
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

Analýza konkurence cateringové společnosti 

Competitive Analysis of Catering Company 

 

 

 

 

Student:      Adéla Hrubešová 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Marcela Papalová, Ph.D.  

 

 

 

Ostrava 2012 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení:   

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně.   

 

 

 

 

V Ostravě dne 11. května 2012  

                                                                                                …………………………………...  

                                                                                                             Adéla Hrubešová 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mé velké poděkování patří vedoucí práce paní Ing. Marcele Papalové, Ph.D za rady a 

nápomoc při konzultacích a paní Lucii Golisové za poskytnutí informací pro zpracování 

bakalářské práce. 

 



3 
 

Obsah 

 

 

1 Úvod ...................................................................................................................................5 

2 Vymezení základních pojmů ..............................................................................................7 

2.1 Strategie .......................................................................................................................7 

2.2 Strategická analýza ......................................................................................................7 

2.3 Strategické cíle.............................................................................................................8 

2.4 Externí analýza ............................................................................................................9 

2.4.1 Makrookolí ...........................................................................................................9 

2.4.2 Mikrookolí ..........................................................................................................10 

2.5 Analýza prostředí firmy .............................................................................................11 

2.6 Oborové okolí podniku ..............................................................................................11 

3 Teoretická východiska analýzy konkurence.....................................................................13 

3.1 Analýza konkurenčních sil.........................................................................................13 

3.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ..................................................................14 

3.2.1 Rivalita mezi konkurenčními podniky v daném odvětví....................................15 

3.2.2 Hrozby substitučních výrobků podniku..............................................................17 

3.2.3 Hrozby vstupu nových konkurentů ....................................................................19 

3.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů ...............................................................................20 

3.2.5 Vyjednávací síla kupujících................................................................................21 

3.3 Analýza konkurence ..................................................................................................22 

3.3.1 Základní kroky analýzy konkurence...................................................................23 

4 Charakteristika firmy GOLIS, spol. s.r.o..........................................................................27 

4.1 Základní údaje o podniku ..........................................................................................27 

4.2 Historie a současnost GOLIS, spol. s.r.o. ..................................................................28 

4.3 Předmět podnikání .....................................................................................................29 

4.4 Zaměstnanci ...............................................................................................................29 

4.5 Reprezentační sály .....................................................................................................29 

4.6 Catering......................................................................................................................30 

4.6.1 Služby cateringu .................................................................................................30 

4.6.2 Technické vybavení............................................................................................30 

4.6.3 Činnosti cateringu...............................................................................................31 



 4 

4.7 Vize podniku do budoucnosti ....................................................................................31 

5 Aplikace metod pro analýzu konkurence .........................................................................32 

5.1 Představení konkurentů..............................................................................................32 

5.1.1 Clarion Congress Hotel Ostrava .........................................................................32 

5.1.2 Business & Conference Hotel Imperial Ostrava.................................................35 

5.1.3 Park Inn by Radisson Hotel Ostrava ..................................................................38 

5.1.4 Restaurant Valoria ..............................................................................................41 

5.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ..................................................................43 

5.2.1 Rivalita mezi konkurenčními podniky v daném odvětví....................................43 

5.2.2 Hrozby substitučních výrobků podniku..............................................................43 

5.2.3 Hrozba vstupu nových konkurentů.....................................................................44 

5.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů ...............................................................................45 

5.2.5 Vyjednávací síla kupujících................................................................................46 

5.3 Analýza konkurence ..................................................................................................48 

5.3.1 Základní kroky analýzy konkurence...................................................................48 

6      Návrhy a doporučení ........................................................................................................56 

7 Závěr.................................................................................................................................60 

Seznam použité literatury .........................................................................................................61 

Seznam zkratek a symbolů .......................................................................................................65 

Seznam tabulek a obrázků ........................................................................................................66 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce .......................................................................67 

Přílohy ......................................................................................................................................68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1 Úvod 

 
Catering a gastronomie je odvětvím, které se v posledních pár letech výrazně rozšiřuje 

mezi populaci a jejich služeb se začalo více využívat. Pohostinná činnost je v České republice 

velmi oblíbená. Po celé zemi je velké množství hotelů, penzionů, barů a restaurací, které se 

zabývají gastronomií. Catering byl poprvé zaznamenán v roce 1989. V tomto roce byla 

revoluce, která napomohla k proniknutí cateringu na trh a ani ekonomická krize ho výrazně 

nezasáhla. Služby cateringových společností využívají organizace s vyššími finančními 

příjmy při prezentacích. Dále je catering využíván na společenské akce, sportovní akce, 

firemní akce, výroční akce, obchodní jednání či svatby nebo i pohřby. 

 

Důvodem, proč ke zpracování práce byla zvolena cateringová společnost je to, že toto 

odvětví je momentálně populární, mluví se o něm a nejedná se o technickou oblast, které 

nemusí úplně každý porozumět.  

 

Téma bakalářské práce bylo zvoleno Analýza konkurence v cateringové společnosti a ke 

zpracování tohoto tématu byla využita firma GOLIS, spol. s.r.o., která se zabývá nejen 

cateringem ale i pohostinstvím, ubytováním a službami s tím spojenými.  

 

Cílem práce bylo provést srovnání společnosti GOLIS, spol. s.r.o s konkurencí a 

identifikovat chybějící firemní služby, aby společnost GOLIS, spol. s.r.o lépe uspokojovala 

požadavky svých zákazníků. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Po úvodu následuje vymezení 

základních pojmů, které budou provázet celou práci. Mezi základní pojmy patří strategie, 

strategická analýza, strategické cíle, externí analýza, analýza prostředí firmy a oborové okolí 

podniku. Základní kapitolou jsou teoretická východiska analýzy konkurence, kde jsou 

konkrétně popsány tři základní analýzy: analýza konkurenčních sil, porterova analýza 

konkurenčních sil a analýza konkurence. Následující kapitola charakterizuje základní 

informace o firmě GOLIS, spol. s.r.o. Jedná se pouze o základní údaje, historii, předmět 

podnikání, zaměstnance, reprezentační sály, catering a vize firmy do budoucnosti. Po 

charakteristice firmy následuje aplikační část, kde jsou charakterizováni nejpodstatnější 

konkurenti, které byli navrženi firmou GOLIS, spol. s.r.o., a následně byly aplikovány 
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jednotlivé analýzy. Z aplikační části vycházejí výsledky a poznatky, z kterých se vyvozuje 

návrh a doporučení.  Poslední částí bakalářské práce je závěr, kde se hodnotí práce jako celek. 
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2 Vymezení základních pojmů 

 

 V kapitole vymezení základních pojmů si vysvětlíme základní pojmy, se kterými se 

setkáme v dalších částech bakalářské práce. Pomůže nám to pro lepší pochopení teoretické 

části a pak i následně aplikační části a zhodnocení celé práce.  

2.1 Strategie 

Pojem strategie znamená stanovení cesty, jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. 

Představuje chování podniku, určuje činnosti a alokaci zdrojů nezbytných pro dosažení 

zamýšlených záměrů. Strategie mohou být i zaměřeny na tvorbu metod, nástrojů a opatření, 

díky jejíž pomoci prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie. Mezi věcnými 

strategiemi a strategiemi řízení je vzájemná vazba.  

Strategie je důležitým nástrojem pro přežití podniku a jeho prosperity. Úkolem strategie 

je objasnit podniku všechny situace, které v budoucnu mohou nastat. Odhad je ovlivněn 

nejistotou z budoucího vývoje. Je zde důležitá schopnost předvídatelnosti. Na strategii 

můžeme pohlížet z těchto vzájemně souvisejících úhlů pohledu: 

a) strategie jako proces, 

b) strategie jako objem aktivit, 

c) strategie jako prvek s vazbou k okolí (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

2.2 Strategická analýza 

Obsahuje různé analytické techniky používané pro identifikaci vztahů mezi okolím 

podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty, a zdrojovým 

potenciálem podniku.  

Analýza se řadí mezi nejdůležitější části vědecké metody, je jejím základem. Jedná se o 

rozložení určitého komplexu na jednotlivé části. Postupuje od celku k částem, složkám, ze 

kterých se celek skládá, a jejím cílem je odhalit jednotu a zákony diferencovaného celku.  

Cílem je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, které by 

mohly mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. Je podstatné vzájemně posoudit 

vztahy a souvislosti, které mezi faktory existují. Z toho se pak usuzuje o vhodnosti současné 

strategie nebo o rozhodnutí o volbě strategie nové.  
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Základními fázemi strategické analýzy jsou analýza okolí a analýza vnitřních zdrojů  

a schopností (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

2.3 Strategické cíle 

Strategické cíle jsou očekávané budoucí výsledky. Jejich formulace je odvozena od 

poslání a vize podniku. Strategický cíl představuje stav, kterýho se podnik snaží 

prostřednictvím své existence a svých činností dosáhnout. Cíle organizace mohou být různě 

formulovány a mohou mít různou věcnou podobu. My se budeme zaobírat především cílem 

strategickým. Primární cíl je obvykle maximalizace hodnoty pro akcionáře (Sedláčková, 

Buchta, 2006). 

Strategické cíle jsou podstatou strategií a jsou hlavní součástí jejich obsahu. Stupeň 

dosažení cílů lze označit za nejdůležitější kritérium hodnocení činnosti podniku a různé 

podniky mohou mít i různé cíle. Mezi své cíle mohou řadit např. udržení určité úrovně zisku, 

hospodárnost, výroba výrobků a poskytování služeb vysoké kvality, vedoucí postavení na 

trhu, co se týče objemu prodeje, maximalizace úrovně dividend apod. 

V odborné literatuře se doporučuje, aby cíle byly vymezeny tak, že jsou SMART. Každé 

písmeno ve slově SMART vyjadřuje požadované vlastnosti cílů: 

S = stimulating, tzn. cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků,  

M = measurable, tzn. dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné,  

A = acceptable, tzn. cíle by měli být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je budou 

plnit, 

R = realistic, tzn. reálné, dosažitelné, 

T = timed, tzn. určené v čase (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

 

Cíl podniku je konkrétní stav, kterého by mělo být dosaženo v určitém časovém období. 

Jasné stanovení cíle je úkolem podniku pro přesně stanovený časový horizont. To znamená, 

že stanovení cílů je konkrétní určení a kvalifikace základního poslání. Cíle jsou důvodem pro 

určitá jednání, východisko a podnět k aktivitě a výkonnosti. Až po stanovení cílů je možnost 

rozhodnout jaké zdroje a které prostředky jsou podstatné pro jejich dosažení a jakým 

způsobem a jaké časové horizonty jsou nutné pro jejich dosažení (Lednický, 2003). 
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2.4 Externí analýza 

Cílem externí analýzy je vyhledat v okolí podniku příležitosti a ohrožení. Úkolem 

strategie podniku by měla být maximalizace využití nabízených příležitostí a měla by 

vyhledat cestu, jak se ohrožením vyhnout, případně alespoň zmírnit jejich dopad na podnik. 

Při externí analýze se okolí podniku rozděluje na dvě části. Jedná se o mikrookolí, neboli 

podnikatelské prostředí, kde podnik podniká a druhé se nazývá makrookolí, které je společné 

všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro všechna mikrookolí. Tyto části okolí a jejich 

vzájemné vztahy jsou znázorněny na obr. 2.4 (Dedouchová, 2001). 

 

Obr. 2.4 Okolí podniku 

 

 

Zdroj: Strategie podniku, Dedouchová (2001, str. 16) 

 

2.4.1 Makrookolí 

 

 Přestavuje politický, ekonomický, sociální a technologický rámec, kde se podnik 

pohybuje. Vlivy jako je politická stabilita, míra inflace, dovozní omezení týkající se surovin, 
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demografický pohyb populace v dané oblasti nebo revoluční technologické inovace, které 

mohou značně působit na efektivnost podniku a na jeho úspěšnost.  

Analýza zpočátku zkoumá faktory a tendence vzdáleného okolí, které leží většinou 

mimo oblast aktivního vlivu podniku. Makrookolí zahrnuje vlivy a podmínky, které vznikají 

mimo podnik, a které jsou obvykle bez ohledu na jeho konkrétní chování (Sedláčková, 

Buchta, 2006). 

 

Makrookolí je společné pro podniky a celé mikrookolí. Vytváří obecně platné 

podmínky, za kterých podniky v dané zemi podnikají. Součástí makrookolí je celosvětové 

okolí (Dedouchová, 2001). 

  

Faktory makrookolí jsou externí ve vztahu k danému mikrookolí, ovlivňují poptávku a 

působí na podnikový zisk. Mnoho těchto faktorů se stále mění. Proces změn samostatně 

vytváří prostor pro nové příležitosti a hrozby. Manažeři musí chápat význam faktorů 

makrookolí a měli by být schopni odhadnout účinek změn v makrookolí na jejich podnik a na 

příležitosti a hrozby. Jsou známy tyto důležité elementy makrookolí: 

• makroekonomické okolí, 

• technologické okolí, 

• okolí sociální politiky, 

• demografické okolí, politické a legislativní okolí, 

• celosvětové okolí (Dedouchová, 2001). 

 

2.4.2 Mikrookolí 

 

Toto prostředí obklopuje podnik. Skládá se z podniků, které si vzájemně konkurují a 

jejichž výrobky se mohou vzájemně substituovat. Dodavatelé, zákazníci podniku apod. jsou 

dalšími subjekty, které jsou součástí mikrookolí (Dedouchová, 2001). 

 

Stav faktorů mikrookolí představovaného zejména odvětvím, kde podnik operuje, a 

následně bezprostředními konkurenčními silami je pro formulaci strategie zcela zásadní. To je 

dáno zejména vzhledem k aktivní participaci podniku na jeho stavu a vývoji. S přihlédnutím 

na tuto skutečnost představuje analýza mikrookolí , směřující k poznání jeho vývojových 
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trendů, zákonitostí a vazeb, velmi zásadní součást strategické analýzy (Sedláčková, Buchta 

2006). 

 

2.5 Analýza prostředí firmy 

Pojem prostředí je většinou charakterizován jako soubor okolností, kde někdo žije a kde 

ho nějakým způsobem ovlivňují. Pod tím někým může být člověk, rodina, podnik, místo 

apod. Je to tedy určitý objekt. Na jeho chování působí kladné a záporné vlivy prostředí. Ty se 

označují jako faktory prostředí a rozhodují nejen o současném ale i o budoucím vývoji 

podniku (Jakubíková, 2008). 

