciál stavebních firem. 

 

      Druhým zdrojem zakázek jsou soukromí investoři. Tito investoři se řídit zákonem o 

veřejných zakázkách nemusí. Při výběru zhotovitele mají zcela volnou ruku. 

 

      Třetí možností získávání zakázek je aktivní komunikace firmy s potenciálním investorem, 

kterého se snaží sama vyhledat. Vstupuje do volného tržního prostoru a pomocí nástrojů 

marketingového mixu mapuje tržní segmenty a vyhledává stavební příležitosti. Takým 

případem je i např. developerská činnost společnosti Strabag a.s. 

 

Následující dvě tabulky zobrazují postavení největších stavebních společností na Evropském 

a českém stavebním trhu: 

 

pořadí název společnosti domácí trh tržby 2009 (mil. €) tržby 2010 (mil. €) 

1. Vinci SA Francie 33,930 33,376 

2. Bouygues SA Francie 32,713 31,225 

3. Hochtief AG Německo 21,643 20,159 

4. ACS SA Španělsko 16,010 15,380 

5. Eiffage SA Francie 13,226 13,553 

6. Skanska AB Švédsko 15,218 12,815 

7. Strabag SE Rakousko 13,743 12,777 

8. Balfour Beatty Plc Anglie 12,008 12,288 

9. Ferrovial SA Španělsko 14,126 12,169 

10. FCC SA Španělsko 14,016 12,114 

 

Tab. 4.3. - Žebříček evropských stavebních společností podle příjmů z činností  

souvisejících se stavebním trhem 
53,54

 

 

53
  Deloitte – European powers of construction 2009 (anglická verze průzkumu)   www.delloite.com 

54
  Deloitte – European powers of construction 2010 (anglická verze průzkumu)   www.delloite.com 

      <http://www.grupo-sanjose.com/pdf/Deloitte%20EPoC_European_Powers_of_Construction_2010.pdf> 
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pořadí název společnosti tržby 2009 (mil. Kč) tržby 2010 (mil. Kč) 

1. Metrostav a.s. 22,169 21,241 

2. Skanska a.s. 27,667 20,200 

3. Eurovia a.s. 17,604 18,693 

4. Strabag a.s. 17,891 16,743 

5. OHL ŽS a.s. 12,612 10,269 

6. IMOS Brno a.s. 6,638 5,760 

7. PSG-International a.s. 6,350 5,755 

8. Hochtief CZ a.s. 7,168 5,049 

9. SWIETELSKY s.r.o. 4,296 4,734 

10. Subterra a.s. 3,991 4,601 

 

Tab. 4.4. - Žebříček českých stavebních společností podle tržeb 
55

 

 

      Vůbec největší objem peněz z vyhraných veřejných zakázek v ČR získala Eurovia CS s 

12,3 miliardy korun, následovaná Skanskou s 12 miliardami a OHL ŽS s 11,3 miliardy korun. 

Pouze tři firmy – Strabag, Eurovia CS a Less & Forest – loni vyhrály více než 100 zakázek. 

Jejich celková hodnota byla 22 miliard korun. 
56

 

 

 

      Konkrétně silniční stavitelství se jeví jako mimořádně atraktivní obor a není důležité jen 

to, jak draho se staví, ale i kdo staví. 

 

      Aby se dalo jednoznačně a přesně idetifikovat přímé konkurenty podniku Strabag, bylo 

potřeba stanovit kritéria, podle kterých bydou vybráni. Za kritéria vypovýdající o postavení 

konkurenta podniku Strabag lze považovat následující: 

 

- hlavní obchodní činnosti (zaměření) 

- čisté tržby (finanční ukazatel) 

- počet zaměstnanců (kvantitativní ukazatel) 

 

 

 

 

55
  příloha odborného časopisu Stavitel – TOP českého stavebictví (říjen 2011) str. 16 

56
  týdeník EURO – tisková zpráva Nejvíc tendrů vyhrály Strabag, Eurovia CS a Less & Forest ze dne 2.3.2010 

      <http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21494> 
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3 Hlavní konkurenti podniku Strabag na českém trhu jsou podle stanovených kritérií 

následující: 

 

 

 

METROSTAV                                                                                            

 

 

      Metrostav v současné době patří k největším stavebním firmám na českém a slovenském 

stavebním trhu. Podnik, založený v roce 1971 na výstavbu pražského metra, pro něž 

vybudoval 120 kilometrů traťových tunelů a 57 stanic, se přeměnil ve stavební společnost 

univerzálního zaměření. Dokázal se rychle adaptovat na podmínky tržní ekonomiky, pružně 

se vyrovnal se změnami struktury poptávky a vyššími nároky na termíny zhotovení a kvalitu 

stavebních děl. 

 

      Mnohé projekty, na nichž Metrostav zanechal svou vizitku, patří k evropským i světovým 

unikátům, což potvrzují i ocenění v domácích i zahraničních soutěžích. Společnost působí ve 

všech segmentech stavebnictví a je váženým partnerem a respektovaným konkurentem 

v oblasti průmyslové, bytové a občanské výstavby, dopravního stavitelství i rekonstrukcí 

památkových objektů. 

 

      Metrostav se soustavně věnuje i svému původnímu zaměření - podzemnímu stavitelství, a 

dnes je jednou z firem, které jsou schopny stavět tunely, metro, kolektory, štoly i další 

specifické projekty klasickým hornickým způsobem. Svou činností pokrývá významnou část 

trhu podzemního stavitelství v ČR. Používá zejména novou Novou rakouskou tunelovací 

metodu a zároveň připravuje dva plnoprofilové razicí štíty Herrenknecht pro práci 

nejmodernější tunelovací metodou TBM, jež budou využity na stavbě trasy metra V.A. 

 

Vlastníci: DDM Group a.s. 51,32% podíl základního kapitálu, DOAS SK a.s. 23,18%, DOAS 

CZ 17,00%, ostatní právnické osoby tuzemské 0,01%, ostatní právnické osoby zahraniční 

1,38%, fyzické osoby tuzemské 6,59%, fyzické osoby zahraniční 0,52%.  
57

 

 

 

 

 

 
57

  Oficiální internetové stránky podniku Metrostav   www.metrostav.cz 
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SKANSKA                                                                                                      

 
 

      Skupina Skanska v České a Slovenské republice je členem celosvětové skupiny Skanska, 

která je přední světovou společností poskytující komplexní stavební služby a provozující 

development. Skanska a.s. mj. se specializuje na siliční, kolejové, pozemní, občanské, bytové, 

inženýrské, průmyslové a ekologické stavby a mosty. Rezidenční development společnosti 

Skanska zahrnuje vše, co s touto službou souvisí. Zejména jde o vyhledávání a nákup 

pozemků, vývoj nových projektů v oblasti bytové výstavby a následný prodej prostřednictvím 

vlastní realitní kanceláře. Díky své nadnárodní působnosti má společnost Skanska mnohaleté 

zkušenosti i s projekty PPP. 

 

      Působí v mnoha zemích a soustřeďuje se zejména na tzv. domácí trhy,kterými jsou 

Švédsko, Norsko, Finsko a Estonsko, Polsko, Česká republika a Slovensko, Velká Británie, 

USA a Latinská Amerika (Argentina, Brazílie, Chile, Peru). 

 

Vlastníci: Jediným akcionářem Skanska a.s. je společnost Skanska Kraft AB, jejímž 

stoprocentním vlastníkem je společnost Skanska AB. Skanska je tvořena skupinou firem, 

v jejímž čele stojí Skanska AB se sídlem v Solně ve Švédském království. Organizačně se 

člení na 13 obchodních jednotek rozdělených do čtyř základních podnikatelských směrů. 
58

 

 

 

 

EUROVIA                                                              

 

      Společnost EUROVIA CS a.s. navazuje na více než padesátiletou tradici společnosti 

Stavby silnic a železnic. Společnost patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České 

republice a je jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. EUROVIA CS 

disponuje bohatými zkušenostmi v oboru, kvalifikovanými pracovníky a využívá špičkové 

technologické zázemí. 

 

 

58
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      Kromě silničních, kolejových staveb a mostů staví EUROVIA CS sportovní areály, 

revitalizuje památková centra, buduje čistírny odpadních vod nebo městské komunikace. 

Společnost je s více než 4 tisíci pracovníky významným regionálním zaměstnavatelem a 

České a Slovenské republice. 

 

      V roce 2010 byly do společnosti EUROVIA CS a.s. plně integrovány tři dceřiné 

společnosti. EUROVIA SOK se stala součástí závodu Řevnice, ODS-Dopravní stavby 

Ostrava a EUROVIA Brno závodem Brno. Skupina EUROVIA CS tak má o dva regionální 

závody více. 

 

Vlastník: Stoprocentním vlastníkem EUROVIA CS a.s. je od roku 2006 francouzská 

společnost EUROVIA SA, která je součástí světového koncernu VINCI. 
59

 

 

 

Porovnání  

 

      Aby bylo možno efektivně porovnat podnik Strabag s jeho přímou konkurencí, opět bylo 

nutno stanovit kritéria. Ze své zkušenosti vím, že ve stavebnictví se používá pro komparaci 

více ukazatelů, ale následující tři, které jsem osobně vybral, jsou používány více, z důvodu 

své vysoké vypovídající hodnoty. Vybral jsem dva finanční ukazatele a jeden hybridní 

ratingový model (jednu část rizikových faktorů tvoří kvantitativní ukazatele a druhou část 

kvalitativní ukazatel). Prvním ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu ROE, druhým 

ukazatelem je rentabilita tržeb ROS a třetím ukazatelem je index bonity, tedy ukazatel 

partnerské solidnosti a solventnosti. 
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Rentabilita vlastního kapitálu   ROE 

 

ROE = EBIT (zisk před zdaněním) / vlastní kapitál (%) 

 

Ukazatele pro rok 2009: 

pořadí / podnik EBIT vlastní kapitál ROE (%) 

              1. Eurovia 1 125 4 723 23,82 % 

              2. Skanska 1 528 8 297 18,41 % 

              3. Metrostav 1 061 6 548 16,20 % 

              4. Strabag 206 4 547 4,53 % 

 

 
Ukazatele pro rok 2010: 

pořadí / podnik EBIT vlastní kapitál ROE (%) 

              1. Eurovia 1 537 5 749 26,73 % 

              2. Skanska 1 152 8 307 13,87 % 

              3. Metrostav 878 6 949 12,63 % 

              4. Strabag 399 4 211 9,47 % 

 

 

Tab. 4.5. - Stavební podniky podle rentability vlastního kapitálu 
60

 

 

 

Interpretace výsledků rentability vlastního kapitálu: 

 

      Podniky Skanska a Metrostav se vůbec nevymikají předpokládaným hodnotám ani 

s ohledem na krizi, o to více jsou však zajímavé hodnoty podniků Eurovia a Strabag. Protože 

znám důvody a očekával jsem podobný vývoj, následně vysvětlím, proč tomu tak je. 