 

Marketingové prostředí 

 

Jedná se o velmi dynamické prostředí. Představuje nekončící řetězec příležitostí a 

hrozeb. Marketingoví pracovníci mají za úkol analyzovat, identifikovat jejich působení a 

navrhnout varianty vhodného přizpůsobení chování firmy ve vztahu k současnému a 

očekávanému vývoji prostředí. Včas reagovat na změny v prostředí je pro podnik nutné nejen 

proto, aby přežili, ale aby také prosperovali (Jakubíková, 2008). 

 

2.6 Oborové okolí podniku 

 Je ovlivňováno jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou 

značně ovlivňovány atraktivností oboru, kde podnik působí, a jeho strategickou situací jako 

celku. Jsou rozlišovány tři sektory oborového okolí firmy – zákazníci, dodavatelé a 

konkurenti (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

 

Sektor zákazníků 

Stratégy musí hned na začátku zajímat, kdo jsou jejich zákazníci, jaké mají potřeby a co 

od nich očekávají. Zároveň je zajímá, kdo by mohl být jejich potencionálním zákazníkem a 

jaké jsou základní trendy, které by jejich zákazníky vedly změnám požadavků a chování.  
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Sektor dodavatelů 

Jde o to, analyzovat dostupnost a náklady všech vstupů potřebných k výrobě a stabilitu 

dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou dány kvalitou vztahů mezi daným podnikem a 

jeho dodavateli.  

 

Sektor konkurentů 

Při analýze budeme hledat odpovědi na otázky: 

• jaká je současná pozice firmy vůči konkurentům, 

• jak se konkurence mění a vyvíjí, 

• v jaké fázi životních cyklů se nachází rozhodující výrobky, 

• jaká je rentabilita odvětví oproti jiným srovnatelným odvětvím,  

• vstupují noví konkurenti do oboru, 

• opouštějí obor naši staří rivalové (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 
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3 Teoretická východiska analýzy konkurence 

 

V teoretické části bakalářské práce si vysvětlíme tři typy analýz, které jsme následně 

aplikovali na zjištění konkurenceschopnosti v části praktické. Jedná se o analýzu 

konkurenčních sil, porterovu analýzu pěti konkurenčních sil a analýzu konkurence.  

 

3.1 Analýza konkurenčních sil 

Důležitou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které v odvětví působí. Proto 

představují nedílnou součást analýzy mikrookolí, kde zkoumají základ konkurence v odvětví. 

Konkurenční síly ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku. Mezi ně patří 

konkurenční pozice podniku, struktura zákazníků, pověst mezi věřiteli a dodavateli a 

schopnost přilákat kvantifikované pracovníky.  

Může nastat situace, kdy se podnik ve velmi atraktivním odvětví dostane do potíží 

působením konkurenčních sil a agresivním chováním rivalů může být zatlačen do nepříznivé 

situace. Existují podniky, které dosahují větší výnosnosti než ostatní bez ohledu na průměrnou 

výnosnost odvětví. Z tohoto důvodu musí podnik v průběhu procesu tvorby strategie věnovat 

pozornost analýze konkurenčních sil působících v daném odvětví. 

Analýza konkurenčních sil se zaměřuje na rozbor konkurenční situace, na zdroje 

konkurenčních tlaků, jejich intenzitu, na akce a reakce konkurenčních rivalů a na současnou a 

budoucí konkurenční situaci. Navazuje na analýzu odvětví, protože bývá nejbližším 

konkurenčním okolím podniku, kde se odehrává konkurenční boj, tzn., kde působí většina 

konkurenčních sil.  

 Analýza konkurenčních sil je první krok analýzy, která směřuje do oblasti 

charakteristiky konkurence působící v daném odvětví. Druhý krok je analýza jednotlivých 

konkurentů. Cílem těchto dvou kroků je objasnit konkurenční prostředí, které by vytvářelo 

základnu pro zpracování strategie. I když každé odvětví je specifické svými konkurenčními 

charakteristikami, podstata konkurenčních sil je natolik podobná, že pro posouzení 

konkurenční situace v odvětví možno využít jednotný analytický nástroj.  

Nástrojem zkoumání konkurenčního prostředí významně přispěl M. Porter modelem 

pěti sil. Cílem tohoto modelu je snadné pochopení síly, která působí v daném prostředí,a 

identifikovat, co má pro podnik v budoucnu největší význam a co může být strategickým 

rozhodnutím managementu ovlivněno. Podnik, který chce dosáhnout úspěchu, musí rozpoznat 
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tyto síly, respektovat je, reagovat na ně a případně změnit jejich působení ve svůj prospěch 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

3.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Je velmi často používaným a užitečným nástrojem analýzy oborového prostředí 

podniku. Porterům model vychází z předpokladu, že strategická pozice podniku působí 

v určitém odvětví, na určitém trhu a je hlavně ovlivňován působením pěti základních faktorů 

(Lhotský, 2010). 

 

Cílem modelu je jasně pochopit síly, které v daném prostředí působí a identifikovat, 

které mají pro podnik v budoucnu největší význam a které mohou být strategickými 

rozhodnutími managementu ovlivněny. Podnik, který se snaží dosáhnout úspěchu, musí 

rozpoznat síly, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně a snažit se změnit jejich působení ve svůj 

prospěch pokud je to možné (Sedláčková, Buchta, 2006). 

  

Podle Portera (viz. Příloha č.1) působí tyto síly silněji na podniky uvnitř mikrookolí a 

omezují je ve zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. V jeho modelu může vypadat silná 

konkurence jako hrozba, neboť snižuje zisk. Naopak slabá konkurence může vypadat jako 

příležitost, protože podniku dovoluje dosáhnout vyššího zisku. Konkurenční síly ovlivňují 

nejen vývoj podniku, ale i vývoj mikrookolí a mohou se v průběhu času měnit.  

 Úkolem strategických manažerů je rozpoznat příležitosti a ohrožení. Můžeme tedy 

shrnout, že se tak děje přes výběr strategie k adaptaci na hrozby jedné nebo více z těchto pěti 

sil k dosažení konkurenční výhody (Dedouchová, 2001). 

 „Pět konkurenčních sil podle Portera: 

1. soupeření stávajících konkurentů  

2. nebezpečí substitučních výrobků, 

3. nově vstupující firmy,  

4. vyjednávací vliv dodavatelů,  

5. vyjednávací vliv odběratelů“ (Porter, 1994). 
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Na následujícím obr. 3.2 je podrobně znázorněno pět konkurenčních sil. 

 

Obr. 3.2   Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

 Zdroj: Dedouchová, Strategie podniku (2001, str. 18) 

 

3.2.1 Rivalita mezi konkurenčními podniky v daném odvětví 

 

První silou, kterou se budeme zabývat, je rivalita mezi stávajícími podniky uvnitř 

daného mikrookolí. Pokud je daná konkurenční síla slabá, mají podniky příležitost zvýšit ceny 

a tím dosáhnout většího zisku. Naopak pokud je síla velká, dochází k cenové konkurenci. Zde 

pak dochází k cenovému boji, který zesiluje rivalitu mezi podniky. Cenová konkurence 

limituje ziskovost a snižuje výnos. Toho by mohlo být dosaženo prodejem. Velká hrozba pro 

ziskovost je díky silné rivalitě mezi podniky. (Dedouchová, 2001) 

 

Stálost dané konkurenční síly je odrazem energie, kterou soupeřící podniky vynakládají 

na získání lepší tržní pozice, používaných nástrojů a konkurenční strategie. Z toho vyplývá, že 

konkurenční strategií podniku je zaměření na dosažení tržního úspěchu. Tato strategie 

obsahuje ofenzivní akce podniku směřující k získání lepší tržní pozice a výhody nad soupeři a 

zároveň defenzivní tahy podniku, díky kterým se snaží o obranu současné pozice. 
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Pokud je konkurenční strategie úspěšná závisí do značné míry na konkurenčních 

strategiích rivalů a na zdrojích, které investují do svých strategií.  

Součástí konkurenčních nástrojů je cena, kvalita, služby, záruka a garance, reklamní 

kampaň, akce na podporu prodeje, distribuční kanály, nové výrobky apod. Využití těchto 

nástrojů se v čase mění podle toho, jaké konkurenční strategie podniky volí a jak reagují na 

nové tržní podmínky a akce soupeřů (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

Nejprve tedy musíme znát konkurenční pravidla odvětví a poté následuje odhad 

intenzity konkurenční rivality, která je ovlivněna řadou faktorů. Mezi nejpoužívanější faktory 

řadíme tyto:  

a) Počet a velikost konkurentů v konkurenčním okolí 

Se zvyšujícím se počtem konkurentů roste pravděpodobnost výskytu nových, kreativních 

strategických tahů. Pokud nepřesahují výrazné rozdíly ve velikosti zdrojů a kvalitě schopností 

jednotlivých podniků, snižuje se pravděpodobnost, že jeden z nich bude vítěz v konkurenční 

válce a ovládne trh. Nastává situace, kdy dochází k nepřetržité posloupnosti konkurenčních 

akcí a protiakcí. Stabilnější jsou trhy, na kterých se vyskytuje pouze jeden dominantní podnik 

a kde ostatní podniky nemají šanci toto postavení změnit.  

 

b) Míra růstu trhu 

Rychle rostoucí trhy jsou často provázeny menší rivalitou. Je to dáno tím, že soupeřící 

podniky můžou dosáhnout svých cílů týkajících se růstu prostřednictvím růstu poptávky. To 

nutí obvykle podniky využívat všech svých zdrojů, aby udržely krok s poptávkou. Příčinou 

intenzivní konkurence může být pomalý růst odvětví, kdy konkurence dává pozor na soutěž o 

podíl na trhu s podniky, které usilují o expanzi. Boj o podíl je méně stabilnější než stav, kdy 

rychlý růst odvětví zabezpečuje podnikům možnost lepších výsledků, za podmínky udržení 

kroku s vývojem odvětví, a kde veškeré jejich zdroje mohou být vyčerpány rozvojem 

v odvětví. V opačném případě, když roste poptávka pomalu a podnik chce dosáhnout růstu 

tržních podílu, musí tento podíl dosáhnout na úkor svých konkurentů. Z toho vycházejí pak 

cenové války a jiné konkurenční taktiky.  

 

c) Vysoké fixní náklady 

V tomto faktoru se jedná o kapitálově náročné odvětví s vysokými fixními náklady, kde je 

nezbytné jejich zapojení a plné využití kapacity s výraznou konkurenční rivalitou. Když 
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dochází k oslabení poptávky, musí podniky používat slevy, rabaty a jiné taktiky pro podporu 

růstu objemu prodeje a využití kapacit.  

 

d) Diferenciace produktů 

Kupující mohou přecházet od jednoho konkurenta ke druhému, pokud jsou málo 

diferencované produkty. To zintenzivňuje konkurenční boj.  

 

e) Výstupní bariéry z odvětví 

Vysoké výstupní bariéry jsou vytvářeny především v době poklesu poptávky nadbytečné 

kapacity a nudí podniky setrvat v odvětví i přes značné problémy. Tedy i v případě 

krátkodobých ztrát, které vedou ke značným cenovým válkám. Výstupní bariéry mohou mít 

řadu forem. Jednou z nich je investice do strojů, které nemají variantní použití. Další může 

být vysoké fixní náklady na výstup, penále z nedodržení dlouhodobých smluvních závazků 

nebo vzájemná závislost a propojení podniků či divizí.  

 

f) Akvizice slabších podniků 

Při vstupu nového podniku do odvětví prostřednictvím akvizice, často to s sebou nese i nové 

dovednosti a zdroje pro uplatnění agresivní konkurenční strategie s cílem povznést podnik na 

vedoucí místo v odvětví.  

 

g) Globální zákazníci 

Působení a rozvoj globálních zákazníků zvýší rivalitu podniků, které se pokoušejí  

o konkurenční výhodu na globálním základě. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

3.2.2 Hrozby substitučních výrobků podniku 

 

Pokud se substitut díky své ceně, výkonu nebo obojímu stane přitažlivější, někteří 

kupující odvrátí přízeň od původního výrobku.  

Pochopením substitutů bychom nejdříve měli pochopit potřeby, které daný obor 

uspokojuje. Jako příklad můžeme uvést hodinky. Proč si lidé kupují hodinky? Nejspíš proto, 

aby věděli, kolik je hodin, ale to asi nebude jediný důvod potřeby. Někdo může koupit 

hodinky kvůli módě nebo jako dárek pro někoho blízkého. Pak se můžeme ptát, s jakými 

substituty by se mohly tyto potřeby setkat.   
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 Uvažovat o hrozbě ze strany substitutů musí mít široký záběr. Podniky v jednom 

odvětví se často dostávají do konkurenčního vztahu s podniky v jiném odvětví, neboť jejich 

výrobky jsou dobrými substituty. Např. výrobci brýlí konkurují výrobcům kontaktních čoček 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

  

Konkurenční síla je determinována těmito faktory: 

a) Relativní výše cen substitutů 

Působení cenově konkurenčních substitutů limituje ceny, které podniky v daném odvětví 

stanovují bez motivace zákazníků k přechodu k substitutům. Tyto limitované ceny následně 

omezují zisky podniků v odvětví, které jsou pod značným tlakem a musí hledat nákladové 

úspory.  

 

b) Diferenciace substitutů 

Protože existují substituty, umožňuje to zákazníkům srovnávat kvalitu, výkon i cenu. 

Podniky, které vyrábějí nápoje ve skleněných lahvích, můžou uvažovat, jestli by nebylo 

efektivnější přejít n a aluminiové plechovky. Výrobci skleněných lahví se pak snaží 

přesvědčit podniky, že jejich výrobky jsou výhodnější. To vyvolává tlaky na diferenciaci 

jejich výrobků od substitutů díky kombinacím nižších cen, lepší kvality, lepších služeb  

a výhodnějších vlastností.  

 

c) Náklady na změnu 

Další hrozbou je velikost nákladů zákazníků na přechod k substitutům. Přechod kupujícího 

k substitutům je snadné. Typickým nákladem přechodu je pořízení dodatečného vybavení pro 

zpracování substitutů, technická pomoc a seřízení strojů, školení zaměstnanců, čas a náklady 

na testování kvality a spolehlivosti substitutů, psychické náklady s ukončením spolupráce se 

starým dodavatelem a navázáním nových vztahů.  

 

Tato konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů je velmi významná a je dána tím, 

čím nižší je jejich cena, čím vyšší je jejich kvalita a čím nižší jsou náklady přechodu 

zákazníků. Odhadnout sílu substitutů můžeme sledováním růstu jejich prodeje porovnáním 

s růstem prodeje vlastních výrobků odvětví (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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3.2.3 Hrozby vstupu nových konkurentů 

 

S novými konkurenty přicházejí dodatečné kapacity a plány na získání dobré tržní 

pozice. Ty jsou často podporovány zdroji a schopnostmi. Zda-li je hrozba vstupu nových 

konkurentů do odvětví vážná závisí na dvou faktorech. Jsou to vstupní bariéry a očekávané 

reakce ostatních konkurentů. Nízké bariéry vstupu do odvětví jsou hrozbou vstupu 

potencionálních konkurentů do odvětví. Nastane-li v takovém odvětví k atraktivnímu zisku, 

vzniká zájem podnikatelů o vstup do tohoto odvětví. Pokud poptávka po výrobcích neroste 

v relaci odpovídající zvýšené kapacitě vyvolané novým vstupem, tak ceny a s nimi i zisky 

poklesnou s největší pravděpodobností (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

Máme několik typů vstupních bariér: 

a) Úspora z rozsahu a zkušenostní efekt 

Díky velkým objemům máme významné úspory nákladů. Další důležité úspory nákladů 

můžou být vyvolány zkušenostmi z mnohonásobného opakování výrobního procesu. Existují 

odvětví, kde je k docílení dostatečné efektivnosti nutné dosáhnout relativně velkých objemů. 

Může to být u výrovy elektrických součástek, u distribuce piva, v marketingu 

rychloobrátkového zboží nebo ve výzkumu a vývoji počítačů. Potom jsou potencionální 

konkurenti donuceni k akceptování nákladového znevýhodnění s menší výnosností.  

 

b) Technologie a speciální know-how 

Řada odvětví je založena na technologiích a schopnostech chráněných patenty. Ty nejsou 

volně dostupné a můžou tvořit bariéru vstupu. Proto si některé společnosti mohou dovolit 

držet ceny produktů vysoko nad skutečnými náklady. Překážkou vstupu může být například 

nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by pracovali s určitou technologií.   

 

c) Znalost značky a oddanost zákazníků 

Zákazník preferuje určitou obchodní značku a nerad přechází k nově vstupujícímu. 

Potencionální konkurenti musí hodně investovat spoustu času a zdrojů do reklamy a 

prodejních akcí. Snaží se těmito aktivitami prolomit bariéru zákaznické věrnosti nebo nabízejí 

velmi výhodné ceny a doplňkové služby. Projevuje se to ale ve výši nákladů. Ovlivňuje to 

zisk, a zároveň to zvyšuje riziko neúspěchu obzvláště u podniků, které potřebují rychlé zisky 

na další investice.  
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d) Kapitálová náročnost 

Při zvýšení úrovně celkových investic nezbytných k proniknutí na trh, zvyšuje se limitovanost 

počtu potenciálních konkurentů. Kapitálově nejnáročnější jsou výstavby výrobních závodů, 

pořízení nových výrobních zařízení nebo technologií, financování úvodních reklamních 

kampaní a krytí počátečních ztrát.  

 

e) Absolutní nákladové výhody 

I nákladové východy mohou mít podniky v odvětví, ty jsou však nedostupné potencionálním 

konkurentům bez ohledu na velikost konkurenta. Jedná se o výhody v podobě přístupu 

k lepším a levnějším matriálům, surovinám, výhodně umístěný závod, vlastní výrobní 

technologie, patenty, utajené procesy, způsob řízení, levnější finanční zdroje. 

 

f) Přístup k distribučním kanálům 

Je důležitým faktorem, který ovlivňuje vstup do odvětví. Distribuční sítě jsou důvodem, proč 

potencionální konkurenti využívají vstupu na trh prostřednictvím akvizice existujícího 

podniku. Přístup k distribučním kanálům znamená překážku vstupu, kterou můžeme překonat 

jenom nabídkou nadprůměrných marží nebo financováním reklamních akcí či akcí na podporu 

prodeje. 

 

g) Legislativní opatření a státní zásahy 

Významnou překážkou vstupu do některých odvětví může blokovat legislativa a politika 

státu. Stát může omezit vstup do odvětví udělováním licencí, vyhlašováním tarifních a 

netarifních překážek. Některé odvětví je přímo kontrolováno státem, např. bankovnictví, 

železniční doprava nebo prodej alkoholu. Překážky se mohou týkat i vstupu zahraničních 

investorů na domácí trh. Úprava zákona na ochranu životního prostředí nebo ochrana 

spotřebitele může znamenat zvýšení vstupních nákladů (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

3.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Síla a vliv dodavatelů zdrojů potřebných pro obor může být důležitým ekonomickým 

faktorem, neboť vede ke snižování výnosnosti jednotlivých podniků v odvětví. Silní 

dodavatelé surovin, energie, technologie, kvalifikované práce můžou snižovat zisky svých 

odběratelů zvyšováním cen vstupů, případně snižováním jejich kvality. Pojem dodavatel 
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může znamenat i dodávku expertizy pro management, kvalifikované práce nebo poskytnutí 

kapitálu. Vliv dodavatelů je vyšší při jejich se zvětšující vyjednávací síle (Sedláčková, 

Buchta, 2006). 

 

Slabí dodavatelé dávají možnost podniku snížit cenu a požadovat vyšší kvalitu. Podnik 

jako kupující je závislý na schopnostech dodavatelů. Dodavatelé jsou silnější v těchto 

případech:  

• když prodávané výrobky dodavateli mají málo substitutů, 

• když mikrookolí, kde podnik podniká, není pro dodavatele důležité, 

existence dodavatelů na tomto mikrookolí nezávisí a dodavatelé tak mají 

malý stimul snižovat ceny nebo zlepšovat kvalitu, 

• když jsou dodavatelé diferencováni, že je pro podnik nákladné přejít 

k jinému dodavateli, je podnik závislý na daném dodavateli a nemůže s tím 

nic dělat, 

• když dodavatelé mohou pohrozit vertikální integrací, která směřuje do 

daného mikrookolí a mohou podniku přímo konkurovat a zvyšovat tak 

ceny, 

• když kupující podniky nejsou schopné využít hrozby vertikální integrace  

a uspokojit své potřeby nižšími vstupními cenami (Dedouchová, 2001). 

 

3.2.5 Vyjednávací síla kupujících 

 

Silní dodavatelé mohou ovlivnit konkurenční podmínky v odvětví, tak i silní zákazníci 

mohou vyvinout na podniky v odvětví konkurenční tlaky. Silní kupující mohou zapříčinit 

ztráty potenciálních zisků podniků v odvětví. Konkurenční vztahy se mohou přiostřit díky 

velké potencionální síle na straně kupujících. Výrobci, kteří se snaží o zakázku, se budou 

mezi sebou chovat tvrdě. Kupující budou využívat svoji sílu, aby získali např. lepší úroveň 

kvality, výhodnější úvěrové, garanční či platební podmínky.  

Podnik se může pokusit zvýšit svou výnosnost a upevnit své tržní postavení hledáním 

zákazníků, kteří jsou ve slabé pozici, aby vyvinul konkurenční tlaky (Sedláčková, Buchta, 

2006). 
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Kupující vypadají jako hrozba, když snižují ceny nebo když chtějí vysokou kvalitu nebo 

lepší servis. To zapříčiní zvyšování výrobních nákladů. Tzn., že slabí kupující vytvářejí pro 

podnik příležitost zvýšit ceny a získat vyšší zisk. Kupující mají větší sílu za těchto podmínek: 

• Když se mikrookolí nabízející výrobky skládá z řady malých podniků a 

kupujícími je malý počet velkých podniků. To vede k dominantnímu 

postavení kupujících, 

• když kupující nakupují ve velkém množství. Za takovýchto podmínek 

mohou kupující využít svou kupní sílu a působit na snížení ceny.  

• když si kupující mohou při objednávkách vybírat mezi podniky s nízkými 

cenami a tím způsobují, že prodávající podniky stojí proti sobě a snižují 

ceny,  

• když je ekonomicky možné, aby kupující mohli nakupovat od více podniků 

najednou, 

• když můžou kupující pohrozit, že si své vstupy začnou vyrábět sami a 

dosáhnou tak snížení cen (Dedouchová, 2001). 

 

3.3 Analýza konkurence 

 Každý podnik zaujímá určitou konkurenční pozici, která vyplývá ze vztahu ke 

konkurentům, zákazníkům a z realizace strategie podniku. Podstatné východisko pro určení 

konkurenční pozice je podrobná analýza konkurence, navazující na analýzu konkurenčních 

sil. Analýza konkurence je zaměřená na identifikaci klíčových konkurentů a na určení jejich 

konkurenčního profilu a tím se snaží odhalit jejich strategické cíle, strategii, specifické 

předpoklady, vyhodnotit výhody a nevýhody konkurenčních výrobků a příčiny tohoto stavu a 

zabývat se jejich nákladovým postavením. Z toho můžeme předpovědět potenciální reakci 

konkurentů jako podstatný aspekt ovlivňující formulaci vlastní strategie.  

 

 Analýza konkurentů má pro volbu konkurenční strategie podniku podstatný význam ze 

dvou důvodů. Za prvé, strategii není možné zformulovat bez základních znalostí o tom, kdo 

jsou nejbližší konkurenti, jakou strategii používají, jaké jsou důvody větší úspěšnosti 

některých konkurentů a jaké nejpravděpodobnější reakce konkurentů lze v budoucnosti 

očekávat. Znát postavení nejdůležitějších konkurentů představuje podstatný bod pro určení 

konkurenční pozice. Analýza konkurence je analýzou všech údajů o konkurentech, které jsou 
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pro formulaci konkurenční strategie důležité. Za druhé, konkurenční strategie nejbližších 

konkurentů jsou většinou velmi provázané, akce jednoho podniku obvykle vyvolá sérii 

protitahů ostatních konkurenčních podniků. Proto je neúspěšná konkurenční strategie do 

určité míry funkcí konkurenčních strategií jejích konkurentů (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

3.3.1 Základní kroky analýzy konkurence 

 

 Základními kroky analýzy konkurence je identifikovat současné a potencionální 

konkurenty, analyzovat jejich budoucí cíle, představy o sobě samém, o konkurentech a o 

odvětví, dále nákladové postavení konkurentů a současný a předpokládaný styl uplatňování 

konkurenční strategie a na základě toho vypracovat konkurenční profil nejbližších 

konkurentů. Na základě porovnání konkurenčních profilů hlavních konkurentů s předchozími 

identifikovanými hybnými změnotvornými a konkurenčními silami daného odvětví 

předpovědět pravděpodobný profil reakce konkurentů (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

Identifikace současných a potencionálních konkurentů 

 

 Identifikace současných a potencionálních konkurentů představuje jeden ze základních 

kroků analýzy konkurence, protože v průběhu tohoto kroku často dochází k řadě chyb a 

omylů, které možno shrnout do následujících bodů: 

• přeceňování významu současných známých konkurentů, zatímco potencionálním, 

nově vstupujícím na trh, není věnována dostatečná pozornost, 

• přeceňování velkých konkurentů a ignorování malých, 

• nezohledňují se potencionální zahraniční konkurenti, 

• předpokládá se, že konkurenti se budou i nadále chovat stejně jako v minulosti, 

• signály o chování, změně v orientaci, o drobných změnách v současné strategii 

nebo taktice konkurentů nejsou respektovány nebo chybně interpretovány, 

• přecenění významu finančních zdrojů konkurentů, tržní pozice a naopak přehlížení 

aktiv nefinančního charakteru, které ale mohou významným způsobem ovlivňovat 

hodnotu podniku (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Sestavování konkurenčního profilu konkurentů 

 

 U sestavování konkurenčního profilu konkurentů je dobré použít charakteristiky cílů, 

strategických záměrů a strategie konkurentů. 

 Zkoumání cílů, záměrů a současné strategie konkurentů a jejich vzájemného vztahu je 

důležití z mnoha důvodů, protože znalost cílů a záměrů umožní předvídat, jestli je každý 

z daných konkurentů spokojen se svým současným postavením a s finančními výsledky nebo 

nikoli. V této souvislosti se musí zvažovat, jestli je u něho pravděpodobná změna strategie, 

s kterou by reagoval na vnější podněty. Znát konkurentovy záměry napomůže odhadnout, jak 

by reagoval na případné strategické změny. Některé strategické změny budou ohrožovat 

konkurenta více než jiné. Stupeň ohrožení ovlivní pak pravděpodobnost a sílu odvety. 

Diagnóza konkurentových záměrů napomůže rozlišit důležitost různých, jím přijímaných 

iniciativ. Konkurentovo strategické rozhodnutí, které se týká jeho hlavních záměrů nebo které 

usiluje o vylepšení výkonu oproti klíčovému cíli, není náhodnou záležitostí a na jeho základě 

lze uvažovat o dalších krocích a reakcích konkurenta.  

 

Strategický záměr má tyto charakteristiky: 

• dominantní lídr, 

• pozice ve středu pole, 

• posunovat se vpřed, 

• překonat konkurenta, 

• přežít, 

• snaha o lepší pozici, 

• snaha se udržet, 

• ústup do obranné pozice (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Následující tabulka 3.3 zobrazuje obecné hodnocení klíčových faktorů úspěchu 

konkurentů zákazníky. Hodnocení je zvoleno hodnotami V jako výtečná, D jako dobrá, P jako 

průměrná a Š jako špatná.  

Tab. 3.3 Hodnocení klíčových faktorů úspěchu konkurentů zákazníky 

  

zákaznická 

znalost 

kvalita 

výrobků 

dostupnost 

výrobků 

technická 

pomoc 

zaměstnanci 

prodeje 

konkurent A V D Š Š D 

konkurent B D D V D V 

konkurent C P Š D P P 

Poznámka: V - výtečná, D - dobrá, P - průměrná, Š - špatná 

Zdroj: Kotler, Keller, Marketing management (2007, str. 386) 

 

Analýza současné strategie každého z konkurentů 

 

 Rozdíl mezi strategií konkurenta, spočívající v dosažení vedoucího postavení v nízkých 

nákladech nebo strategii, která sleduje diferenciaci prostřednictvím kvality, poskytovaných 

služeb, šíře sortimentu, image a technologické úrovně, nebo zaměření na specifický segment 

trhu, je z hlediska hodnocení profilu konkurenta jasné a zásadní.  