 

      Společnost Eurovia vsadila narozdíl od konkurentů na více riskantní strategii závislou na 

výstavbě dálnic a infrastruktury. To se ukázalo ve své době jako velmi dobrý tah, protože se jí 

podařilo to podstatné - získat zakázky. Vložila tedy úsilí do takového druhu výstavby, který je 

více závislý na získávání státních zakázek, ale o to více ziskovější. Proto Eurovia dosáhla 

velmi vysoké hodnoty ROE, na stavebnictví prakticky už v krizi, úctyhodných 26,73 %. 
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      Podnik Strabag také zvolil zcela jinou, avšak podle mého názoru dobrou, strategii. Strabag 

si z nějakého důvodu myslí, že krize nebude trvat příliš dlouho a situace se v budoucnu obrátí 

zpět a chce být připraven. Odpovídá to i jeho dlouhodobému chování na trhu, strategii, která 

je známá svojí konzervativitou s nádechem jistotychtivosti. Strabag vsadil na nižší rentabilitu, 

udržení pozice na trhu, a udržení kvalifikované pracovní síly. To bylo před krizí důležité - 

nedostatek kvalifikované pracovní síly. Až krize pomine, bude to pravděpodobněji Strabag, 

kdo s personální základnou nebude mít narozdíl od ostatních konkurentů potíže. Z analýzy 

současného stavu podniku Strabag vyplývá, že v porovnání s konkurenty propouštěl výrazně 

menší počet zaměstnanců. 

 

 
 

Rentabilita tržeb   ROS 

 

ROS = EBIT (zisk před zdaněním) / tržby (%) 
 

 

 

pořadí / podnik ROS (%) 2009 ROS (%) 2010 

             1. Eurovia 4,40 4,61 

             2. Skanska 6,69 4,59 

             3. Metrostav 4,28 4,27 

             4. Strabag 3,65 2,38 

 
Tab. 4.6. – Stavební podniky podle rentability tržeb 

61
 

 
 

Interpretace výsledků rentability tržeb: 

 

      Výsledky výpočtu rentability tržeb vypovídají o tom, že zatímco rentabilita tržeb je u 

podniků Eurovia, Skanska i Metrostav relativně podobná a nevymykající se předpokládaným 

hodnotám, podnik Strabag v tomto směru zaostává. Protože průběžně sleduji vývoj 

stavebního trhu a velkých stavebních podniků, nevěřím, že podnik Strabag dosáhl tak nízké 

hodnoty vlastní neschopností. Domnívám se, a vše tomu nasvědčuje, že je tato hodnota 

způsobena tím, že podnik chce zvýšit svůj podíl na trhu. To znamená, že ve svých nabídkách 

(vzhledem k počtu a hodnotě realizovaných zakázek) prosazoval nižší marže, aby získal větší 

počet zakázek, udržel si tak podíl na trhu a nemusel propouštět kvalifikované zaměstnance, 
 

 

 

 

61
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kteří byli před začátkem krize největším problémem stavebního trhu. Udělal tedy zřejmě 

možná až riskantní tah, tedy vsadil na zachování podílu na trhu a zachování personální 

základny, aby si ubránil pozici v prostředí zvyšující se konkurence. Silná personální základna 

se mu bude jistě hodit až krize odezní a v případě, že to bude do konce roku 2012, bude to 

zajímavý strategický tah. To znamená že Strabag v krizi prosadil zcela opačnou strategii než 

příkladně konkurenční Skanska, která velmi výrazně propouštěla zaměstnance a evidentně se 

snažila udržet si vysokou rentabilitu tržeb.  

 

 

Index bonity 

 

Index bonity vybraného vzorku podniků na základě průzkumu Creditreform: 

 
 

pořadí / podnik / (celkové pořadí*) Index bonity 2009 Index bonity 2010 

           1. Eurovia (2.místo) 249 238 

           2. Metrostav (8.místo) 249 249 

           3. Skanska (16.místo) 257 257 

           4. Strabag (26.místo) 249 269 

 

* V kontextu všech stavebních podniků na českém trhu na základě průzkumu Creditreform. 

 
Tab. 4.7. - Stavební podniky podle indexu bonity 

62
 

 

 

Interpretace výsledků indexu bonity: 

 

      Podle průzkumu, který provedl Creditreform, je Eurovia jednoznačným vítězem a tudíž by 

měla být jeho partnerská přitažlivost velmi vysoká. Následuje Metrostav, také s vysokou 

přitažlivostí pro obchodní partnery. Dále následuje Skanska a Strabag. Tento průzkum ale 

zcela očividně nezahrnuje důležité střety na politické úrovni. Podnik Eurovia se dostal do 

velmi vážného a zdlouhavého konfliktu s ŘSD a dále současným ministrem dopravy ČR. 

Podnik Skanska se také se dostal do velmi vážného střetu kvůli nekvalitnímu zpracování 

úseků dálnice, opět s ŘSD a tentokráte s bývalím ministrem dopravy ČR.  
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Dále podnik Metrostav se dostal do vážného konfliktu s městem Praha, kvůli problémové a 

výrazně předražené výstavbě pražského tunelu Blanka. Avšak Strabag, který obsadil 

v kontextu veškerých stavebních podniků a výrobců stavebních hmot v žebříčku až 26.místo, 

se do žádného podobného konfliktu nedostal a proto podle mého názoru ve skutečnosti není 

partnersky méně přitažlivý než jeho přímý konkurenti. Průzkum Indexu bonity společně 

s informacemi z tisku, odborných časopisů a zpráv SPS tedy vypovědel, že solidnost a 

solventnost všech čtyř podniků vzorku je vyrovnaná. 

 

Závěrečné zhodnocení výsledků 

 

Všechny podniky z mnou vybraného vzorku jsou i vzhledem k tržnímu podílu mezi sebou 

přibližně stejně konkurenceschopné. Mají pouze odlišné strategie, jsou někdy spíše 

konzervativní a někdy jsou zase spíše progresivnější. Podle mého názoru jsou všechny tyto 

čtyři odlišné strategie zajímavé a všechny podniky ze vzorku si své tržní pozice a označení 

velké stavební čtyřky plně zaslouží. 

 

 

 

 4.4.6   Investoři a zákazníci 

 

      Stavební trh se značně liší od trhu klasických komerčních produktů. Zatímco komerční 

produkt je v podstatě vyráběn pro anonymního zákazníka, je drtivá většina stavebních 

zakázek vyráběna pro zákazníka konkrétního, jehož požadavky, vlastnosti a preference jsou 

přesně známy. Tento zákazník se účastní zrodu stavebního díla od samého počátku, od 

prvního záměru a studií, projektu k územnímu řízení, stavebnímu povolení až po vlastní 

realizaci a kolaudaci. 

 

      Zákazník, spolupráce s ním a jeho požadavky na výrobek (stavební dílo) hrají ve 

stavebnictví významnější roli než v odvětvích s klasickými produkty. Finanční náročnost 

stavebního díla je vysoká a na rozdíl od např. předmětů denní potřeby zákazník „kupuje“ 

stavební dílo pouze jednou nebo několikrát za život. Proto věnuje svému rozhodování mezi 

variantami velkou pozornost. Pro stavební firmu to představuje dlouhodobou, u větších 

zakázek i několikaletou, práci bez záruky jejího završení, tj. získání dodávky. 
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      Zákazníci očekávají přesnou a perfektní práci za přijatelnou cenu a v dohodnutém 

termínu. Jsou velmi citliví na cenu a termín dodání a předpokládají dodržení předem 

smluvené kvality. Na trhu ČR působí velké množství stavebních firem různých velikostí a 

schopností, včetně technického vybavení. Zákazníci zpravidla znají možnosti jednotlivých 

stavebních firem jak ve svém regionu, tak i v širším okolí. Přesto je dodržovám určitý úzus, 

že si zákazníci hledají své partnery v nejbližším okolí. Stavební výroba ve větší vzdálenosti 

přináší firmě i zákazníkovi zvýšené náklady, především z důvodu přepravy osob a materiálu. 

63 

 

 

 4.4.7   Dodavatelé, subdodavatelé a outsourcing 

 

      Vyjednávací síla dodavatelů je nízká až střední, odvíjí se od specializace dodavatele. 

Strabag a.s. má širokou škálu dodavatelů, kteří zajišťují materiály jako ocel, částečně pak 

beton a asfalt, dále zdravotechnické instalace, vodoinstalace, sanitární techniku, tepelné 

izolace, stavební zámečnictví apod. Dále pro firmu zajišťují drobní živnostníci (zedníci, 

tesaři, obkladači aj.) či menší firmy provádění dílčích prací. Metrostav a.s. si vždy vybírá 

z několika nabídek, není závislá na jednom generálním dodavateli. 

 

V případě výpadku nějaké dodávky má firma na skladě nejpoužívanější základní 

materiály. Zásoby se ale snaží držet v minimální výši, protože by v nich bylo vázáno příliš 

mnoho finančních prostředků. Drtivá většina potřebných materiálů a dílců je tedy na stavbu 

dodávána přímo ze skladu příslušných dodavatelů. 

 

Ročně je ve společnosti Strabag a.s. vypisováno kolem 5000 výběrových řízení na 

dodávku stavebních prací. Společnost Strabag má implementován systém pro elektronickou 

podporu výběrových řízení. Toto řešení přináší podniku řadu výhod: 

 

- Internet - přístup odkudkoliv a snadná správa 

- Rychlý vývoj a snadná modifikace 

- Standardizace a dokumentování celého procesu výběru dodavatelů 

- Účinnější a pružnější komunikace s dodavateli 
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- Možnost sledování výkonnosti v oblasti nákupu subdodávek 

- Snížení počtu papírových dokumentů 

 

 

 

Dílčí shrnutí výstupů analýzy mikroprostředí: 

 

1) Stavební trh se nachází v recesi 

2) Hlavními aktuálními problémystavebních firem jsou zakázky, cash-flow a doba 

splatnosti 

3) Budoucí prognózy jsou pro stavebnictví v ČR nepříznivé 

4) Strabag má oproti konkurenci velmi nízkou hodnotu finančního ukazatele ROE 

5) Konkurencechopnost velkých stavebních podniků je vyrovnaná 

 

 

 

 

 

 

4.5   Klíčové faktory úspěchu 

 

      Na základě studia interních dokumentů firmy Strabag, odvětvových podkladů, zkušeností 

a především odborných konzultací, tedy nestandardizovaných rozhovorů, jsem stanovil 

následující klíčové faktory úspěchu velkých stavebních společností na vysoce konkurenčním 

trhu stavebnictví v ČR: 

 

 

1.  Silný kapitál 

2.  Kvalitní strategie, jasně definované cíle, vize 

3.  Know-how 

4.  Budování strategických  partnerství 

5.  Schopnost získávání zakázek 

6.  Image, public relationship, reference 

7.  Hodnototvorná základna 

8.  Multioborové působení a diferenciace činností 
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9.  Spolupráce s veřejným a soukromým sektorem (PPP) 

10.  Finanční zdraví 

11.  Komplexní kvalita řízení 

12.  Technická a technologická vybavenost 

13.  Partnerská přitažlivost 

14.  Síla a zájmy mateřských koncernů 

15.  Adaptace na trhu 

16.  Produktivita práce 

17.  Inovace 

18.  Nezávislost firmy na vnějších organizacích 

 

 

 

      Pro konkrétní stanovené faktory lze v rámci podniku Strabag uvést následující analytické 

poznatky a zjištění: 

 

Silný kapitál 

 

      Je naprosto nevyhnutelné pro úspěch ve stavebnictví mít silné zázemí. Je to dáno 

strukturou oboru a jeho klimatem. Výstavba je často náročná jak personálně, tak technicky i 

technologicky. Stavebnictví je navíc obor, kde se vložené investice obracejí pomalu a riziko 

spojené s výstavbou je poměrně často k maržím výšší. 

 

Kvalitní strategie, jasně definované cíle, vize 

 

      Podnik, který neví do kterého cíle směřuje, nemůže být nikdy dlouhodobě úspěšný. Své 

vize a cíle musí definovat naprosto jasně a musí je zahrnou a pečlivě implementovat v celém 

rozsahu struktury podniku. 

 

Know-how 

 

      Souhrn znalostí, poznatků a zkušeností při výrobě, ale také znalost samotných výrobních 

postupů je předpokladem k získání zakázek ve stavebnictví. A to je podstatné a klíčové pro 

vlastní samotnou obchodní činnost velkých podniků. 
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Budování strategických  partnerství 

 

      Na velkých projektech je často potřeba spolupracovat, protože jsou velmi personálně a 

technicky náročné. Navíc se objevuje trend, kdy si takovou spolupráci vyžaduje samotný 

investor, z důvodu urychlení a kontroly výstavby. Spolupráce mezi stavebními podniky také 

snižují zbytečně vynaložené náklady na přehnaný konkurenční boj, který by nakonec oslabil 

obě strany. 

 

Schopnost získávání zakázek 

 

      Je naprosto prioritní získávat zakázky, aby mohl podnik vůbec fungovat. Je to také ale 

největší současný problém v oboru. Nepsané pravidlo, že státní zakázky jsou nejbezpečnější 

vzalo s příchodem krize za své, a nyní nelze věřit ani slibům představitelů současné 

nedůvěryhodné vlády. 

 

Image, public relationship, reference 

 

      Tyto prvky výrazně zvyšují šance na úspěch při snaze získat významné a zajímavé 

zakázky a zároveň zvyšují hodnotu značky podniku. 

 

Hodnototvorná základna 

 

      Už Porter upozorňoval na důležitost řízení hodnototvorného řetězce. Hodnototvorné 

činnosti podniku jsou hlavním zdrojem samotných příjmů a je v zájmu podniku je rozvíjet  a 

maximalizovat jejich počet. 

 

Multioborové působení a diferenciace činností 

 

      Velké stavební podniky by v konkurenci neuspěli pouze se samotnou výstavbou. Proto 

nabízí i služby jako prodej surovin, materiálů a facility management, realitní služby, dále se 

zabývají revitalizacemi, sanacemi, rekonstrukcemi atd. 

 

Spolupráce s veřejným a soukromým sektorem (PPP) 

 

      Za velmi významné lze považovat projekty označované PPP - Public Private Partnership. 

Je to širší skupina projektů, na nichž se podílí soukromí a veřejný sektor. Tyto projekty jsou 
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pro finančně zajímavé, protože se na nich podílí stát. Pro firmy zainteresované na takovém 

projektu to v konečném důsledku může také znamenat dobrou reklamu nejen v daném kraji, 

ale i významný referenční odkaz, díky kterému se mohou účastnit zajímavých výběrových 

řízení a získat další významnou zakázku. 

 

Finanční zdraví 

 

      Finanční zdraví je odrazem vývoje finančních ukazatelů. Abychom dospěli k nezávislému 

a profesionálnímu závěru je třeba tyto finanční ukazatele vidět v souvislostech. 

 

Komplexní kvalita řízení 

 

      Kvalita řízení na všech úrovních je zcela nezbytná pro zdárný vývoj podniku. Správní lidé 

na správných místech dokáží zkvalitnit firemní vztahy, úroveň komunikace a v neposlední 

řadě i zvýšit konkurenceschopnost. 

 

Technická a technologická vybavenost 

 

      Je zcela nezbytná k účasti na výstavbě větších projektů. Vlastní technika a technologie 

umožňují podnikům vykonávat jejich hlavní obchodní činnost, kterou je samotná výstavba. 

 

Partnerská přitažlivost 

 

      V stavební praxi se nejčastěji měří indexem bonity. Tento hybridní ratingový model 

hodnotí v podstatě solventnost partnera a do jisté míry např. naznačuje, jaká je jeho výše 

platební morálky. Stavební podniky se ho snaží samozřejmě maximalizovat z důvodu 

nezbytné spolupráce s dodavately a subdodavately, které se při výstavbě mnohdy ani nelze 

vyhnout. 

 

Síla a zájmy mateřských koncernů 

 

      Největší stavební podniky v ČR jsou bez výjimky součástí nadnárodních korporací. Jsou 

strategickými obchodními jednotkami a je tak k nim i ze zahraničí přistupováno. Jejich 

obchodní strategie nemohou být v rozporu s celkovými strategiemi mateřských společností.  
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Je tedy na jednotlivých společnostech jaké postavení zaujmou a nakolik velký je pro ně zájem 

finančně podporovat jejich podnik v ČR. 

 

Adaptace na trhu 

 

      Stavebnictví již prošlo konsolidací, trh byl prakticky plně obsazen a každá velká stavební 

společnost si našla způsob udržení se na trhu. Schopnost jednotlivých podniků přizpůsobit se 

vývoji odvětví se do jisté míry mění, protože současné prostředí je turbulentní a i vzhledem 

k politické nestabilitě nelze přesněni předpovídat budoucí vývoj. 

 

Produktivita práce 

 

      Tento faktor je podstatný především z hlediska tvorby zisku a zvyšování konkurence-

schopnosti. 

 

Inovace 

 

      Inovace jsou zdrojem pokroku a platí to i ve stavebnictví. Příležitostí v tomto smyslu je 

možnost investování do výzkumu nových materiálů, vývoje nových technologií a tvorby 

nových produktivnějších pracovních postupů. Lze k tomu využít výše zmíněný zdroj 

strukturálních fondů EU operační program Výzkum a vývoj pro inovace.  

 

Nezávislost firmy na vnějších organizacích 

 

      Velké podniky se snaží obejít své dodavatele zřizováním vlastních útvarů z důvodu toku 

financí uvnitř podniku. 

 

 

 

 

Dílčí shrnutí pro klíčové faktory úspěchu: 

 

1) Pro úspěch Strabagu je důležitý především silný kapitál, jasně definované cíle, 

vize a strategie a know-how 
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4.6   Porterův model 5 sil  

 

Na základě expertních analýz, odborných konzultací a znalostí trhu sestavuji následující 

model 
64

: 

 

Konkurenční rivalita v odvětví 

 

 Kritéria (1 bod ... nejnižší, 9 bodů ... nejvyšší) odhad  2005 odhad  2010 

1.A Počet konkurentů a jejich konkurenceschopnost 7 7 

1.B Růst odvětví 3 8 

1.C Podíl čistého jmění / prodeje - velké fixní náklady 7 7 

1.D Diferenciace výrobků / služeb 6 5 

1.E Diferenciace konkurentů 5 5 

1.F Rozšiřují se kapacity pouze ve větších přírůstcích? 4 4 

1.G Intenzita strategického úsilí 8 8 

1.H Náklady odchodu z odvětví 7 7 

1.I Charakter konkurence, postoj k business etice 4 5 

1.J Šíře konkurence 8 8 

 Celkem (z max. 90 bodů) = 59 64 

 Průměrné skóre (celkem/10) 5,9 6,4 

 

 

Hrozba vstupu do odvětví 
 

 (1 bod ... nejnižší, 9 bodů ... nejvyšší) odhad  2005 odhad  2010 

2.A Economies of scale - úspory z rozsahu 5 5 

2.B Kapitálová náročnost vstupu do odvětví 3 2 

2.C Přístup k distribučním kanálům 5 5 

2.D 
Potřeba vlastnit při vstupu do odvětví speciální technologie, 

know - how, patenty, licence atd. 
3 2 

2.E Přístup k surovinám, energiím, pracovní síle 4 3 

2.F 
Schopnost existujících konkurentů snižovat po vstupu nových 

konkurentů náklady a zlepšovat služby 
5 5 

2.G 
Diferenciace výrobků / služeb, loajalita zákazníků existujících 

konkurentů 
5 5 

2.H Vládní politika 6 6 

2.I Vývoj po případném vstupu do odvětví 2 2 

 Celkem (z max. 81 bodů) = 38 35 

 Průměrné skóre (celkem/9) = 4,2 3,9 

 