 Po provedení analýzy cílů, záměrů a strategie konkurentů zbývá specifikovat, jaké 

zdroje, schopnosti a strategické přednosti má konkurent k dispozici pro podporu svých 

záměrů a strategie. Jak je jeho strategie úspěšná, stanovit silné a slabé stránky týkající se 

samotných výrobků nebo oblasti marketingu, distribuce, výzkumu, vývoje, organizace 

výroby, řízení, efektivnosti a finanční oblasti. O úspěšnosti strategie konkurentů vyjasní 

srovnání základních finančních ukazatelů, které jsou běžně dostupné z výročních zpráv 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

Finanční analýza je součástí finančního řízení podniku. Smyslem finanční analýzy je 

provést diagnostiku finančního zdraví firmy. Hlavním úkolem je posoudit zdraví podniku a 

jeho slabiny a připravit podklady pro potřebná řídící rozhodnutí. 

Provádí se v zájmu podnikatelského managementu, akcionářů pokud společnost 

dosahuje zisku a je to předpoklad ke koupi akcií a v zájmu věřitelů při žádosti o úvěr. 

Údaje z finanční analýzy využívají investoři, obchodní partneři, zaměstnanci, státní 

orgány, analytici, účetní a daňoví poradci, burzovní makléři, veřejnost apod.  
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Pro porovnání finanční situace podniků se využívají některé ze základních ukazatelů 

finanční analýzy. Jedná se o ukazatele rentability vlastního kapitálu, rentability tržeb, běžné 

likvidity a pohotové likvidity. Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje, kolik zisku 

připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Rentabilita tržeb vyjadřuje, jaký poměr má zisk 

na celkovém objemu tržeb. Běžná likvidita se počítá jako podíl krátkodobých závazků na 

oběžných aktivech. Ukazatel nám říká, kolik je ekonomický subjekt schopen uspokojit 

pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. 

Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se liší v závislosti na autorovi. Někteří autoři 

uvádějí jako optimum 1,8 až 2,5, jinde je pro průmyslové podniky uváděna hodnota 1,5 coby 

akceptovatelná. Zcela zjevně je problematická hodnota menší než 1, která ukazuje na to, že 

krátkodobé závazky není možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je uhradit 

z dlouhodobých zdrojů financování nebo z prodeje dlouhodobého majetku. Pohotová likvidita 

z výpočtu vylučuje zásoby, coby artikl nezbytný pro zachování chodu firmy a zároveň coby 

artikl, který často není možné pohotově přeměnit na peněžní prostředky. U společností, které 

se zabývají službami, je proto pohotová likvidita téměř identická jako běžná likvidita 

(Přednášky z předmětu finance, 2011). 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu EAT/vlastní kapitál 

 

Rentabilita tržeb   EBIT/tržby 

     

Běžná likvidita    Oběžná aktiva / krátkodobé závazky       1,6 – 2,5 

 

Pohotová likvidita    (oběžná aktiva – zásoby) / kr. závazky    1,1 – 1,5 
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4 Charakteristika firmy GOLIS, spol. s.r.o. 

 

V kapitole charakteristika zvolené firmy GOLIS, spol. s.r.o. si vyjasníme základní 

informace o námi zvolené firmě nejen z pohledu cateringu, ale budeme pohlížet na firmu jako 

na celek. Ujasníme si základní údaje o podniku, historii, předmět podnikání, zaměstnancích, 

reprezentačních sálech, cateringu a jaké má firma vize do budoucna.  

4.1 Základní údaje o podniku 

Název:    GOLIS, spol. s.r.o. 

Sídlo:    Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1752/6, PSČ 702 00 

Vznik:    2. března 1999 

IČO:     258 32 484  

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Jednatelé:    Jozef Golis, Lucie Golisová, Tomáš Golis 

Společníci:    Jozef Golis, Lucie Golisová, Tomáš Golis, Marta Golisová 

Základní kapitál:   100 000 Kč (Obchodní rejstřík, 2012) 

 

Logo Hotelu Bonum:  

 

 

Logo cateringu:  
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4.2 Historie a současnost GOLIS, spol. s.r.o. 

Roku 1992 začal Jozef Golis působit jako fyzická osoba na Bazalech. Na první 

cateringovou akci si půjčili Golisovi 50 000 Kč, které hned vydělali zpátky a mohli začít bez 

obav dál podnikat. Jozef Golis si s manželkou Lucií Golisovou pronajali restauraci GÓL. 

K sobě měli pouze další dva zaměstnance, kuchaře a číšníka. Byla to malá restaurace, kde 

vařili a vystačili si v takto malém počtu zaměstnanců. Když v roce 1993 začal Hotel Imperial 

s opravami, vařili pro fotbalisty a postupně rozšiřovali cateringové služby. Jednalo se pouze o 

výdaje obědů, žádné velké akce. Když začal Jozef Golis jezdit s českou fotbalovou 

reprezentaci jako kuchař, udělal si dobré jméno a důležitou reklamu pro další rozvoj. Tím 

mohli nastartovat slibnou éru jejich cateringu. Restaurace byla atypická, protože byla 

zaměřená pouze na fotbalisty, výdej jídel a nebyla otevřená pro standartní návštěvníky 

restaurace. Nebyla uzpůsobená na každodenní výdej obědů a večří.  

V roce 1999 si Golisovi zařídili živnostenský list a v roce 2001 si přibrali k restauraci 

GÓL Sport Club Poruba. Tím získali veškeré občerstvení pro Palace kultury a sportu v roce 

1997, než se začal opravovat. Po opravách z toho vznikla známá ČEZ ARENA.  

Když v roce 1999 vznikla firma GOLIS, spol. s.r.o., jejich majetkem byly BAZALY  

a měli pronajatou restauraci Sport Club Poruba, která byla ale majetkem města.  

V listopadu roku 2007 si přibrali Hotel BONUM a v roce 2008 další hotelovou část ČEZ 

ARENY. V té době se tedy starali o Hotel BONUM, restauraci PULS, hotelovou část ČEZ 

ARENY a Sport Club Poruba. V průběhu činnosti neustále přibírali zaměstnance. V současné 

době má firma zhruba třicet zaměstnanců a dvě provozovny BONUM  

a PULS. Pro catering se využívá Hotel Bonum, kam se posílají i objednávky.  

Firma má veškeré vybavení, které je potřeba pro větší cateringové akce, což je  

např. inventář pro 300 lidí, případně i pro 500 lidí, stoly, židle, 3 vozy, ubrusy atd.  

Před nedávnem se Golisovi vzdali Sport Clubu Poruba a bojují v různých konkurzech o 

nové cateringové příležitosti. Jak je známo, současná doba není přijatelná pro žádného 

podnikatele a tak i oni pocítili krizi. Nikdy neměli zapotřebí veřejnou reklamu a marketingové 

tahy pro zlepšení působnosti na trhu. Současná ekonomická situace je přinutila, aby svou 

firmu zveřejňovali. Hlásí se do konkurzů, založili si facebook, vylepšili webové stránky a 

snaží se dostat do povědomí lidí.  
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4.3 Předmět podnikání 

• hostinná činnost,  

• výroba, obchod a služby (Obchodní rejstřík, 2012). 

4.4 Zaměstnanci 

Rodinná firma GOLIS, spol. s.r.o. má zhruba 30 zaměstnanců. Z nichž mezi 

nejdůležitější, nejen protože to jsou majitelé firmy, se řadí Jozef Golis a jeho syn Tomáš 

Golis, jelikož mají největší a nejodbornější praxi v odvětví. Samozřejmě se ale i nadále snaží 

zdokonalovat své kulinářství, aby zákazníkům mohli nabídnout vše, co si žádají (Viz příloha 

č. 2). 

 

Důležitý člen firmy je taktéž Lucie Golisová a její dcera Marta Golisová. Firma GOLIS, 

spol. s.r.o. vlastní v součastné době Hotel BONUM a Restauraci PULS. Další důležití 

zaměstnanci, bez kterých by se firma neobešla, jsou:  

• Ivana Golisová – provozní BONUM, 

• p. Smolková – provozní PULS, 

• Marta Golisová – obsluha catering. 

 

Číšníci: Funečková Pavla, Golis Robert (hl. číšník PULS), Veselka Josef (hl. číšník BONUM) 

 

4.5 Reprezentační sály 

• Kentaur Sport: venkovní posezení kryté pro 150 osob, hala pro max. 400 osob, 

• Slezskoostravský hrad: max. 70 osob, 

• Hornické Muzeum OKD Ostrava: max. 700 osob, 

• Čez aréna: max. 200 osob, 

• Zámek Poruba: max. 80 osob 

• Hotel Bonum: max 50 osob, (Bonum catering, 2012) 

• VIP Salónek: 6-8 osob, 

• Růžový salónek: max. 50 míst, 

• Společenský sál: max. 60 osob (Bonum Salónky, 2012). 
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4.6 Catering 

 GOLIS, spol. s.r.o. jsou českou a stále rostoucí cateringovou společností, která již 11 let 

působí na gastronomickém trhu po celém Moravskoslezském kraji (Bonum catering, 2012).  

Neustále se zúčastňují výběrových řízení, aby získali další cateringové akce a snaží se o 

zlepšování a rozšiřování svých služeb, aby zákazníci byli stoprocentně spokojeni a nadále se 

vraceli.  

Cateringovou akci si může zákazník objednat jak externě tak přímo v hotelu. 

Specializují se jak na klasické akce, tak na specializované akce, kde mohou předvést své 

schopnosti a dovednosti a zároveň potěšit oči a chuťové buňky zákazníků. 

  

4.6.1 Služby cateringu 

 

Cateringová společnost zajišťuje akce přesně podle představ zákazníka. Navrhují menu, 

výzdobu, inventář, dekoraci stolů a květin. Taktéž zajišťují fotografa a hudebníky. Zabývají 

se každým detailem, aby hosté byli spokojeni (Bonum catering, 2012). 

  

4.6.2 Technické vybavení 

 

2 provozovny: 

• provozovna restaurace PULS, ulice Ruská 3077, Ostrava – Zábřeh (vedle ČEZ 

ARENY) 

• provozovna Hotel BONUM, ulice Masná 1752/6, Moravská Ostrava 

Obě provozovny využívají moderní úsporné technologie pro gastronomické  

provozy – CONVOTHERM konvektomaty, horkovzdušné parní trouby – ALTO-SHAAM.  

 

 V hotelu Bonum je k dispozici flipchart, data-vido projektor, plátno, CD, DVD, 

VIDEO, přístup na internet, ozvučení (mikrofon, hands free), řečnický pult (Bonum Salónky, 

2012). 
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4.6.3 Činnosti cateringu 

 

Hlavními zákazníky jsou firmy v okolí. Cateringové služby využívají např. bankovní 

domy, vrchní management, policie, optika, právníci, účetní firem při firemních obědech či 

snídaních a pak případně i na větší akce.  

 

Společnost GOLIS, spol. s.r.o. zajišťuje stravování pro tyto subjekty: 

• AUTO HELLER s.r.o., Ostrava – cca 100 obědů/den 

• Stavebniny Janík, Ostrava – cca 50 obědů/den 

• Vjačka spol. s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory – cca 20 obědů/den 

• Integrované bezpečnostní centrum – cca 30 obědů/den 

• Hasičský záchranný sbor Ostrava – Zábřeh – cca 20 obědů/den 

• REXEL CZ, s.r.o., provozovna Ostrava – cca 15 obědů/den. 

V letech 2008-2011 stravování pro tyto významné sportovní akce: 

• MS ve florbalu – stravování pro cca 500 účastníků 

• Hasičská olympiáda 2009 – stravování pro cca 3000 účastníků 

• Sledge hockey – r. 2009 – stravování pro cca 800 účastníků. 

 

4.7 Vize podniku do budoucnosti 

 Firma GOLIS, spol. s.r.o. má v Moravskoslezském kraji výhodu, že co se týče 

cateringu, je asi jedna z nejlepších firem nejen svými kontakty, ale především vybavením. 

Přesto nemůže konkurovat některých pražským či brněnským cateringovým firmám, které se 

zabývají už i celkovým cateringem. To znamená, že jsou schopny zařídit pro zákazníka nejen 

catering co se týče stravování, ale jsou schopni zařídit i kulturní program se všemi 

doprovodnými službami, které si zákazník vyžádá. To firmě GOLIS, spol. s.r.o. chybí. Jejich 

vize do budoucnosti je taková, že jejich dcera Marta Golisová nebo někdo jiný by se staral  

o veškerou koordinaci akce jak z pohledu jídla, tak z pohledu kultury, umístění akce atd. Tak 

by nepřicházeli o zákazníky, kteří už toto v současné době požadují.  
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5 Aplikace metod pro analýzu konkurence 

 

5.1 Představení konkurentů 

 

Na doporučení firmy Golis, spol. s.r.o. jsme stanovili tyto čtyři hlavní konkurenty 

v odvětví:  

1. Clarion Congress Hotel Ostrava (CPI Hotels, a.s.) 

2. Business & Conference Hotel Imperial Ostrava (ORCO Hotel Ostrava, a.s.) 

3. Park Inn by Radisson Hotel Ostrava (Orchard Hotel a.s.) 

4. Restaurant Valoria (VALORIA AUTO, s.r.o.) 

 

5.1.1 Clarion Congress Hotel Ostrava 

 

Název:    CPI Hotel, a.s. 

Právní forma:   Akciová společnost 

Vznik:    10. března 1993 

Sídlo:    Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 

Identifikační číslo:  471 16 757 

Základní kapitál:  486 540 000 Kč (Obchodní rejstřík, 2012) 

 

CPI Hotels, a.s. je jednou z největších hotelových skupin v České republice. Její 

portfolio čítá 16 hotelů o celkové kapacitě 7500 lůžek a 7000 konferenčních míst.  

 

V rámci České a Slovenské republiky je společnost CPI Hotels, a.s. výhradním 

zástupcem mezinárodní hotelové sítě Choice Hotels International se značkou Clarion Hotels.  

V lednu 2009 společnost CPI Hotels uvedla na hotelový trh unikátní projekt mezinárodní sítě 

Buddha Bar Hotels & Resorts. 

CPI Hotels provozuje celkem 5 hotelů pod svou vlastní značkou Fortuna Hotels.  