 

 

 

 

 

 
64

  KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL O. Strategické řízení Teorie pro praxi. Praha: C.H.Beck, 2006 str. 82 
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Vyjednávací síla zákazníků 
 

 (1 bod ... nejnižší, 9 bodů ... nejvyšší) odhad  2005 odhad  2010 

3.A Počet významných zákazníků 5 6 

3.B Význam výrobku / služby pro zákazníka 2 2 

3.C Zákazníkovy „switching costs“ náklady přechody ke konkurenci 7 7 

3.D Hrozba zpětné integrace 2 2 

3.E Ziskovost zákazníka 5 7 

 Celkem (z max. 45 bodů) = 21 24 

 Průměrné skóre (celkem/5) = 4,2 4,8 

 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 
 

 (1 bod ... nejnižší, 9 bodů ... nejvyšší) odhad  2005 odhad  2010 

4.A Počet a význam dodavatelů 3 3 

4.B Existence substitutů - jsou hrozbou dodavatelů? 7 7 

4.C Význam odběratelů pro dodavatele 5 4 

4.D Hrozba vstupu dodavatelů do analyzovaného odvětví 2 2 

4.E Organizovanost pracovní síly v odvětví 3 3 

 Celkem (z max. 45 bodů) = 20 19 

 Průměrné skóre (celkem/5) = 4 3,8 

 

 

Hrozba substitutů 
 

 (1 bod ... nejnižší, 9 bodů ... nejvyšší) odhad  2005 odhad  2010 

5.A Existence mnoha substitutů na trhu 2 2 

5.B Konkurence v odvětví substitutů 2 2 

5.C Hrozba substitutů v budoucnu? 2 2 

5.D Vývoj cen substitutů? 2 2 

5.E Užitné vlastnosti substitutů? 2 2 

 Celkem (z max. 45 bodů) = 10 10 

 Průměrné skóre (celkem/5) = 2 2 
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4.6.1   Shrnutí a vyhodnocení Porterova modelu 5 sil 
 

 

      Na základě výsledků z provedené analýzy lze znázornit Porterův model a popsat jeho dílčí 

působící síly. 

 

 

  

Hrozba vstupu do 

odvětví 

 

4,2  3,9 

  

  
 

  

Vyjednávací síla 

zákazníků 

 

4,2  4,8  

 

Konkurenční 

rivalita v odvětví 

 

5,9  6,4 

 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

 

4  3,8 

  
 

  

  

Hrozba substitutů 

 

2  2 

  

 

 

Obr. 4.1. - Porterův model 5 sil doplněný o výsledné hodnoty 

 

 

 

Konkurenční rivalita v odvětví 

 

      Stavební trh v ČR se nyní nachází v recesi a především tento stav se projevuje i na 

zvýšení konkurence v odvětví. V podstatě lze říci, že zatímco v roce 2005 probíhal stavební 

boom, v roce 2010 stavebnictví pod tíhou hospodářské krize zesláblo a dostalo se až na 

současné dno. To souvisí i dalším jevem - postoji k business etice, který se mírně zhoršil 

z důvodu snížení platební morálky a snahy udržet firmu na trhu. 
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Hrozba vstupu do odvětví 

 

      Vzhledem ke konsolidaci stavebnictví a současné recesy je hrozba vstupu nového velkého 

hráče na stavební malá. Vstupující firma by musela překonat překážky jako je velká 

kapitálová náročnost vstupu do odvětví, získání zákazníků, dobrého jména a referecí. To je 

pro nově vstupující firmu v době, kdy konkurence tlačí ceny dolů velmi obtížně 

uskutečnitelné. Jednotlivé regiony jsou již prakticky obsazeny. Hrozba konkurence je a bude 

existovat hlavně od stávajících firem, které mohou zvýšit své úsilí o získání především 

státních zakázek za pomoci kapitálu ze zahraničí od mateřských nadnárodních společností. 

 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

 

      Zákazníci očekávají přesnou a perfektní práci za přijatelnou cenu a v dohodnutém 

termínu. Jsou velmi citliví na cenu a termín dodání a předpokládají dodržení předem 

smluvené kvality. Na trhu ČR působí velké množství stavebních firem různých velikostí a 

schopností, včetně technického vybavení. Zákazníci zpravidla znají možnosti jednotlivých 

stavebních firem jak ve svém regionu, tak i v širším okolí. Přesto je dodržovám určitý úzus, 

že si zákazníci hledají své partnery v nejbližším okolí. Stavební výroba ve větší vzdálenosti 

přináší firmě i zákazníkovi zvýšené náklady, především z důvodu přepravy osob a materiálu. 

 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 

      Vyjednávací síla dodavatelů v průběhu let mírně klesla. Je to dáno především tím, že 

velké stavební společnosti se v době hospodářské krize snaží obchodovat především uvnitř 

podniku, mezi vlastními jednotlivými výrobními a obchodními složkami, protože tím 

vynaložené finance neodtékají mimo podnik a stávají se oběživem zvyšujícím vlastní 

prosperitu. To souvisí také s trendem velkých stavebních podniků budovat si nezávislost na 

subdodavatelých a pokud je to výhodné nejen z hlediska finančního, ale i strategického, tak je 

nahradit vlastními útvary či složkami plně je nahrazujícími. 
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Hrozba substitutů 

 

      Stavební výroba je převážně jedinečná záležitost. Substituty zde prakticky neexistují, 

jejich vliv je bezvýznamný. Tento stav lze předpokládat i v budoucnu. 

 

 

 

Dílčí shrnutí výstupů Porterovi modelu 5 sil: 

 

1) Konkurence v oboru v průběhu posledních 6 let podstatně zesílila 

2) Hrozba vstupu nového konkurenta se mírně snížila 

3) Vyjednávací síla zákazníků se zvýšila asi o 12,5% 
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4.7   Analýza SWOT 

 

      Na základě provedených analýz makroprostředí, mikroprostředí a interního prostředí a po 

odborné konzultaci s vedoucím ekonomického úseku firmy Strabag docházím k těmto 

analytickým poznatkům pro jednotlivé části SWOT analýzy. Významnost jednotlivých 

stránek, příležitostí a hrozeb je následně rozepsána. 

 

 

 

 S       Silné stránky  /  Strenghts 

 
  Know-how 

  Finanční zdraví 

  Silné postavení na trhu v ČR 

  Univerzální stavební společnost 

  Technicko-technologická vybavenost 

  Strabag je SBU silné nadnárodní korporace 

  Schopnost získávat státní zakázky 

  Orientace na zachování personální základny 

 

 

 W       Slabé stránky  /  Weaknesses 

 

  Vnitrofiremní komunikace 

  Spolupráce jednotlivých skupin 

  Informační technologie, informační podpora 

  Kvalifikační rozvoj 

  Výrazně nízká rentabilita vlastního kapitálu ROE 
   

 

 O       Příležitosti  /  Opportunities  

 

  Nové pracovní postupy, technologie a materiály 

  Nové systémy řízení 

  PPP (Public Private Partnership) 

  Rozvoj a realizace developerských projektů 

  Podpora projektů strukturálními fondy EU 

  Inovace 

   

 
 

 

  T       Hrozby  /  Threats 

 
  Politická nestabilita a nepořádek 

  Vládní škrty a zmrazení státních projektů 

  Střety s ministerstvem dopravy 

  Slabá poptávka 

  Platební morálka 

  Politicko-obchodní kriminalita, především korupce 

  a klientelismus 

  Vyjednávací síla investora 

  Vyostření konkurenčního boje 

  Budoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

  Negativní dopad změny DPH 

 

 

Obr. 4.2. - Analýza SWOT 
 

 

Silné stránky (Strenghts) vnitřního prostředí společnosti STRABAG 

 

      Vztaženo ke stanoveným klíčovým faktorům úspěchu je jednoznačně největší výhodou 

společnosti Strabag a.s. silný kapitál, know-how, univerzalita a finanční zdraví. Za silnou 

stránku můžeme také považovat významnou třetí pozici na českém stavebním trhu, což 
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prakticky znamená prestiž, významnost a důvěryhodnost při získávání důležitých státních 

zakázek. 

 

      Ostatní silné stránky jsou také zajímavé, ale vztaženo k přímé konkurenci - „top 4“ - 

nejsou mezi elitou z krátkodobého až střednědobého horizontu ve své podstatě významně 

rozhodující, ale spíše jsou zavedeným standardem. Technicko-technologická vybavenost je u 

společnosti Strabag na vysoké úrovni. Především z hlediska výstavby dopravních staveb je to 

mechanika (těžká technika, dopravní automobily, speciální i jednoduché stroje atd.) a 

příprava, zpracování a doprava materiálů. Tato silná stránka je však omezena do jisté míry 

proto, že konkurence také disponuje vlastními jedinečnými technologiemi a postupy a také 

má poměrně silné technologické zázemí. Strabag stejně jako jeho přímá konkurence využívá 

zkušeností ze zahraničí, kde působí další strategické obchodní jednotky nadnárodních 

koncernů. 

 

      Společnost Strabag vyhrála v roce 2009 přes 100 tendrů a umístila se v počtu získaných 

veřejných zakázek na samotném vrcholu společně s podniky Eurovia a Less & Forest. Velmi 

zajímavý je i fakt, že tyto zakázky s množstvím vůbec neztrácí na objemu, takže z tohoto 

hlediska Strabag poráží i silné konkurenty jako jsou Skanska a Metrostav, tedy jedničku a 

dvojku na stavebním trhu. Můžeme tedy říci, že schopnost podniku Strabag získávat státní 

zakázky je výborná a to jak do množství, tak i do jejich objemu. 

 

      Samotnou kapitolou je orientace na zachování personální základny. Lze ji označit jako 

silnou stránku, avšak je to takříkajíc uměle vytvořená silná stránka. Tato personální základna 

je vydržována ze současných strategických důvodů jako důsledek řízení podniku, který působí 

v oboru silně postiženém hospodářskou krizí. V době stavebního boomu (rok 2007 pozn. 

autora) byl velmi palčivým problémem českého stavebnictví nedostatek pracovníků. Protože 

tento trend nedostatku kvalifikovaných pracovních sil je dlouhodobého charakteru, lze 

očekávat, že bude postihovat stavebnictví i v průběhu jeho předpokládaného oživení, které 

podle odhadů nastane v druhé polovině roku 2011 (např. podle agentury CEEC Research). 

Podnik Strabag si je vědom situace a je v jeho zájmu udržet si zdravou (nenarušenou 

hromadným propouštěním) a silnou (množství pracovníků) personální základnu jako výhodu 

do budoucnosti. 
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Slabé stránky (Weaknesses) vnitřního prostředí společnosti STRABAG 

 

      Z vnitrofiremního průzkumu mnou provedeném vyplynulo, že zaměstnanci podniku vidí 

největší překážky v komunikaci a včasném získávání přesných informací. Za obecnější 

problém, který postihuje většinu, ne-li všechny, velké stavební společnosti je považována 

nižší kvalita spolupráce mezi jednotlivými skupinami, odděleními a řídícími jednotkami. 

V kritických obdobích jako třeba hromadné propouštění zaměstnanců z důvodu 

restrukturaliazce je potom tato kvalita spolupráce narušována a nezřídka se i snižuje. U 

společnosti Strabag je to pravděpodobně tato slabá stránka ovlivněna i mírnou uzavřeností 

podniku vůči okolí. 

 

      V podniku označují zaměstnanci za méně dostatečné informační technologie. Tuto 

skutečnost připisuji skutečně velmi rychlé dynamice vývoje softwaru i hardwaru. Informační 

technologie se mění neuvěřitelnou rychlostí a jejich implementace do velkého podniku 

vyžaduje mnoho finančních prostředků i pečlivý výběr a důslednou pravidelnou údržbu 

spojenou s odborníky na IT. Kvalifikační rozvoj pak řeší společnost Strabag obdobně jako 

ostatní stavební podniky pomocí pravidelných školení a odborných seminářů. 

 

      Hodnota finančního ukazatele ROE je proti konkurentům u Strabagu výrazně nižší. Je to 

důsledek strategického přístupu podniku a vyrovnání se s konkurenčním prostředím a recesí 

ve stavebnictví. Za touto slabou stránkou je nutno spatřovat důmyslný kalkul. Strabag totiž 

narozdíl od jeho konkurentů v krizi prakticky nepropouštěl, což udělal jako jediný 

zaměstnavatel tohoto typu. Dále snižoval cenu svých nabídek a tím získal velké množství 

především státních zakázek. Dosáhl tak mnoha referencí, získal mnoho zkušeností a osvědčil 

se jako dobrý realizátor objemných státních zakázek. To může podniku Strabag významně 

pomoci v budoucnosti při získávání nových zakázek. Takže tato slabá stránka rentability je 

v podstatě kompenzací silné stránky schopnost získávat zakázky a udržet si zdravou 

personální základnu do budoucna. Nicméně je naopak třeba připomenout že slabá výnosnost 

je i příležitostí pro konkurenty podniku Strabag. 
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Příležitosti (Opportunities) vnějšího prostředí  

 

      Specifické a unikátní technologie, které Strabag vlastní jsou konkurenční výhodou. Pokus 

si ji chce udržet a dále navyšovat je třeba tyto technologie rozvíjet a také získávat nové. 

 

      V řídících procesech lze uplatnit nové přístupy řízení organizace i jednotlivých 

subsystémů. Je to však spojeno s nemalými náklady na školení zaměstnanců, technického 

vybavení a časovou náročností při implementaci. 

 

      Za velmi významné lze považovat projekty označované PPP - Public Private Partnership. 

Je to širší skupina projektů, na nichž se podílí soukromí a veřejný sektor. Tyto projekty jsou 

pro finančně zajímavé, protože se na nich podílí stát. Pro firmy zainteresované na takovém 

projektu to v konečném důsledku může také znamenat dobrou reklamu nejen v daném kraji, 

ale i významný referenční odkaz, díky kterému se mohou účastnit zajímavých výběrových 

řízení a získat další významnou zakázku. PPP v sobě také někdy nesou negativní nádech 

korupčního jednání. Současný ministr průmyslu a obchodu ČR projekty PPP podporuje. 

 

      V souvislosti s hospodářskou krizí zájem o investování v ČR klesl především u 

developerských projektů. Mnoho takových projektů bylo s příchodem hospodářské krize 

zastaveno, odloženo a zmraženo z důvodu nedostatku financí. Nyní se však postupně tyto 

projekty velkých rozměrů otevírají a realizují, přestože často utrpěli na návratnosti vložených 

investic. Ačkoli je výnosnost u developerských projektů v současnosti nižší, je to příležitost 

především do budoucna jak se stavební firmy mohou realizovat a diverzifikovat své obchodní 

aktivity. Developerské projekty jsou tedy zajímavou příležitostí především při plánování z 

dlouhodobého výhledu do budoucnosti. 

 

      Pro ČR jako člena EU je důležité také zpětné získání vložených financí. Jednou 

z možností je i získání podpor ze strukturálních fondů EU.. Operační programy pro rok 2007-

2013 jsou pestré a je na ně uvolněno 21,23 miliard € (512,28 miliard Kč). Jmenovitě je velmi 

významný Operační program (dále jen OP) podnikání a inovace, OP životní prostředí, OP 

doprava, OP vzdělávání a konkurenceschopnost, OP výzkum a vývoj pro inovace a také OP 

lidské zdroje a zaměstnanost. Dále jsou to operační programy zaměřené na rozvoj 

jednotlivých regionů. Podpora EU strukturálními fondy tedy v současnosti zasahuje oblasti 

stavebnictví v mnoha směrech. 
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      Inovace jsou zdrojem pokroku a platí to i ve stavebnictví. Příležitostí v tomto smyslu je 

možnost investování do výzkumu nových materiálů, vývoje nových technologií a tvorby 

nových produktivnějších pracovních postupů. Lze k tomu využít výše zmíněný zdroj 

strukturálních fondů EU operační program Výzkum a vývoj pro inovace. 
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Hrozby (Threats) vnějšího prostředí 

 

      Stavebnictví je významně ovlivňováno jak politickým děním v zemi, tak i stavem 

ekonomiky. Politická nestabilita stavebnictví škodí zejména sníženým počtem výběrových 

řízení a ochotou státu investovat důležité projekty. V současnosti vláda ČR popírá svá vlastní 

usnesení i programová prohlášení. O stavebnictví se rozhoduje na pěti ministerstvech, což má 

za následek chaos při výkonu státní správy. Důsledkem toho je prohlubující se krize v celém 

odvětví. Také pozitivní nebo naopak nepříznivá dopravní politika a bytová politika státu 

velmi ovlivňuje možnosti investovat do novostaveb i rekonstrukcí. Ekonomické změny pro 

stavebnictví přináší nebezpečné nečekané odchylky od původního stavu a to může snížit 

kupní sílu potenciálních investorů.  

 

      Z pohledu vládních škrtů a zmrazování státních projektů je třeba připomenut původce a 

spouštěcí impulsy. V prvé řadě je to hospodářská krize, která jak dnes již víme postihla 

stavebnictví jako obor nejvíce. Oslabení investorů ze státní i soukromé sféry má za následek 

snížení poptávky. V řadě druhé je to neschopnost vlády zodpovědně vládnout. Současná vláda 

ČR intenzivně hledá úspory, aby snížila státní deficit. Státní zakázky jsou pro stavební firmy 

podstatným zdrojem zisku a meziroční pokles zakázek jen v roce 2010 byl např. 18,8 %. 

Dochází tedy k pozastavování, ukončení a nevypisování významných projektů a to má 

nevyhnutelně negativní dopad nejen na stavební firmy, ale i na jejich dodavatele a 

subdodavatele.  
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  ESF – Evropské strukturální fondy Operační programy pro rok 2007-2013 (Výzkum a vývoj pro inovace) 

       <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013> 
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      Střety s ministerstvem dopravy po nástupu nového ministra dopravy Víta Bárty v roce 

2010 přinesli do českého stavebnictví další napětí. Tento problém byl výrazně medializován a 

skutečná fakta o něm nelze vzhledem ke složitosti a neprůhlednému pozadí dohledat. 

Souhrnně lze konstatovat, že došlo k nátlaku ze strany ministrerstva dopravy na velké 

stavební společnosti, které státní zakázky pravděpodobně předražovali. Vyústění lze spatřovat 

v podání trestního oznámení stavební jedničky na trhu na ministra dopravy za poškozování 

dobrého jména. Tento spor má negativní dopad především na důvěryhodnost stavebních 

podniků, kterou využívají při získávání zakázek. 

 

      Jak již bylo naznačeno výše, tak za slabší poptávkou stojí především nedávná hospodářské 

krize. Investoři byli tímto jevem oslabeni a jejich možnosti financovat výstavbu se snížily. 

Zároveň vnestla tato krize na trh i nejistotu a snížila se všeobecná ochota investovat. Slabší 

poptávka a vůbec situace, kdy nabídka převyšuje poptávku, je pro stavební firmy poměrně 

nepříjemná až ohrožující, protože se tím snižuje rentabilita daných podniků. 

 

      Platební morálka je jeden z důležitých indikátorů finanční stability podniku. S příchodem 

hospodářské krize do stavebnictví se tato platební morálka obecně snížila. I když velké 

stavební podniky jsou v tomto směru více disciplinované, snížení morálky platit své závazky 

se projevuje v maximálně pozdním vyrovnání se s dodavately a subdodavately. I když toto 

přímo neohrožuje velké stavební společnosti, analogicky se tento jev objevuje i u investorů a 

to lze již považovat za reálnou hrozbu. 