Nově přichází na trh se značkou Spa & Kur Hotels, který čítá 2 hotely ve Františkových 

Lázních (CPI Hotels, a.s., 2012). 
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Předmět podnikání 

 

 Předmětem podnikání společnosti CPI Hotel, a.s. je pronájem nemovitostí, silniční 

motorová doprava, směnárna, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem 

parkoviště, ubytování, hostinná činnosti, činnost ekonomických a organizačních poradců, 

silniční motorová doprava nákladní, pronájem a půjčování věcí movitých a provoz nestátního 

zdravotnického zařízení v rozsahu rehabilitační a fyzikální medicíny – lůžková a ambulantní 

péče (lázeňská péče) (Obchodní rejstřík, 2012). 

 

Předmět činnosti 

 

Předmětem činnosti jsou masérské, rekondiční a regenerační služby (Obchodní rejstřík, 

2012). 

 

Clarion Congregg Hotel Ostrava 

 

 

 

Tento hotel je umístěn v klidové zóně Ostravy s dobrým dopravním spojením. Je 

vzdálen zhruba 4 km od centra města. Zastávka MHD je v blízkosti, tím zajišťuje rychlé 

napojení na železniční či autobusové nádraží, případně na letiště Ostrava-Mošnov vzdálené 

zhruba 20km.  

Hotel nabízí svým zákazníkům 169 pokojů včetně 27 apartmá. Veškeré pokoje mají 

klimatizaci a přístup k internetu zdarma.  

V blízkosti hotelu se nachází moderní multifunkční hala pro sportovní, kulturní  

a společenské akce, dějiště MS v ledním hokeji 2004 a utkání Davis Cupu.  

Hotel je centrem při pořádání mezinárodních obchodních, kulturních a společenských 

akcí v regionu.  
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Nabízí svým hostům další služby pro volný čas. Jedná se o golf v Prosper Golf Resortu 

Čeladná, vzdálený 35 km, kde své hosty pohostí v restauraci Golf (Clarion Congress Hotel 

Ostrava, 2012). 

 

Kongresové sály 

 

 Hotel disponuje devíti konferenčními místnostmi s max. kapacitou až pro 670 osob. 

Všechny konferenční prostory jsou klimatizovány a jsou vybaveny WI-FI, technickou 

podporou, denním světlem a soukromým hotelovým parkováním až pro 76 aut. 

 Kongresová sály se nazývají: 

• Kongresový sál – 400 osob, 

• Konferenční sál Galerie – 400 osob, 

• Rudolfům salónek – 55 osob, 

• Salónek Benada – 60 osob, 

• Salónek Diplomat – 15 osob, 

• Salónek Primátor – 8 osob, 

• Salónek Terasa – 30 osob, 

• Salónek Senator – 20 osob, 

• Business Suites – 8 osob (Konference, 2012). 

 

Catering 

 

Clarion Congress Hotel Ostrava je největší kongresový hotel v Ostravě, nabízí celkem 9 

konferenčních místností s maximální kapacitou až 670 osob. Veškeré konferenční prostory 

jsou klimatizované a jsou vybaveny Wi-Fi, technickou podporou, denním světlem a privátním 

hotelovým parkováním (Konference, 2012). 

 

CPI Hotels, a.s. Clarion Congress Hotel Ostrava byla udělena certifikace cateringových 

služeb na základě auditu provedeného společností HASAP GASTRO Consulting s.r.o. Audit 

prokázal, že společnost splňuje zákonná ustanovení dle platných hygienických předpisů  

a standardů AHR ČR (Catering, 2012). 
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 Benata restaurant má 130 míst k sezení včetně odděleného salonku. Tento restaurant je 

kombinací vysoké kvality gastronomie, příjemného prostředí a především profesionálního 

servisu. Připravuje se zde tradiční česká gastronomie v moderním pojetí s doteky 

mezinárodních kuchyní s ohledem na požadavky zdravé výživy.  

 Restaurace je připravena vždy na pracovní snídaně, která se pohybuje kolem 200 

kč/osobu. V restauraci mají hosté profesionální servis. Pokud si host vyžaduje soukromí, 

může si pronajat salonek již od 400 Kč/hod (Gastronomie a catering, 2012). 

 

Služby cateringu 

 

Clarion Congress Hotel Ostrava poskytuje služby v rozsahu: 

• dodávky pokrmů studené i teplé kuchyně a cukrárenských výrobků, 

• kompletního prostředí, výzdoby, inventáře a mobiliáře, 

• dopravy s využitím chladírenských vozů, 

• personálního zajištění vysoce profesionálními pracovníky obsluhy  

a výdeje, 

• doplňkových služeb vč. pronájmu párty stanů. 

 

Catering realizuje rauty při firemních prezentacích a oslavách, veletrzích, 

mezinárodních sportovních a společenských akcích, ale připravují i svatební hostiny či 

zahradní párty.  

Společnost zpracovává konkrétní nabídku cateringových služeb, včetně detailní cenové 

kalkulace, při které jsou zákazníkům k dispozici pracovníci obchodního oddělení (Catering, 

2012). 

5.1.2 Business & Conference Hotel Imperial Ostrava 

 

Název    ORCO Hotel Ostrava, a.s. 

Právní forma   Akciová společnost 

Vznik    9. června 2000 

Sídlo     Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 

Identifikační číslo  261 82 149 

Základní kapitál  1 000 000 Kč (Obchodní rejstřík, 2012) 
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Předmět podnikání 

  

Předmětem podnikání společnosti ORCO Hotel Ostrava, a. s. je směnárenská činnost, 

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě, reklamní 

činnost a marketing, výroba potravinářských výrobků, hostinná činnost, zprostředkování 

služeb, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti, praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, pronájem  

a půjčování věcí movitých, technické činnosti v dopravě, ubytovací služby, provozování 

tělovýchovných zařízení a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, 

specializovaný maloobchod a realitní činnost (Obchodní rejstřík, 2012). 

 

Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava 

 

 

 

Tzv. Hotel Imperial je jedním z vyhledávaných sílů kongresové turistiky 

v moravskoslezském regionu.  

 Hotel je příjemný a moderní, který se nachází přímo v srdci Ostrava, v blízkosti 

hlavních památek, obchodů, restaurací a rušného nočního života. Nabízí služby pro klientelu 

z oblasti MICE i hosty při krátkodobých a dlouhodobých pobytech.  

 V hotelu je k dispozici 151 pokojů, 11 apartmá v různých stylech, 2 restaurace, bazén, 

sauna, masážní místnost, salon krásy a kadeřnický salon. Recepce a správcovské služby mají 

nepřetržitý provoz. Zákazníci mohou využít exkluzivní business zázemí a centrum,  

7 všestranně zařízených konferenčních místností, WIFI zdarma a bezdrátové připojení po 

celém hotelu (Hotel Imperial, 2012). 

 

Kongresové sály 

 

Zasedací prostory jsou elegantně a prakticky zařízeny. K dispozici jsou salonky pro 

různé účely od obchodních prezentací po firemní zasedání až pro 480 osob. V hotelu jsou 
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flexibilní prostory s nejmodernějším audiovizuálním a technickým vybavením, vynikají 

cateringové služby, dvě restaurace, snadné parkování, bezplatné WI-FI a specializovaný 

personál.  

Hotel disponuje těmito prostory: 

• Kongresový sál, 

• Salonek Praha, 

• Atrium, 

• Salonek Budapešť, 

• Salonek Varšava, 

• Salonek Moskva, 

• Salonek Bratislava (Jednání a akce, 2012). 

 

Catering 

 

Hotel zajišťuje catering pro všechny typy akcí a klade důraz na kvalitní, chutné pokrmy 

a skvělé ingredience.  

Každé fázi přípravy na cateringovou akci je věnována velká péče. Hotel je schopen 

připravit akci jak přímo v hotelu, ale i externě. Zajišťují akce ve formě snídaní, pozdních 

snídaní, obědy, večeře a to jak pracovní tak i slavnostní. Dále formální recepce a koktejlové 

večírky, prezentace a tiskové konference, švédské stoly, večeře a ochutnávky vín, 

narozeninové oslavy, svatby, barbecue a zahradní slavnosti (Catering, 2012).      

 

Služby cateringu 

 

Catering je schopen pro své zákazníky připravit večeři o pěti chodech v kongresovém 

sále nebo v autentických prostorách industriálních památek. Zajišťuje potřebné inventáře, 

počínaje stoly, židlemi, podiem po příbory a sklo. Nemá problém ani s dovozem na místo 

realizace. Koordinátor hotelu zajistí vše potřebné včetně převozu hostů z letiště, hudby, 

zábavných vystoupení, fotografa, hostesek a dalších služeb, které zákazník požaduje. Důraz je 

kladen i na dokonalost do posledního detailu a to tak, že kromě elegantního prostředí zajistí  

i dekorace a výzdobu (Jednání a akce, 2012). 
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5.1.3 Park Inn by Radisson Hotel Ostrava 

 

Název    Orchard Hotel a.s. 

Právní forma   Akciová společnost 

Vznik    4. dubna 2007 

Sídlo     Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3313/42, 702 00 

Identifikační číslo  278 83 728 

Základní kapitál   2 000 000 Kč (Obchodní rejstřík, 2012) 

  

Předmět podnikání 

 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• hostinská činnost (Obchodní rejstřík, 2012). 

 

 Hotely Park Inn by Radisson jsou součástí nadnárodní hotelové skupiny The Rezidor 

Hotel Group, která patří mezi nejrychleji rostoucí hotelové společnosti na světě. Celkem 

provozuje více než 400 hotelů v šedesáti dvou zemích světa a stále se rozrůstá. Pod křídla 

společnosti The Rezidor Hotel Group patří také značky Radisoon Blue, Country Inn  

a Missoni. Značka Park Inn by Radisson disponuje více než 120 hotely v Evropě, na Středním 

východě, v Africe, Severní Americe, Asii, Tichomoří a stále se otevírají další.  

 

Park Inn by Radisson Hotel Ostrava  

 

 Je největším čtyřhvězdičkovým hotelem v Moravskoslezském kraji. Otevřen byl v roce 

2008 jako první hotel této značky v České republice. Nachází se na Hornopolní ulici 

v Ostravě a je součástí moderního kancelářského komplexu The Orchard. Svým hostům 

nabízí Park Inn by Radisson moderní a variabilní prostory v pestrobarevném designu.  

Parkování je zajištěno na prostorném parkovišti před hotelem. Pro firemní prezentace je 

k dispozici LCD obrazovka ve foyer Platanus. 
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 V hotelu je 185 dvoulůžkových pokojů kategorií Standard, Business friendly nebo 

Junior suite pro maximální komfort.  

Špičkovou gastronomii poskytuje hotelová restaurace Bamboo, která láká českými  

i mezinárodními pokrmy. Součástí je i prostorná venkovní terasa. Relaxovat je možno ve 

fitness či wellness centru (Propagační materiály hotelu Park Inn Hotel Ostrava). 

 

Kongresové sály 

 

V hotelu se nachází 6 stylově čistých konferenčních místností o rozloze 17 – 228 m2,  

které jsou pojmenovány latinskými názvy stromů – Platanus, Sophora, Magnolie, Salix, 

Castanea a Tilia. K dispozici je i sedmá konferenční místnost Fagus, nacházející se 

v protějším administrativním komplexu The Orchard.  

Pro akce je k dispozici 6 moderních konferenčních místností a 2 kongresová foyer. 

Kapacita při školním uspořádání je 262 osob ve třech hlavních sálech, při uspořádání 

divadelním je pak kapacita 440 osob. Ve všech kongresových sálech je denní světlo  

a bezbariérový přístup.  

 

Tab. 5.1.3. Nájem kongresových prostor 

Sál m2 1 hod/Kč 4 hod/Kč 
10 

hod/Kč 

24 

hod/Kč 

Platanus 228 2 800 11 000 25 000 35 000 

Sophora 93 1 400 5 400 12 500 17 800 

Magnolia 44 900 3 400 8 000 11 200 

Tilia 30 800 3 000 7 000 9 800 

Castanea 17 700 2 600 6 000 8 400 

Salix 21 700 2 600 6 000 8 400 

Fagus 96 900 3 400 8 000 11 200 

Zdroj: Propagační materiály hotelu Park Inn Hotel Ostrava 

 

Catering 

 

 Stylová restaurace Bamboo disponuje 110 místy s rozlohou více než 225 m2, která je 

ideálním místem pro vybranou mezinárodní i tradiční českou kuchyni, která nabízí prvotřídní 

kvalitu a delikátní chuť všech připravovaných jídel.  
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 Každé ráno nabízí restaurace svým hostům pestrou snídani formou rautových stolů. 

Dále nabízí lobby bar, kde je rozmanitá nabídka míchaných nápojů a koktejlů od 

profesionálních barmanů (Restaurace a bar, 2012). 

Hotel nabízí svým zákazníkům příjemné a neformální prostředí restaurace Bamboo, 

které je vhodné na pořádání soukromých i firemních akcí. Připravují prvotřídní pokrmy  

a kvalitní drinky díky profesionalitě a zkušenostem svého týmu.  

 Zajišťují pro své zákazníky firemní večírky, team buildingové akce, catering, rodinné 

oslavy, svatební hostiny, promoce, narozeniny a další společenské akce (Speciální akce, 

2012). 

 

Služby cateringu 

 

Projekční vybavení – diaprojektor, notebook, plátno.  

Audiovizuální vybavení – CD přehrávač, DVD přehrávač s LCD obrazovkou, LCD 

monitor, základní ozvučení, videokamera 

Překladatelská technika – základní, jazykový kanál, asistent pro překladatelskou 

techniku 

Ostatní technická vybavení – laserové ukazovátko, flipchart, pin board, white board 

laserová tiskárna, kopírovací služby, květinová výzdoba, technik – 1 hodina, technik – 

package, hosteska – 1 hodina, fotograf – 1 hodina (Propagační materiály hotelu Park Inn 

Ostrava). 

Hotel je schopen připravit catering v místě hotelu, ale ne mimo něj. Nemá dostatečné 

vybavení potřebné na přepravu jídel. Catering není jejich podstatnou činností k provozu 

hotelu.  
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5.1.4 Restaurant Valoria  

 

Název    VALORIA AUTO, s.r.o. 

Právní forma    Společnost s ručením omezeným 

Vznik    13. června 1994 

Sídlo     Brno, Bohunická 2, PSČ 619 00 

Jednatel    Jiří Trčka 

Společníci    Jiří Trčka, Jiří Kadlec, Irena Kadlecová 

Identifikační číslo  607 05 159 

Základní kapitál   100 000 Kč (Obchodní rejstřík, 2012) 

 

Předmět podnikání 

 

• obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• zprostředkovatelská činnost (Obchodní rejstřík, 2012). 