 

      Vyostření konkurenčního boje lze spatřovat ve zvýšeném úsilí stavebních podniků o 

získávání zakázek. Vysoká konkurence má za následek snižování marží a to má vliv na tvorbu 

zisku. V praxi dochází ještě k jednomu zajímavému fenoménu. Velké stavební podniky se z 

důvodu nedostatku vysoce objemných zakázek orientují i na menší zakázky a tím je de facto 

přebírají středně velkým podnikům, které jsou tímto chováním poškozovány. Hrozby 

vyplývající z vyostření konkurenčního boje spočívají ve snížení marží a zvýšení nákladů na 

samotné získání stavební zakázky. 

 

      Vliv členství v EU sebou přináší nejen pozitiva, ale také negativa. Těmi jsou především 

regulace. Regulace v konečném důsledku mohou zvýšit náklady na stavení dílo, snížit kupní 

sílu investora nebo změnit přístup vlády a ovlivnit tak bytovou politiku nebo stavební 

průmysl. 
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      Korupce ve stavebnictví je poměrně velmi rozsáhlá. Na investora to může mít negativní 

dopad ve formě méně kvalifikovaného výběru dodavatele stavebního díla nebo zvýšené 

náklady. Pro stavební podniky tato situace znamená menší důvěru ze strany investora a 

obohacení konkurenčního boje o prvky protáhlých soudních sporů. Korupce ve stavebnictví 

se týká především státních zakázek a výběrových řízení vypisovaných státem. Výzkum v ČR 

ukázal, že při zadávání veřejných zakázek panuje značná neprůhlednost a existují propojení 

stavebních firem s některými politiky a úředníky. U mnoha měst existují určitá propojení 

mezi nejúspěšnějšími stavebními firmami a vedením města, která vyvolávají podezření ze 

střetů zájmů a manipulacích při přidělování zakázek. Při zadávání státních zakázek v roce 

2009 vyhrála u více než 260 případů společnost, jejíž vlastníky nelze ve veřejných zdrojích 

dohledat. 
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      Požadavky investorů jsou stále náročnější a často až nesmyslné, například pokud jde o 

délku záruk či výši pokut. Tyto neadekvátní, značně nevýhodné podmínky pak přechází 

celým spektrem dodavatelů a jsou příčinami sporů mezi zainteresovanými účastníky 

výstavby, včetně investora samotného a v konečném důsledku dochází k nevyhnutelnému 

prodražování výstavby. 

 

      Nedostatek kvalifikovaných subdodavatelů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

stavebnictví trápí již delší dobu. V současnosti tento nepříznivý trend poněkud ustoupil do 

pozadí pod tíhou palčivějších problémů, protože stavebnictví se nachází těsně před 

očekávaným oživením a nabídka nyní převyšuje poptávku. Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků je způsoben degradací řemeslných prací v minulosti a odstrašením nové generace. 

Nebezpečí jako takové hrozí tedy především z hlediska dlouhodobého, kdy silné ročníky 

dosáhnou důchodového věku. 

 

      V ČR probíhají reformy a významně se dotýkají i změny DPH. Ve stavebnictví mluvíme 

především o DPH ze stavebního materiálu a DPH ze stavebních prací. Při zvýšení těchto daní 

se automaticky zvýší cena stavebního díla. Vládou schválená změna DPH předpokládá růst 

DPH ze současných 10% na 14% v roce 2012 a na 17,5 v roce 2013. Zdražení staveb může 

odradit potenciální investory a sníží se tím poptávka, což bude mít negativní dopad na celý 

obor. 
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  Transparency International - tisková zpráva: Klientelistická mapa stavebních zakázek 14.10.2008   www.transparency.cz 
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 4.7.1   Shrnutí a vyhodnocení analýzy SWOT 
 

 

      Na základě analýzy SWOT jsem dospěl k závěru, že je zde možnost využít silné stránky i 

potlačit slabé stránky, využít jak příležitosti, tak se částečně připravit na identifikované 

hrozby. Z analýzy dále vyplývá, že podnik Strabag má více silných než slabých stránek, ale 

zároveň je stavebnictví silně ohroženo množstvím hrozeb a je předpokládán tvrdý 

konkurenční boj o příležitosti na trhu v budoucnosti. 

 

 

 

Dílčí shrnutí výstupů SWOT analýzy: 

 

1) Silnou stránkou a velkou výhodou Strabag je know-how, silné postavení na trhu 

v ČR, schopnost získávat státní zakázky 

2) Strabag musí zlepšit vnitrofiremní komunikaci a spolupráci a nízkou rentabilitu 

vlastního kapitálu ROE 

3) Politická nestabilita, nepořádek, korupce a klientelismus má nepříznivý dopad na 

celé odvětví 

4) Stavební firmy řeší v současné době především nedostatečnou poptávku 
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4.8   Celkové shrnutí výstupů 
 

 

Celkové shrnutí výstupů všech analýz a metod je následující: 

 

1) Podniku Strabag se průběžně zhoršují ty finanční ukazatele, které vypovýdají o 

jeho obchodních činnostech 

2) Politické prostředí do určité míry ovlivňuje budoucí vývoj stavebnictví 

3) Celková ekonomika ČR stagnuje 

4) Všechny velké stavební podniky v ČR jsou ovládány ze zahraničí 

5) Stavebnictví je silně regulováno legislativou ČR i EU 

6) Stavební trh se nachází v recesy 

7) Hlavními aktuálními problémystavebních firem jsou zakázky, cash-flow a 

doba splatnosti 

8) Budoucí prognózy jsou pro stavebnictví v ČR nepříznivé 

9) Strabag má oproti konkurenci velmi nízkou hodnotu finančního ukazatele 

ROE 

10) Konkurencechopnost velkých stavebních podniků je vyrovnaná 

11) Pro úspěch Strabagu je důležitý především silný kapitál, jasně definované cíle, 

vize a strategie a know-how 

12) Konkurence v oboru v průběhu posledních 6 let podstatně zesílila 

13) Hrozba vstupu nového konkurenta se mírně snížila 

14) Vyjednávací síla zákazníků se zvýšila asi o 12,5% 

15) Silnou stránkou a velkou výhodou Strabag je know-how, silné postavení na 

trhu v ČR, schopnost získávat státní zakázky 

16) Strabag musí zlepšit vnitrofiremní komunikaci a spolupráci a nízkou 

rentabilitu vlastního kapitálu ROE 

17) Politická nestabilita, nepořádek, korupce a klientelismus má nepříznivý dopad 

na celé odvětví 

18) Stavební firmy řeší v současné době především nedostatečnou poptávku 
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5.   NÁVRH A IMPLEMENTACE STRATEGIE PODNIKU 

 

 

5.1   Formulace nové strategie 

 

      Na základě výsledků analýz je možno stanovit novou strategii společnosti Strabag. 

Původní obchodní strategie byla orientována na udržitelnost podílu na trhu a získání výhody 

při předpokládaném postupném oživení ve stavebnictví. Situace ve stavebnictví však není 

v současné době zcela stabilní, nachází se v krizi a podle zpráv a prognóz se tato krize nebude 

v následujících letech výrazněji zlepšovat. Nová strategie by tedy měla být orientována jak na 

udržení současného podílu na trhu, tak na celkovém ozdravení podniku. Protože pouze tak 

může podnik přestát krizi a ambiciózně vkročit do následného oživení stavebního trhu. 

Konkrétní stanovení jsou rozpracována níže v podkapitolách. 

 

 

VIZE 

 

      Společnost Strabag má podle mého názoru rozpracovánu samotnou vizi velmi rozumně, 

tudíž ji není třeba v tuto chvíli upravovat. Její univerzální definování je jasně směřující a 

zaručuje dlouhodobou použitelnost a aplikovatelnost. Vizi podniku Strabag doporučuji 

ponechat stávající. 

 

Původní a zároveň i nová vize zní: 

 

„Naše vize je základem pro stanovení cílů, strategií a pro podnikatelské jednání.“ 

 

 

Tato vize je v dokumentaci podniku dále rozpracována do následujících pěti bodů, které jsou 

podrobněji rozepsány v kapitole 3.2.1 Vize: 

 

1. Hospodářský úspěch 

2. Zákazníci 

3. Zaměstnanci 

4. Dodavatelé a subdodavatelé 

5. Společenská odpovědnost 
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POSLÁNÍ 

 

      Společnost Strabag se neprezentuje posláním. Jeho nová definice by podle mého názoru 

měla být především jednoduchá, stručná a zcela jasně srozumitelná. Nové poslání by mohlo 

znít tedy následovně: 

 

      Poskytovat kvalitní služby ve všech oblastech výroby a služeb ve stavebnictví na území 

ČR za přijatelné ceny. 

 

 

HLAVNÍ STRATEGICKÝ CÍL 

 

      Na základě celkového shrnutí výstupů všech analýz a metod a dále na základě nové vize a 

poslání podniku definuji hlavní strategický cíl: 

 

„Hlavním strategickým cílem společnosti Strabag je udržení stávajícího tržního podílu 

v ČR v předpokládaném období krize ve stavebnictví a po něm.“ 

 

 

 

 

 

 

5.2   Formulace strategických cílů 

 

 

 5.2.1   Ekonomika 

 

Strategický cíl problémového okruhu: 

 

Zvýšení rentability vlastního kapitálu ROE o 5% v roce 2012 při zachování tržního podílu. 

 

Souhrnná charakteristika problémového okruhu: 

 

      Rentabilita ROE podniku je výrazně nižší než u jeho přímých konkurentů. To vzhledem 

k situaci ve stavebnictví povede s největší pravděpodobností k budoucímu snížení 
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konkurenceschopnosti a ztrátě tržního podílu. Dále není možno se při rozhodování zcela 

spolehnout na budoucí prognózy a stanovit přesně rok oživení i vzhledem k politické 

nestabilitě. Proto je nutné ukazatele konkurenceschopnosti ROE zvýšit. Tržní podmínky jsou 

nyní pro řešení tohoto problému spíše méně příznivé, a proto je potřeba se na tento problém 

dívat reálně. Tohoto cíle bude dosaženo zvýšením efektivity, která bude provedena na základě 

důkladné systematické revize jednotlivých organizačních částí. Dále také hledáním úsporných 

opatření vzešlých z návrhů napříč celého spektra managementu. 

 

 

 

 

 5.2.1   Marketing a obchod 

 

 

Strategický cíl problémového okruhu: 

 

Zvýšení úspěšnosti získávání zakázek o 2% v roce 2012 (z celkové hodnoty získaných 

zakázek v minulém roce 2011). 