  

Restaurace Valorie existuje od roku 1996 a za tu dobu si našla širokou klientelu, která 

oceňuje vysokou a stálou kvalitu nabízených služeb. Má příjemné a decentní prostředí, kde 

hosté mohou ochutnat špičkovou gastronomii a je snadno dostupná, neboť se nachází 

v okrajové části Brna. Restaurace má k dispozici parkoviště s patnácti místy. Kuchyně vaří 

pouze z čerstvých surovin, které má od dodavatelů z regionu. Jídla jsou připravována podle 

osvědčených starých, ale i nejmodernějších receptur, bez přídavku uměle vyrobených 

ingrediencí. Kuchyně je specializována na tradiční českou kuchyni v moderní úpravě (O nás, 

2012). 
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Catering 

 

Historie  

Cateringová společnost působí od roku 1995 s dlouholetou tradicí a úspěšnou zkušeností 

v organizování koktejlů, rautů, banketů či recepcí po celé České republice. To je připravováno 

v zázemí provozoven tj. centrální restaurant Valoria a síť restaurací Kaskáda.  

Vize 

Jsou schopni zajistit raut nebo jinou formu občerstvení kdekoliv po celé ČR, včetně 

doprovodných akcí. Jako je např. hudba, zábava pro děti, barmanská show a jiné. 

Každou akci zajišťuje profesionální tým odborníků, kteří garantují špičkovou úroveň.  

Je kladen důraz nejen na vzhled nabízeného sortimentu, ale také na chuťovou 

různorodost, nápaditost a moderní trendy kulinářského řemesla.  

Disponují moderním zařízením, jejich pokrmy se připravují za přísných hygienických 

podmínek a používají šokové chlazení a mražení. 

Jsou schopni reagovat na jakékoliv přání zákazníka.  

Partneři 

• Coca Cola 

• Piazza D ´oro 

• Starobrno, a.s. 

• Montycon gastro, s.r.o 

Síť restaurací 

Restaurace Valoria disponuje těmito restauracemi: 

• restaurant Valoria Brno, 

• restaurant KASKÁDA Brno, 

• Party Ice, 

• KASKÁDA Hradec Králové, 

• KASKÁDA Ostrava (O firmě, 2012). 

 

Služby cateringu 

 

Cateringová společnost je schopna poskytnout a zorganizovat svým zákazníkům tyto 

akce služby:  
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rauty, recepce, bankety, koktejly, galavečery, plesy, svatby, promoce, firemní a tiskové 

konference, doprovodné služby jako je například hudba různých stylů, květinové aranžmá, 

rozmanité tvary rautových tabulí, doprovodný program, moderátory, barmanskou show, 

odbornou obsluhu a konzultace v oblasti gastronomie a stolničení, vlastní cateringový 

inventář, hostesky, pronájem stanu, možnost osvětlení či přímo laserovou show  

a profesionální ozvučení akce (Catering, 2012). 

 

5.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 Porterova analýza vychází z předpokladu, že strategická pozice podniku působí 

v určitém odvětví. Je založena a ovlivňována působením pěti konkurenčních sil. Jedná se  

o rivalitu mezi konkurenčními podniky v daném odvětví, hrozbě substitučních výrobků 

podniku, hrozbě vstupu nových konkurentů, vyjednávací síle dodavatelů a vyjednávací síle 

kupujících. Tyto síly budou podrobně popsány a zhodnoceny v této kapitole.  

 

5.2.1 Rivalita mezi konkurenčními podniky v daném odvětví 

 

Konkurentů v cateringu a ostatní gastronomii je mnoho. Proto je těžké se udržet v tomto 

odvětví. Součástí každého hotelu je catering, neboť samotný hotel by se bez něj jen těžko 

uživil. Cateringové společnosti se liší v tom, co všechno poskytují zákazníkovi  

a za jakou cenu. Aby firma obstála v konkurenci, musí dávat důraz na reklamu, udržovat si 

stále dobré jméno, nezůstat pozadu a nabízet zákazníkům nové a lepší služby. 

 

5.2.2 Hrozby substitučních výrobků podniku 

 

 Zvolit substitut k firmě GOLIS spol. s.r.o. je složité. Substitut víceméně neexistuje. 

Zákazník si místo cateringové společnosti může zvolit restauraci, kde je možnost objednání 

snídaně, oběda, večeře, svatby a dalších společenských akcí, ale zákazník si veškeré 

doprovodné služby musí zařídit sám. Restaurace mu může poskytnout pouze občerstvení,  

a pokud je součástí restaurace salonek nebo nějaká oddělená místnost, je možné pořádat akci 

tam, aby skupina měla soukromí.  



 44 

 Restaurace většinou nabídnou zákazníkovi nabídku občerstvení, případně se zákazník 

může domluvit s restaurací, že si část občerstvení zajistí sám.  

 Pokud si zákazník vybere restauraci a ne cateringovou společnost, cena celkových 

nákladů na akci by měla být nižší, protože doprovodné služby si zařizuje sám, platí pouze za 

občerstvení, případně za pronájem salonku či restaurace. Musí ale počítat s tím, že on sám 

bude muset vynaložit určitý čas a náklady na zařízení potřebných činností k realizaci akce.  

 Cena akce v restauraci bude sice nižší, ale zákazník musí brát v úvahu, že mohou nastat 

komplikace. V restauraci nemusí být jídlo tak dobré, obsluha pomalá, pití nekvalitní apod. U 

cateringové společnosti je pravděpodobné, že personál jsou profesionálové v oboru, 

s občerstvením mají dlouholetou zkušenost a zákazník si může přesně říct, co by chtěl a dál se 

nemusí o nic víc starat.  

 V důsledku těchto faktorů může zákazník za akci zaplatit víc, než kdyby si objednal 

cateringovou společnost, která pro něj vše zařídí včetně profesionálního přístupu a kde 

nemůžou nastat komplikace.  

 

5.2.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh kde působí GOLIS spol. s.r.o. je velká, 

protože hotelů a restaurací, které mohou poskytovat také cateringové služby, může být 

mnoho. Každý hotel či restaurace může začít provozovat i catering ke svému 

stávajícímu provozu. Nebude to pro ně až tak velký problém, jen trošku změní uspořádání 

zaměstnanců a funkcí, případně musí nakoupit potřebné vybavení. 

 Vstup nových potencionálních konkurentů na trh zabývající se cateringem ovlivňují 

vstupní bariéry.  

Mezi tyto bariéry patří velké počáteční náklady, které by musela firma vynaložit na 

koupi aut, prostory pro přípravu, gastronomického vybavení, technického vybavení pro 

převoz občerstvení a ostatních doplňků pro cateringové akce.  

Nevýhodou nových konkurentů je nezkušenost v oblasti a nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců, které jsou základem pro provoz cateringu. Každá stávající cateringová firma má 

určitě know-how jak se udržet na trhu a jak být pro zákazníky atraktivní. Nově vstupující 

nejsou známy na trhu a teprve si to jméno musí vybudovat. Musí své zákazníky ohromit 

cenou či kvalitou aby si získali svou vlastní klientelu.  

Protože nově vstupující na trh není znám, musí vynaložit vysoké náklady na reklamy  
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a prezentace toho, co nabízejí. Firma dělá prezentace na veřejnosti, v supermarketech, hlásí se 

do cateringových soutěžích, kde se snaží získat zakázku, díky které má jistotu úspěchu  

a následného zisku. Tím vším se snaží nalákat zákazníky a přitom nabízejí buď nízké ceny 

služeb, nebo doprovodné služby, které ostatní firmy na trhu nenabízejí. To se samozřejmě ale 

projeví ve výši nákladů a ovlivňuje to zisk. Nově vstupující firma riskuje ovšem neúspěch  

a při neúspěchu přichází o investice, které mohla vložit do něčeho jiného.  

Nově vstupující konkurenti mají velkou nevýhodu v tom, že nemají kontakty mezi 

dodavateli, nemají smlouvy s velkými dodavatelskými firmami a tím přicházejí o výhody 

nejen z finančního hlediska. Nemají přístup k lepším a levnějším surovinám, nemají výhodně 

umístěné prostory k provozu, chybí jim provozní technologie, patenty, procesy a způsob 

provozu. 

Další důležitou překážkou jsou distribuční kanály. Spoustu firem využívá vstupu na trh 

prostřednictvím akvizice existujícího podniku. To lze překonat nabídkou nadprůměrných 

marží nebo financováním reklamních akcí. 

Legislativa a stát jsou překážkou, která může zabránit vstupu nově vstupující firmě. To 

zapříčiní zvýšení vstupních nákladů. 

Při zvýšení konkurenčních podniků hrozí společnosti Golis, spol. s.r.o., že přijde  

o zakázky a o zákazníky. Při současné finanční krizi, která se projevuje ve všech odvětvích, se 

ani gastronomie nedokáže bránit, pouze se snaží ji eliminovat svými aktivitami. Aby se 

situace zlepšila a krize je nepostihla tak moc, že by jim hrozil bankrot, snižují platy 

zaměstnancům, snižují stavy, snižují ceny služeb, které nabízejí svým zákazníkům  

a nezaměřují se jenom na zákazníky z vyšší vrstvy ale i na ty z nižší vrstvy. Taky proto 

zkvalitňují reklamu, zlepšují své webové stránky a založili si i stránku na facebooku, aby se  

o jejich službách vědělo co nejvíce. 

 

5.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

 

 Nejdůležitějšími kritérii výběru dodavatele je kvalita dodávaného zboží, poskytované 

záruky, dodací podmínky, cena, vystupování firmy a jméno firmy. Na trhu je spoustu firem, 

od kterých je možné odebírat zboží, a proto není problém přejít od jednoho dodavatele 

k druhému. Každý dodavatel si dává velmi záležet na tom, aby si udržel dostatečné množství 

zákazníků a aby nezklamal jejich důvěru.  
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 Společnost GOLIS, spol. s.r.o. si dává záležet na tom, od koho odebírá zboží. Potrpí si 

na kvalitě jídla a samozřejmě sledují i ceny. Svým zákazníkům chtějí podávat jen čerstvé  

a dobré suroviny, ale aby mohli fungovat, musejí brát v potaz i cenu, za kterou suroviny 

nakupují. Je pro ně lepší odebírat zboží od větších firem, které nabízejí množstevní slevy, 

bonusy a mají dobré jméno. V případě, že si u nich zákazník objedná něco speciálního, 

odebírají od různých dodavatelů třeba jen nárazově. Jejich nejčastější nákupy jsou taktéž 

v Makru, kde rychle a snadno nakoupí potřebné zboží a ušetří si tak čas. Tam můžou nakoupit 

cokoliv, co zrovna potřebují, nebo to co je zrovna v akci a tím se jejich nabídka v menu 

přizpůsobí. Některé suroviny, nakupované v Makru, je přijdou několikanásobně cenově 

výhodnější, než kdyby si je braly od stálých dodavatelů.  

Výhodou dlouhodobých dobrých vztahů společnosti může být cenové smlouvání. Když 

společnost GOLIS, spol. s.r.o. odebírá velké množství zboží, je žádoucí pro obě strany 

smlouvat o ceně a o slevách a dodavatel tak může uskutečnit velkou zakázku.  

 

Tab. 5.2.4 Dodavatelé 

Dodavatel Zboží 

Makro potraviny, nápoje 

Novaco ryby 

Algastra alkohol 

Coca cola nealkoholické nápoje, oblečení 

Plzeňský prazdroj pivo 

Budějovický budvar pivo 

Pekaři a spol. pečivo 

p. Kahounek vejce 

Zdroj: informace firmy GOLIS, spol. s.r.o, vlastní zpracování 

 

5.2.5 Vyjednávací síla kupujících 

 

 Zákazníci jsou pro společnost základem, bez zákazníků by nemohla prosperovat. 

Společnost GOLIS, spol. s.r.o. si získala dobré jméno a tak i velké množství zákazníků díky 

tomu, že majitel společnosti Jozef Golis jezdil s českou fotbalovou reprezentací jako kuchař. 

Tím si získal velkou klientelu, která se k němu stále vracela. Měl spoustu zakázek bez 

vynaložení peněz a aktivity za reklamy a prezenční akce. Při současné finanční situaci to není 
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až tak lehké si udržet zákazníky. Jednat proto, že krize ovlivnila i bohatší lidi, tak i proto, že 

nabídka na trhu v oblasti gastronomie je velká a konkurentů v odvětví je přespříliš.  

  

Zákazník si může vybrat i menší a levnější formu cateringu a vybírá si jiný typ 

uspokojování potřeb a tím přichází společnost o zakázky. Naopak pak zákazník chce velkou 

akci s požadavky, které společnost nemůže splnit z nedostatku personálu či schopností.  

 Hlavní zákazníci společnosti GOLIS, spol. s.r.o. jsou firmy v okolí, bankovní domy, 

vrchní management, policie, optika, právníci, účetní firem apod. 

  

V současné době se nedá konkrétně říci, kdo je cílová skupina zákazníků. Jednoduše 

řečeno, firma je ráda za každého zákazníka. V dobách, kdy nebyla finanční krize, zaměřovali 

se spíše na bohatší vrstvu populace, protože jejich služby nepatří k těm levným. Nemuseli 

lákat zákazníky, dávat důraz na reklamu, protože zákazníků bylo hodně a výdělky byly dobré. 

Jak se začala projevovat finanční krize, vše museli přehodnotit a začít se více snažit a firmy 

začali bojovat o zákazníky. Vylepšovali se reklamní materiály, webové stránky, nabídky  

i ceny, aby lidé nepřišli o práci a aby firmě nehrozil bankrot. Nyní se tedy přizpůsobují 

zákazníkům jak ve službách, tak v cenách. Společnost připravuje akce pro bohaté lidi, kteří 

stále vyžadují luxusní catering se vším všudy, tak i připravují nízkonákladové akce, aby si to 

zákazník mohl dovolit. Kde cateringovou akci připravují už je taktéž na zákazníkovi. Firma se 

snadno přizpůsobuje a nedělá akce jenom pro zákazníky v Moravskoslezském kraji, ale jezdí 

po celé České republice, což je výhoda oproti ostatním cateringovým společnostem, které 

nemají takové technické prostředky, aby si to mohla dovolit.  

  

Dalšími zákazníky společnosti byli, nebo v současné době i jsou: 

• ELVIN PRODEJ, s.r.o., 

• Ian Derson Advertising – kulturní akce, položení základního kamene v Nové 

Karolíně, tisková konference k otevření Nové Karolíny, 

• BONATRANS GROUP, a.s. – ples, 

• SATUM CZECH, s.r.o. – sportovní a kulturní akce – sky Box ČEZ Aréna, 

• Dacia Česká republika, a.s. – cateringy při jednáních, 

• Komerční banka, a.s. – cateringy při jednáních, 

• Ridera Bohemia a.s. – firemní akce během celého roku, 

• Ridera Sport a.s. – firemní akce během celého roku, 
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• GLUMÍK s.r.o. – 2 akce k ukončení roku, 

• TALPA – RPF s.r.o. – ukončení roku, 

• Sun Promotion s.r.o. – akce pro 4 000 osob v Opavě TEVA, 

• KODECAR HK, spol. s.r.o. – firemní akce 

• FC Baník Ostrava – sportovní akce. 

 

5.3 Analýza konkurence 

Analýza konkurence je metoda, která zhodnotí konkurenční pozici na trhu dané 

společnosti. Vyplývá ze vztahu ke konkurentům, zákazníkům a z realizace strategie. Nejdřív 

si firma identifikuje své klíčové konkurenty, u kterých se musí odhalit jejich strategické cíle, 

strategii, specifické předpoklady, vyhodnotit jejich výhody a nevýhody konkurenčních služeb 

a nastínit jejich ekonomickou situaci. Z toho pak může předpovědět reakce konkurenčních 

firem.  

Základem je srovnání faktorů, díky kterým si zákazník volí firmu, která je pro něj 

výhodnější. Mezi konkurenční výhody patří přijatelná cena, množství a kvalita nabízených 

služeb, celková spokojenost zákazníka a profesionalita personálu. 

Analýza konkurentů má pro zhodnocení konkurenčního postavení podniku podstatný 

význam, protože pokud neznáme naše hlavní konkurenty, nevíme, co svým zákazníkům 

nabízejí a co od nich můžeme očekávat, nemůžeme objektivně určit postavení podniku.  

 

5.3.1 Základní kroky analýzy konkurence 

 

Provedli jsme základní kroky analýzy konkurence a identifikovali jsme si současné  

a potencionální konkurenty společnosti GOLIS, spol. s.r.o. Vytvořili jsme konkurenční 

profily hlavních konkurentů a na základě porovnání konkurenčních profilů jsme schopni 

předpovědět reakce konkurentů. Následně jsme provedli finanční analýzu, ze které lze odvodit 

současnou a předpokládanou strategii podniků.  

 

 

 



 49 

5.3.1.1 Identifikace současných a potencionálních konkurentů 

  

Součastnými hlavními konkurenty jsou VALORIA AUTO, s.r.o., CPI Hotels a.s., 

ORCO Hotel Ostrava, a.s. a Orchard Hotel a.s. Největší konkurent je firma VALORIA 

AUTO, s.r.o., která se zabývá hlavně cateringem, má síť restaurací a působí po celé České 

republice.  

V Moravskoslezském kraji jsou jejich hlavními konkurenty společnosti CPI Hotels, a.s., 

ORCO Hotel Ostrava, a.s. a Orchard Hotel a.s.. Tyto společnosti mají mnoho společného. 

Jedná se o zahraniční společnosti, které vlastní síť hotelů a jejich hlavní náplní není catering, 

ale provoz hotelů. Catering je u nich vedlejší činností, která ale úzce souvisí s provozem 

hotelu a je pro ně důležitá pro nalákání zákazníků.  

 

Při základních krocích analýzy konkurence nesmíme opomenout potencionální 

konkurenty. Na trhu je obrovská konkurence a stále přibývají hotely, cateringové firmy  

a ostatní společnosti, které nabízejí stejné či podobné služby jako společnost  

GOLIS, spol. s.r.o. Není podstatné, jestli se jedná o velkou či malou firmu. Podstatným 

aspektem je to, jestli jsou schopni zákazníkovi nabídnout to, co si žádá a jestli mají dostatečný 

kapitál na počáteční výdaje a technické vybavení.  

 

5.3.1.2 Sestavování konkurenčního profilu konkurentů 

 

Konkurenční profil společnosti CPI Hotel, a.s. 

 

 Společnost CPI Hotel, a.s. byla založena v roce 1993, z čehož vyplývá, že působí na 

trhu nejdelší dobu. Jedná se o zahraniční společnost, která má komplex hotelů po celém světě. 

Jeden z mnoha hotelů je i tzv. Clarion Congress Hotel Ostrava. Součástí hotelu je devět 

kongresových sálů s kapacitou až 1000 osob a to je pro ně veliká konkurenční výhoda. Mají 

velké prostory, kde mohou zákazníci pořádat své akce. Hotel je znám především proto, že se 

tam konají různé firemní prezentace, oslavy, veletrhy, mezinárodní sportovní a společenské 

akce, protože žádné ze sálů v okolí Ostravě nedisponuje takovou kapacitou. Jako jedinému 

z konkurenčních hotelů mu byla udělena certifikace cateringových služeb na základě auditu.   
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Konkurenční profil společnosti ORCO Hotel Ostrava, a.s. 

  

 Společnost ORCO Hotel Ostrava, a.s. působí od roku 2000. Taktéž se jedná  

o zahraniční společnost, která má komplex hotelů po celém světě. Hotel vyskytující se 

v centru Ostravy se nazývá Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava. Hotel 

má sedm salónků, kde se pořádají firemní a další akce. Catering provádí i externě, nejen v 

prostorách hotelu. Koordinátor hotelu se stará o to, aby zákazníci měli veškeré služby, které 

potřebují, např. převoz hostů z letiště. Cateringové služby hotelu jsou na velmi dobré úrovni a 

svým zákazníkům mohou nabídnout téměř vše co si přejí.  

 

Konkurenční profil společnosti Orchard Hotel a.s. 

 

 Firma působí na trhu od roku 2007, což znamená, že je nejmladší firmou a dalo by se 

říci i s nejméně zkušenostmi. Opět je to zahraniční společnost s komplexem hotelů po celém 

světě. V Ostravě se nachází Park Inn by Radisson Hotel Ostrava. V hotelu je šest 

konferenčních místností a dvě kongresová foyer o maximální kapacitě 440 osob. Jako jediný 

z hotelů neposkytuje externí catering, protože nemá dostatečné technické vybavení. Dává 

přednost naplněnému hotelu a firemním akcím v sálech kde poskytují občerstvení podle přání 

zákazníka. Na jejich webových stránkách je pro zákazníka snadné se vyznat, je v jazyku jaký 

potřebujeme a informace jsou jasné a zřetelné.  

 

 

Konkurenční profil společnosti VALORIA AUTO, s.r.o. 

 

 Firma VALORIA AUTO, s.r.o. je jediná firma, která není zahraniční a není to komplex 

hotelů. Společnost vlastní síť restaurací po celé České republice a jejich hlavní náplní je 

provoz restaurací a provoz cateringu. Hlavní sídlo mají v Brně. Mají širokou klientelu, která 

oceňuje vysokou a stálou kvalitu nabízených služeb. Jejich cateringová společnost vlastní 

knihy, kde si zákazník může vybrat od barvy ubrusů po kulturní program. Koordinátor firmy 

je zákazníkovi k dispozici na cokoliv, co si on vyžádá a je schopen mu splnit každé jeho 

přání.  
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Vytvořili jsme dvě tabulky, které hodnotí služby nabízených cateringových 

společností zákazníkem a gastronomii. Zainteresovaní lidé doplnili tyto tabulky a při 

zhodnocení jejich odpovědí nám vyšly tyto výsledky. 

 

Tab. 5.3.1.2.1 Hodnocení služeb nabízených cateringovými společnostmi zákazníkovi 

  

GOLIS, 

spol.s.r.o 

CPI Hotel, 

a.s. 

ORCO Hotel 

Ostrava, a.s. 

Orchard 

Hotel, a.s. 

VALORIA 

AUTO, 

s.r.o 

externí 

catering 
D D V Š V 

technické 

vybavení 
D V D Š V 

koordinátor P D V Š V 

kulturní 

program 
P D P Š V 

estetické 

doplňky 
P D D Š V 

kapacita lidí 

na akci 
D D D D D 

kniha 

nabízených 

služeb 

Š D D Š V 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: V - výtečná, D – dobrá, P – průměrná, Š – špatná 

 

Jak můžeme vyčíst z tabulky, pro zákazníka je nejméně atraktivní společnost Orchard 

Hotel, a.s., která nabízí nejméně atraktivní služby. Tato společnost se nejméně stará o růst své 

cateringové společnosti a dává větší důraz na provoz hotelu a cateringové akce pořádá pouze 

v hotelu a ne externě. Naopak nejlépe je na tom společnost VALORIA AUTO, s.r.o., která se 

naopak stará výhradně o své restaurace a především o catering a svým zákazníkům může 

poskytnout koordinátora, který přesně naplánuje akci podle toho, co si zákazník přeje. 

Veškeré technické a estetické vybavení mu umožňuje uspokojit požadavky zákazníka. Naše 
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společnost GOLIS, spol. s.r.o. patří mezi průměrné cateringové společnosti. Zákazníkovi 

nemohou nabídnout specializovaného koordinátora, který naplánuje celou akci. 

 

Tab. 5.3.1.2.2 Hodnocení cateringových společností z pohledu gastronomie 

  

GOLIS, 

spol.s.r.o 

CPI Hotel, 

a.s. 

ORCO Hotel 

Ostrava, a.s. 

Orchard 

Hotel, a.s. 

VALORIA 

AUTO, 

s.r.o 

základní 

catering V V V D D 

speciality V D D D D 

zábavní 

cateringový 

program D P P Š V 

profesionalita 

personálu V V D D D 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: V - výtečná, D – dobrá, P – průměrná, Š – špatná 

 

Z pohledu gastronomie a odbornosti personálu je z tabulky zřejmé, že nejlépe na tom je 

společnost GOLIS, spol. s.r.o., která se může pyšnit výtečným základním cateringem, 

specialitami a profesionalitou personálu.  

5.3.1.3 Analýza současné strategie každého z konkurentů 

 

V dalších tabulkách jsou hodnoty z výročních zpráv vybraných společností. Z těchto 

tabulek pak vypočítáme ukazatele finanční analýzy, které nám objasní finanční situaci 

společností za rok 2010. 
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Tab. 5.3.1.3.1 Přehled finančních hodnot z účetní uzávěrky společnosti GOLIS, spol. 

s.r.o. za rok 2010 (peněžní hodnoty v tis. Kč) 

Celková aktiva 3 018 

Oběžná aktiva 2 029 

Zásoby 360 

Vlastní kapitál -832 

Krátkodobé závazky 1 864 

Tržby 1 948 

Zisk/Ztráta -403 

Zdroj: Obchodní rejstřík, 2012, Vlastní zpracování 

 

Tab. 5.3.1.3.2 Přehled finančních hodnot z účetní uzávěrky společnosti CPI Hotels, a.s. 

za rok 2010 (peněžní hodnoty v tis. Kč) 

Celková aktiva 1 132 155 

Oběžná aktiva N/A 

Zásoby 10 741 

Vlastní kapitál 500 365 

Krátkodobé závazky 249 227 

Tržby 916 432 

Zisk/Ztráta -71 556 

Zdroj: Obchodní rejstřík, 2012, Vlastní zpracování 

 

Tab. 5.3.1.3.3 Přehled finančních hodnot z účetní uzávěrky společnosti ORCO Hotel 

Ostrava, a.s. za rok 2010 (peněžní hodnoty v tis. Kč) 

Celková aktiva 11 963 

Oběžná aktiva 10 962 

Zásoby 1 787 

Vlastní kapitál 378 

Krátkodobé závazky 10 274 

Tržby 264 

Zisk/Ztráta -498 

Zdroj: Obchodní rejstřík, 2012, Vlastní zpracování 
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Tab. 5.3.1.3.4 Přehled finančních hodnot z účetní uzávěrky společnosti Orchard Hotel 

a.s. za rok 2010 (peněžní hodnoty v tis. Kč) 

Celková aktiva 450 503 

Oběžná aktiva 37 336 

Zásoby 1 544 

Vlastní kapitál -131 242 

Krátkodobé závazky 32 634 

Tržby 61 046 

Zisk/Ztráta -19 955 

Zdroj: Obchodní rejstřík, 2012, Vlastní zpracování 

 

Tab. 5.3.1.3.5 Přehled finančních hodnot z účetní uzávěrky společnosti VALORIA 

AUTO, s.r.o za rok 2010 (peněžní hodnoty v tis. Kč) 

Celková aktiva 54 

Oběžná aktiva 4 

Zásoby N/A 

Vlastní kapitál 42 

Krátkodobé závazky 12 

Tržby N/A 

Zisk/Ztráta N/A 

Zdroj: Obchodní rejstřík 2012, Vlastní zpracování 
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Tab. 5.3.1.3.6 Ukazatelé finanční analýzy u všech podniků za rok 2010 (zaokrouhleno na 

3 desetinná místa) 

 

  

GOLIS, 

spol.s.r.o 

CPI Hotel, 

a.s. 

ORCO Hotel 

Ostrava, a.s. 

Orchard 

Hotel, a.s. 

VALORIA 

AUTO, 

s.r.o 

Rentabilita 

VK 0,484 -0,143 -1,317 0,152 N/A 

Rentabilita 

tržeb -0,207 -0,078 -1,866 -0,327 N/A 

Běžná 

likvidita 1,089 N/A 1,067 1,144 0,333 

Pohotová 

likvidita 0,895 N/A 0,893 1,097 N/A 

Zdroj: Vlastní zpracování (výpočty viz. Příloha č. 3) 

 

 Z finančních hodnot z účetních uzávěrek jsme si vypočítali ukazatele finanční analýzy u 

všech konkurenčních firem, včetně firmy Golis,spol. s.r.o. U běžné likvidity není ani jedna 

firma v rozpětí 1,6-2,5 a u pohotové likvidity se taktéž ani jedna firma nepohybuje v rozpětí 

1,1-1,5. Vzhledem tomu, že firmy CPI Hotel,a.s., ORCO Hotel Ostrava, a.s. a Orchard Hotel, 

a.s. jsou obrovské mezinárodní společnosti a jejich účetní uzávěrky se pohybují ve výrazně 

jiných částkách oproti firmě GOLIS, spol.s.r.o. i jiné oproti VALORIA AUTO, s.r.o, 

nemůžeme objektivně zhodnotit, která z firem je na tom ekonomicky lépe. Jediná firma 

VALORIA AUTO, s.r.o by pro nás byla přijatelná pro porovnání ekonomické situace, protože 

je to česká firma, se sídlem v česku a nevlastní velké hotely s velkými ročními obraty, ale 

bohužel jejich finanční hodnoty nejsou k dispozici. Proto tyto tabulky nemůžeme brát 

objektivně, a je pro nás zásadnější a objektivnější hodnocení a porovnávání služeb, které dané 

firmy nabízejí svým zákazníkům.  
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6 Návrhy a doporučení 

 

 Následující návrhy a doporučení reagují na provedené analýzy: porterova analýza pěti 

konkurenčních sil a analýza konkurence, které byly podrobně rozpracovány v aplikační části 

analýzy konkurence.  