 

Souhrnná charakteristika problémového okruhu: 

 

      Pro podnik je i v současnosti velmi důležité úspěšně získávat státní i soukromé zakázky. 

S velkým počtem hodnotných zakázek a vysokou úrovní kvality řízení je možno dosáhnout 

velmi dobrých ekonomických i jiných výsledků podniku a zvýšit tím i jeho 

konkurenceschopnost. 

      Vytvoření nových vazeb bude docíleno hledáním nových kontaktů, kvalitní spoluprací 

s jednotlivými regiony (PPP projekty) a celkovým zviditelněním především pro potenciální 

investory soukromé i státní. Hledání kontaktů souvisí například se zaměřením na veletrzích, 

kde bude prezentace podniku zaměřena mnohem výrazněji pro budoucí investory. Spolupráce 

s regiony bude posilována opět především na úrovni potenciálních investic. Je třeba 

předkládat příslušným organizacím nové ideje ohledně projektů pozastavených či zrušených. 

Nabízet nové méně nákladné varianty dokončení projektů. Případně vytvořit nové atraktivní 

varianty možnosti financování takových projektů. Posílení stávajících vazeb pak souvisí 

s udržováním stávajících kontaktů a hodnototvorné spolupráce. Nejlepší vizitkou bude 

kvalitní komunikace se zákazníkem a dodávek prací a služeb v požadované kvalitě. 
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 5.2.1   Personalistika 

 
Strategický cíl problémového okruhu: 

 

Zvyšování produktivity práce všech pracovníků podniku. 

 

Souhrnná charakteristika problémového okruhu: 

 

      Pro zvýšení konkurenceschopnosti a v souladu s ekonomickým cílem je třeba zvýšit 

produktivitu práce. Podnik je vystaven tlaku ze strany nedostatečných investic na stavebním 

trhu. Zároveň není možno s velkou pravděpodobností dlouhodobě udržet za daných podmínek 

současný počet zaměstnanců, aniž by to neohrozilo budoucí příjmy a podnik nevystavilo 

snížení konkurenceschopnosti. Proto je potřeba provést důkladnou revizi produktivity, která 

se bude týkat jak jednotlivých úseků, tak i zaměstnanců. Pro tento cíl bude stanoven tým 

odborníků, který provede na základě předem stanovených podmínek samotnou revizi a ze 

závěrů navrhne konkrétní postup řešení problému. 

 

 
 

 

 5.2.1   Technicko-technologický rozvoj 

 
Strategický cíl problémového okruhu: 

 

Stát se špičkou v technické vybavenosti a v zavádění nových stavebních technologií na 

českém stavebním trhu. 

 

Souhrnná charakteristika problémového okruhu: 

 

      Výborné technické zázemí a nejnovější technologie jsou předpokladem úspěchu při 

realizaci zakázek. Držení samotné techniky je pak poměrně nákladné a je potřeba důsledně 

kontrolovat její využití a přínos podniku. Technickou a technologickou základnu je potřeba 

nejen udržovat, ale i modernizovat. Podnik bude sledovat nové trendy, analyzovat výhodnost 

technických i technologických novinek. Zároveň ale také pod tlakem současné krize ve 

stavebnictví je podnik nucen hledat úsporná řešení a zvyšovat efektivitu a produktivitu. Proto 
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bude další revize věnována i technice a technologiím. Revizí se myslí kontrola stavu a určení 

nakolik daná technika a technologie přináší podniku hodnotu. Dále zjištění, zda není 

výhodnější si techniku pronajímat. Potom zda je skutečně výhodné pro podnik používat dané 

technologie a zda neexistuje výkonnější nebo úspornější řešení a jaké množství prostředků by 

do něj podnik musel investovat a jaká je očekávaná návratnost. Je potřeba provést důkladnou 

revizi a pro tento cíl bude stanoven tým odborníků, který provede na základě předem 

stanovených podmínek samotnou revizi a ze závěrů navrhne konkrétní postup řešení 

problému. 

 

 
 5.2.1   Informační technologie 

 
Strategický cíl problémového okruhu: 

 

Zavádět včas moderní informační systémy pro zlepšení efektivity práce a komunikace. 

 

Souhrnná charakteristika problémového okruhu: 

 

      Předpokladem úspěchu je v současnosti také dobré podnikové informačně technologické 

zázemí. To je možno zlepšovat především aktualizacemi softwaru, údržbou hardwaru, 

správným výběrem využívaným služeb a modernizací informačních technologií v podniku. 

Společnost Strabag bude usilovně hledat úsporná řešení a zvyšovat efektivitu a produktivitu. 

Proto bude další revize věnována informačním technologiím. Revizí je myšleno určení na 

kolik je daná informační technologie efektivní a jakou přináší podniku hodnotu vzhledem 

k provozním nákladům. Je nutno přesněji zjistit, zda není výhodnější si některé informační 

technologie pronajímat či danou technologii nebo službu rovnou outsourcovat. Je tedy potřeba 

provést důkladnou revizi a pro tento cíl bude stanoven tým odborníků, který provede na 

základě předem stanovených podmínek samotnou revizi a ze závěrů navrhne konkrétní postup 

řešení problému. 
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 5.3   Definování strategických operací 
 
 

 

   Ekonomika 

 
 

Strategický cíl 1: 

 

Zvýšení rentability vlastního kapitálu ROE o 5% po následující 3 roky při zachování tržního 

podílu. 

 

Strategická operace 1.1: 

 

Zavedení systematické orientace na získávání nejziskovějších zakázek. 

 

      Cílem je dosáhnout vyššího zisku a tím zvýšení rentability vlastního kapitálu ROE, 

protože současná hodnota tohoto ekonomického ukazatele je vzhledem ke konkurence-

schopnosti příliš nízká a tento neřešený problém by mohl v budoucnu ohrozit podnik a jeho 

tržní postavení.  

 

Strategická operace 1.2: 

 

Získání nových zakázek pro budoucí fungování podniku. 

 

      Cílem je zajistit úspěšné průběžné fungování podniku jako celku v čase krize i po ní. 

Předem zajištěné zakázky jsou nejlepším prvním krokem a zároveň i nutností k dosažení 

zisku. Je potřeba získat co nejvíce zakázek o maximálních hodnotách zvýšenou systematickou 

aktivitou  

 

Strategická operace 1.3: 

 

Zavedení systému motivačních odměn za získání zakázky. 

 

      Cílem je zvýšení efektivity při získávání zakázek. Toho je možno docílit zvýšením 

motivace pracovníků pracujících na jejich získávání. Motivace bude především představovat 

určitou prémiovou částku ze získané zakázky. 
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Strategická operace 1.4: 

 

Snížení nákladů na udržení personální základny. 

 

      Cílem je zlepšit fungování personální základny a zvýšit tak schopnost podniku vytvářet 

budoucí zisky. Vzhledem k současné situaci na trhu a v samotném podniku, lze reálně 

předpokládat propouštění některých zaměstnanců a nutnost rekvalifikace stávajících. 

 

 

 

 

   Marketing a obchod 

 
 

Strategický cíl 2: 

 

Zvýšení úspěšnosti získávání zakázek o 2% v roce 2012 (z celkové hodnoty získaných 

zakázek v minulém roce 2011). 

 

Strategická operace 2.3: 

 

Vytvoření nových vazeb a strategických partnerství vedoucích k potenciálnímu získání 

nových zakázek. 

 

      Cílem je zajistit podniku nové zakázky. To se v současnosti projevuje jako nejpalčivější 

problém ve stavebnictví. Podnik bude se zvýšeným úsilím hledat partnery a investory, kterým 

může nabídnout své služby. Nové zakázky umožní podniku Strabag nejen celkové fungování, 

ale i udržení samotného podílu na trhu a konkurenceschopnosti. 

 

Strategická operace 2.4: 

 

Posílení stávajících vazeb mezi zákazníkem a výrobcem. 

 

      Cílem operace je především získat doporučení a reference od současných zákazníků a 

partnerů. Ty povedou ke zlepšení postavení při získání dalších zakázek. Dále přesvědčit 

stávajícího zákazníka o výhodnosti další spolupráce pro získání dalších dodávek a využití 

služeb podniku jako je například facility management. 
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Strategická operace 2.5: 

 

Zprovoznění sekce pro investory na internetových stránkách a jejich důrazná profesionalizace. 

 

      Cílem je vytvořit další komunikační kanál pro navázání vztahů s potenciálními investory a 

celkového zvýšení efektivity získání nových zakázek. 

 

 

 

 

   Personalistika 

 
 

Strategický cíl 3: 

 

Systematické zvyšování produktivity práce všech pracovníků podniku. 

 

      Cílem je především zvýšení budoucího zisku a dosažení vyšší výkonnosti podniku a tím i 

konkurenceschopnosti. Implementovat do podnikového řízení nový systém zvyšování 

produktivity práce, který bude sloužit jako nástroj optimalizace výkonnosti pracovníků a 

úseků. 

 

Strategická operace 3.1: 

 

Zvyšování odborné kvalifikace, znalostí BOZP a ŽP 

 

      Cílem je jak zvýšení produktivity práce pomocí školení a rekvalifikačních kurzů, tak 

snížení nehodovosti a pracovních úrazů pro snižování nákladů a zlepšení dobrého jména 

podniku. 

 

 

Strategická operace 3.2: 

 

Zavedení systému motivačních odměn za provedené zakázky bez reklamace. 

 

      Cílem je motivace pracovníků aktivně se podílet na snižování nákladů podniku. Tedy 

minimalizovat ztráty vzniklé nekvalitní výrobou nebo nedostatečným poskytnutím služby. 

Pracovník, který se zvýšeným úsilím a kontrolou takto podílí na snižování nákladů podniku, 

bude náležitě odměněn. 
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Strategická operace 3.3: 

 

Revize produktivity práce jednotlivých zaměstnanců a úseků. 

 

      Cílem je poskytnout přesné podklady a informace pro lepší rozhodování managementu o 

budoucích krocích v rámci snižování nákladů podniku na personální základnu. 

 

Strategická operace 3.4: 

 

Reorganizace podniku. 

 

      Cílem je snížení nákladů a zvýšení příjmů podniku pomocí optimalizace veškerých 

procesů v podniku, komunikačních kanálů a zlepšení produktivity práce. To bude provedeno 

na základě podkladů vzešlých z revize a následných doporučení odborných pracovníků.  

 

 

 

 

 

 

   Technicko-technologický rozvoj 
 

Strategický cíl 4: 

 

Stát se špičkou v technické vybavenosti a v zavádění nových stavebních technologií na 

stavebním trhu. 

 

Strategická operace 4.1: 

 

Soustavné monitorování technických a technologických trendů. 

 

      Cílem je nejen udržet stávající vysokou konkurenceschopnou technicko-technologickou 

úroveň, ale i strategické zvyšování této úrovně pro získání konkurenční výhody například při 

získávání nových zakázek. A dále hledat nové možnosti snižování nákladů. 

 

Strategická operace 4.2: 

 

Spolupráce s vědecko-výzkumnými středisky po celé ČR. 

 

      Cílem je navázat nová strategická partnerství se středisky vědy a výzkumu v oblasti 

stavebních technologií a stavebních hmot. Bude se jednat zejména o státní univerzity se 
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zaměřením na stavebnictví a vědecko-technologické parky a centra pokročilých inovačních 

technologií po celé ČR. 

 

Strategická operace 4.3: 

 

Revize stávající techniky a technologií v podniku. 

 

      Cílem je poskytnout přesné podklady a informace pro lepší rozhodování managementu o 

budoucích krocích v rámci snižování nákladů podniku a řízení jeho technicko-technologické 

úrovně. 

 

Strategická operace 4.4: 

 

Nákup a prodej techniky a technologií. 

 

      Cílem je na základě podkladů vzešlých z revize a následných doporučení, výhodně 

nakoupit novou potřebnou techniku a technologie přinášející podniku užitek, a zároveň prodat 

nepotřebnou a pro podnik ztrátovou. 

 

 

 

 

 

   Informační technologie 

 
 

Strategický cíl 5: 

 

Zavádět včas moderní informační systémy pro zlepšení efektivity práce a komunikace. 

 

Strategická operace 5.1: 

 

Soustavné monitorování trendů informačních technologií. 

 

      Cílem je nejen udržet stávající vysokou informačně technologickou úroveň, ale i zvyšovat 

tuto úroveň pro efektivnější komunikaci napříč celým podnikem. Dále soustavně hledat nové 

možnosti snižování nákladů prostřednictvím sledováním cen a možností využití výhodných 

balíků služeb. 
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Strategická operace 5.2: 

 

Včasná a pravidelná aktualizace softwaru. 

 

      Cílem je udržet stávající vysokou informačně technologickou úroveň a předejít kolapsům 

a komunikačním šumům, které v konečném důsledku zvyšují náklady. 

 

Strategická operace 5.3: 

 

Revize efektivity a přínosu informačních technologií. 

 

      Cílem je poskytnout přesné podklady a informace pro lepší rozhodování managementu 

podniku a zároveň nákup a prodej informačních technologií. 

 

Strategická operace 5.4: 

 

Nákup a prodej informačních technologií. 

 

      Cílem je, na základě podkladů vzešlých z revize a následných doporučení, výhodně 

nakoupit nové informační technologie přinášející podniku užitek v podobě optimalizace 

procesů a zvýšení produktivity práce. A zároveň prodat, případně odstranit, takové informační 

technologie, které jsou pro podnik nepotřebné a ztrátové. 
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5.4   Plán implementace 

 

      Na základě celkového shrnutí z analytické části práce jsem definoval novou strategii. Vizi, 

poslání a hlavní strategický cíl. Následně jsem formuloval strategické cíle pro tyto vybrané 

oblasti: ekonomika, marketing a obchod, personalistika, technicko-technologický rozvoj a 

informační technologie. Pro oblasti strategických cílů jsem sestavil strategické operace, 

přičemž každé operaci přísluší i jasný cíl operace. 

 

      Pro úspěšné implementování nové strategie do praktického fungování podniku bude 

zapotřebí vytvořit pro každou operaci všech strategických cílů tzv. „zadávací listy“. 

Jeden jsem pro ukázku vytvořil a je ke shlédnutí v příloze č.6. Tyto zadávací listy budou 

obsahovat přesnou formulaci cíle dané operace, indikátory, kvantifikující hodnoty, kterých je 

nutno do konce strategického období dosáhnout, celkové náklady se strategickou operací 

spojené, přínosy strategické operace, termín jejího zahájení a nakonec i nositele strategické 

operace. 

 

      Samotná implementace nové strategie začne schválením obsahu nové strategie nejvyšším 

statutárním orgánem podniku. V tomto případě se tak stane na valné hromadě. Tato nová 

strategie bude pro všechny zaměstnance podniku Strabag závazná a její naplnění bude 

základní povinností všech pracovníků firmy. 

 

      Implementace tedy bude probíhat především plněním strategických operací a tak se 

postupně naplní všechny strategické cíle. Management podniku Strabag by měl tomuto 

plnění věnovat vážnost a dostatek času. Také všichni další zainteresovaní zaměstnanci 

v podniku musí být důsledně obeznámeni s příslušnými změnami, které souvisí se zavedením 

nové strategie. Každá uskutečněná dílčí operace by měla přinést určité výsledky. Tyto 

výsledky budou průběžně zaznamenávány a hodnoceny. V případě potřeby budou strategické 

procesy ihned aktualizovány. Hodnocení výsledků bude prováděno sledováním skutečně 

dosahovaných hodnot indikátorů, které tvoří součásti jednotlivých strategických operací. Dále 

bude hodnocení prováděno také pomocí ukazatelů, které bude průběžně sledovat management 

podniku.  
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6   DOPORUČENÍ PRO VEDENÍ PODNIKU 

 

      První doporučení podniku směřuji na sestavení všech zadávacích listů, které budou 

sloužit k plnění jednotlivých strategických operací. Zadávací listy musí obsahovat všechny 

náležitosti, včetně nositele strategické operace. Je potřeba, aby podnik Strabag vždy určil 

takového nositele strategické operace, který by byl řádně kvalifikovaný a schopný nést plnou 

odpovědnost za plnění strategické operace. 

 

      Dále je doporučováno, aby se podnik zabýval schválením podoby nové strategie pokud 

možno co nejdříve. Z dostupných informací totiž vyplývá, že současná situace na trhu je vůči 

stavebním podnikům nekompromisní a z analytické části práce vyplývá, že podnik Strabag 

nemá velmi výraznou konkurenční výhodu a jeho pozice není zcela stabilní a neotřesitelná. Je 

tedy potřeba přizpůsobit chování podniku dynamice trhu a aktualizovat strategii pro zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. 

 

      Následujícím důležitým krokem je jmenování týmu, který bude zabezpečovat zavádění 

strategie do podniku. Doporučuji sestavit takový tým, aby uměl dokázat úspěšně řídit, 

hodnotit a aktualizovat strategické procesy, a také zabezpečovat veškeré organizační 

problémy. 

 

      Součástí zavádění strategie je v neposlední řadě i dostatečné a kvalitní informování 

zaměstnanců. Doporučuji tedy dobré zajištění kvality a srozumitelnosti příslušné 

dokumentace a vytvoření dobrých komunikačních kanálů. 

 

      Na závěr doporučení je také potřeba klást zvýšený důraz  na kontrolu plnění 

jednotlivých operačních procesů a strategických cílů. Jde nejen o hodnocení dosahovaných 

výsledků, ale také o okamžité aktualizování strategických procesů. Doporučuji průběžnou 

kontrolu jednou za měsíc a celkové posouzení průběhu implementace strategie jednou za tři 

měsíce. 
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7   ZÁVĚR 

 

      Cílem mé diplomové práce bylo provést zhodnocení stávající strategie podniku Strabag 

a.s. z hlediska její konkurenceschopnosti pomocí strategické analýzy, a na základě závěrů 

z této analýzy vypracovat návrhy na řešení problémových oblastí a způsob implementace 

těchto návrhů do strategie stávající. 

 

      V první kapitole jsem se zabýval teoretickými východisky. Definoval jsem zde teoretické 

prvky, včetně otázky strategického řízení, dále jsem se také zabýval celkovým průběhem 

hodnocení strategie a vyčlenil jsem nejvhodnější metody reálně aplikovatelné do diplomové 

práce. 

 

      V kapitole druhé jsem představil základní informace o společnosti Strabag. Popsal jsem 

zde vliv strategického řízení na budoucí rozvoj podniku. Představil jsem údaje, které souvisejí 

s minulým a se současným stavem podniku. Dále jeho mise, vize a záměry strategie 

společnosti. 

 

      V kapitole třetí jsem představil přístup ke strategické analýze a napsal výčet použitých 

metod. Dále jsem zde provedl samotnou strategickou analýzu podniku. Závěrem jsem zde 

také shrnul veškeré podstatné výstupy a závěry ze strategické analýzy. 

 

      V kapitole čtvrté jsem na základě předchozích závěrů strategické analýzy formuloval 

novou strategii podniku Strabag a nové strategické cíle. Navrhl jsem strategické operace a 

dále jsem zde popsal plán implementace. 

 

      V kapitole páté jsem si dovolil napsat několik krátkých a stručných doporučení, které 

považuji za důležité při realizování jednotlivých kroků implementace nové strategie do 

podniku. 

 

      Souhrnně řečeno, zjistil jsem, že současná strategie stavebního podniku Strabag je do jisté 

míry úspěšná a ve svém oboru činí podnik konkurenceschopným. Přesto jsem na základě 

výstupů ze strategické analýzy dospěl k závěru, že je vhodné současnou strategii v několika 

oblastech víceméně pozměnit. Vymezil jsem tedy novou strategii, strategické cíle rozdělené 
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do pěti oblastí a související strategické operace. Následně jsem stanovil postup při 

implementaci nové strategie do podniku a navrhl doporučení. Tak jsem splnil stanovený cíl 

své diplomové práce. 

 

 

      Praktický přínos této diplomové práce tedy spočívá v poskytnutí návrhů, které jsem 

vypracoval na základě výstupů ze strategické analýzy. Tyto návrhy může stavební 

podnik Strabag využít při formulaci nového strategického plánu. 
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