 

 Cílem práce bylo provést srovnání společnosti GOLIS, spol. s.r.o s konkurencí a 

identifikovat chybějící firemní služby, aby společnost GOLIS, spol. s.r.o lépe uspokojovala 

požadavky svých zákazníků. 

 

 Hlavním cílem společnosti do budoucna je začlenění koordinátora do chodu cateringové 

společnosti a tak rozšířit jejich možnosti a v neposlední řadě být na trhu atraktivnější pro 

zákazníky oproti konkurenci. Jsou si vědomi zásadních změn se začleněním koordinátora. 

Zpočátku by bylo třeba vynaložit náklady pro nákup technického vybavení a doplňujícího 

vybavení jako např. party stany. S těmito změnami by se musela změnit i struktura 

zaměstnanců. Oddělili by se zaměstnanci na catering a na ostatní činnosti společnosti. 

V případě nedostatku, nadbytku či nekvalifikovanosti by se musela změnit celková struktura 

zaměstnanců.  

 

Při práci na bakalářské práci bylo zjištěno, že společnost GOLIS, spol. s.r.o má 

nedostatky v marketingové oblasti. Při psaní práce, když bylo čerpáno z internetových stránek 

či z okolí, tak je zřejmé, že jejich internetové stránky nejsou kvalitní a přehledné, na 

billboardech nemají reklamu, taktéž chybí reklama v novinách, televizi, v rádiích apod.  

Dobrou reklamou by pro ně mohlo být i poskytování občerstvení na kulturních a sportovních 

akcích, na festivalech, majálesech atd. 

 

 Už zpočátku byly firmou GOLIS, spol. s.r.o definovány problémy, které chce 

eliminovat změnami. Při hodnocení služeb nabízených cateringovými společnostmi 

zákazníkovi, vyšly tyto výsledky v tabulce. 
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GOLIS, 

spol.s.r.o 

CPI Hotel, 

a.s. 

ORCO Hotel 

Ostrava, a.s. 

Orchard 

Hotel, a.s. 

VALORIA 

AUTO, 

s.r.o 

externí 

catering 
D D V Š V 

technické 

vybavení 
D V D Š V 

koordinátor P D V Š V 

kulturní 

program 
P D P Š V 

estetické 

doplňky 
P D D Š V 

kapacita lidí 

na akci 
D D D D D 

kniha 

nabízených 

služeb 

Š D D Š V 

 

 Pro firmu GOLIS, spol. s.r.o z toho vyplývá, že externí catering má na dobré úrovni, ale 

ORCO Hotel Ostrava, a.s. a VALORIA AUTO, s.r.o jsou na lepší úrovni. Je to následek toho, 

že obě firmy mají koordinátora, který se stará pouze o catering a je schopen zařídit i externí 

činnosti spojené s cateringem, tzn. sjednával by smlouvy s firmami, které by jim poskytovaly 

služby, a vyhledával by vhodná místa pro další akce, aby zákazník mohl vybírat z rozsáhlejší 

nabídky.  

 Technické vybavení je na dobré úrovni pro stávající chod cateringu, ale pokud by firma 

chtěla rozšířit svou činnost, musela by i rozšířit technickou stránku firmy. Jednalo by se o 

nová auta, nové chladící přístroje atd. 

 Jak už bylo zmíněno, podstatným nedostatkem je to, že firma nemá koordinátora, čímž 

přichází o velké množství zákazníků. Koordinátor by usnadnil práci majitelům. Staral by se o 

nové zakázky, zákazníky, staral by se o novinky na trhu, uzavíral by smlouvy s dodavateli a 

smlouvy s ostatními firmami, které by firmě poskytovali služby. 
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Kulturní program je na průměrné úrovni a proto by bylo dobré ho vylepšit. Tomuto 

zlepšení by opět napomohl koordinátor, který by se o to staral a který by byl schopen sjednat 

kulturní programy podle požadavků zákazníka.  

Estetické doplňky jsou průměrné. Firma dokáže do určité míry zajistit estetické doladění 

akce, ale na úkor času, který by mohla vynaložit na jiné činnosti. Navíc tím, že se tomu moc 

nevěnují, nemá akce takovou úroveň, jakou by mohla mít, kdyby se o to staral odborník. 

Firma má dobré kapacitní předpoklady. Ačkoliv nevlastní takové množství 

reprezentačních sálů jako konkurenční podniky, má smlouvy na prostory, ve kterých se může 

pořádat akce s velkým množstvím lidí a naopak může zákazníkům nabídnout i malé soukromé 

prostory.  

Podstatnou nevýhodou je, že firma nemá knihu nabízených služeb, kde by si zákazník 

mohl vybrat, co by se mu líbilo. Tím zákazník ztrácí inspiraci už při prvním setkání a ztrácí 

tak velké množství potenciálních zákazníků. 

 

Další tabulka hodnotí cateringové společnosti z pohledu gastronomie vyšly tyto 

výsledky. 

 

  

GOLIS, 

spol.s.r.o 

CPI Hotel, 

a.s. 

ORCO Hotel 

Ostrava, a.s. 

Orchard 

Hotel, a.s. 

VALORIA 

AUTO, 

s.r.o 

základní 

catering V V V D D 

speciality V D D D D 

zábavní 

cateringový 

program D P P Š V 

profesionalita 

personálu V V D D D 

 

V základním cateringu je společnost GOLIS, spol. s.r.o na výborné úrovni a není třeba 

něco měnit, samozřejmě je třeba si stále udržovat tento status kvality.  

Speciality jsou taktéž na výborné úrovni a není třeba nic měnit, ale je dobré stále 

sledovat trendy a to, co zákazníci preferují.  
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Základní cateringový program je dobrý, ale bylo by dobré ho vylepšit a o tuto činnost by 

se opět staral koordinátor s doprovodem odborníků přes gastronomii. 

Na profesionalitě personálu není potřeba nic měnit. Personál by se měl průběžně 

doškolovat, specializovat v různých gastronomických oblastech a učit se novým věcem, aby 

zákazníkům neustále poskytovat ty nejlepší služby.  
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7 Závěr 

 

Téma bakalářské práce je Analýza konkurence cateringové společnosti. Pro zpracování 

práce byla zvolena cateringová společnost GOLIS, spol. s.r.o se sídlem v Ostravě.  

 

Cílem práce je určit největší konkurenty firmy, provést srovnání firmy GOLIS, spol. 

s.r.o s konkurencí a identifikovat chybějící firemní služby, aby společnost GOLIS, spol. s.r.o 

lépe uspokojovala požadavky svých zákazníků.  

 

Bakalářská práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola je úvod, ve které je řečeno, 

co je součástí bakalářské práce a co je našim cílem. Pro zlepšení orientace následovalo 

vymezení základních pojmů, které se budou v práci vyskytovat ve druhé kapitole a pak už 

samotná teoretická východiska analýzy konkurence z odborné literatury ve třetí kapitole. 

Součástí teoretických východisek je analýza konkurenčních sil, porterova analýz pěti 

konkurenčních sil a nakonec analýza konkurence. Čtvrtá kapitola popisuje základní 

charakteristiky firmy GOLIS, spol. s.r.o. Pátá kapitola je aplikační částí metod pro analýzu 

konkurence, kde byly konkrétně charakterizovány jednotlivé konkurenční firmy, aplikována 

porterova analýza konkurenčních sil a analýza konkurence. Po aplikační části následuje šestá 

kapitola s návrhy a doporučením pro firmu. 

 

Z bakalářské práce byly firmě navrženy a doporučeny změny. Bylo jim navrženo, aby 

catering rozšířili o koordinátora, technické vybavení, aby změnili strukturu zaměstnanců, 

zavedli cateringovou knihu a vylepšili své internetové stránky včetně propagace své firmy.  

 

Bakalářská práce byla přínosem a hlubším proniknutím do daného odvětví i do dané 

problematiky. Konkrétní problémy navrženy firmou byly převážně objasněny a bylo i 

nalezeno řešení. Tudíž je tato práce považována za úspěšnou.  
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Příloha č. 1 

 

Kdo je Michael Eugene Porter 

 

 Michael Porter z Harvard Business School je jedním z neúspěšnějších světových 

akademických pracovníků. Na rozdíl od ostatních myslitelů v oblasti managementu 

nepřistoupil na kompromisy. Snažil se oslovit co nejširší veřejnost. Jeho práce jsou 

neochvějně akademické co do jazyka i obsahu. Vše má racionální a seriózní přístup. Jeho 

přehnaná akademičnost je však napadána okolím.  

 Porterův přístup je založen na chirurgické přesnosti, pečlivém rozpitvávání základních 

orgánů podniků a průmyslových zemí, takže není překvapením, že jeho knih není takové 

množství, ale zato mají vysoké ambice a velký ohlas.  

 Jeho práce je zaměřena na poskytování vodítek pro manažery firem, kteří nedisponují 

strategickým myšlením. To ho ale přivedlo do neshod s řadou dalších vedoucích představitelů 

manažerského myšlení. Jeden z nich byl i Henry Mintzberg, propagátor spontánnosti a 

intuice, který Portera kritizoval pro jeho zaujetí pro obecně použitelné strategie a seznamy a 

návody všeho druhu.  

Porterovou první knihou byla Competitive Strategy (1980), která se přímo zabývala 

strategickým „srdcem“. Porter se pustil do nelehké otázky: „jak může podnik získat 

dlouhodobou konkurenční výhodu“. Snažil se o nalezení kompromisu mezi dvěma tehdy 

uznávanými polarizovanými přístupy. Podle jednoho z nich dosahoval podnik konkurenční 

výhody tak, že se přizpůsobil svým konkrétním podmínkám. Druhý udával, jak byla 

konkurenční výhoda založena na jednoduchém principu: „čím lépe je podnik sladěn a 

obeznámen s trhem, tím konkurenceschopnější může být“. 

 Porterovi se podařilo podchytit oba koncepty najednou. V závislosti na analýze řady 

podniků vytvořil generické strategie. Nejednalo se zde o okamžitě použitelný návod na 

dosažení konkurenční výhody, ale Porter trval na tom, že sice existují „generické strategie“, 

ale každá organizace si musí sama vybrat ty, které jsou pro ni nejvhodnější a musí si ho také 

sama správně načasovat. Čtyři „generické strategie“ jsou podloženy pěti konkurenčními 

silami, které jsou aplikovány na pěti různých typech odvětví. Jsou to fragmentarizované, 

vznikající, zralé, ustupující a globální. (Crainer, 2000) 

 



 

Příloha č. 2 

 

Životopis Tomáše a Jozefa Golise 

 

Jozef Golis  

• jednatel společnosti 

• zaměstnán jako ředitel společnosti 

• kuchař v provozovně Hotel BONUM 

• vyučen v oboru kuchař v roce 1982 

• vyučen v oboru kuchař specialista v roce 1986  

praxe:   

• 1983 – 1989 kuchař – vedoucí směny, závodní jídelna ředitelství NHKG Ostrava 

• 1992 – 1999 – provozovatel restaurace GÓL, stadion Bazaly, Ostrava 

• 1999 – dosud – GOLIS, spol. s.r.o. – 31 zaměstnanců, provoz 2 kuchyní 

(restaurace PULS, Hotel BONUM) 

• 15 let šéfkuchař české fotbalové reprezentace 

 

Tomáš Golis 

• jednatel společnosti 

• zaměstnán jako vedoucí provozu 

• absolvoval Střední školu hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích v roce 

2007 

• vyučen v oboru Kuchař – číšník pro pohostinství, Střední odborné učiliště a 

Hotelová škola v Šilheřovicích v roce 2005 

• seminář EU – v roce 2011 – certifikát kvality v gastronomickém provozu a 

cateringových službách 

praxe:   

• 2007 – dosud vedoucí kuchař střediska Hotel BONUM 

odborné stáže v tuzemsku a v zahraničí: 

• Hotel REAL PARK Itálie 

• Hotel CARLTON – Bratislava, Slovensko 

• Hotel Park In Sarvar – Maďarsko 



 

• Grandhotel Pupp – Karlovy Vary 

• Obecní dům Praha 

• Zlatá studna Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

 

Výpočty ukazatelů finanční analýzy 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Golis, spol. s.r.o    - 403 000/ - 832 000 = 0, 484 

CPI Hotel, a.s.     - 71 556 000/ 500 365 000 = - 0, 14 

ORCO Hotel Ostrava, a.s.   - 498 000/ 378 000 = - 1, 317 

Orchard Hotel, a.s.    - 19 955 000/ - 131 242 000 =  0, 152 

VALORIA AUTO, s.r.o   N/A  

 

Rentabilita tržeb 

Golis, spol. s.r.o    - 403 000/ 1 948 000 = - 0, 207 

CPI Hotel, a.s.     - 71 556 000/ 916 432 000 = - 0, 078 

ORCO Hotel Ostrava, a.s.   - 498 000/ 264 000 = - 1, 866 

Orchard Hotel, a.s.    - 19 955 000/ 61 046 000 = - 0, 327  

VALORIA AUTO, s.r.o   N/A  

 

Běžná likvidita 

Golis, spol. s.r.o    2 029 000/ 1 864 000 = 1,089 

CPI Hotel, a.s.     N/A  

ORCO Hotel Ostrava, a.s.   10 962 000/ 10 274 000 = 1, 067 

Orchard Hotel, a.s.    37 336 000/ 32 634 000 = 1, 144 

VALORIA AUTO, s.r.o   4 000/ 12 000 = 0, 333 

 

Pohotová likvidita 

Golis, spol. s.r.o    (2 029 000 – 360 000)/1 864 000 = 0,895 

CPI Hotel, a.s.     N/A 

ORCO Hotel Ostrava, a.s.   (10 962 000 – 1 787 000 )/ 10 274 000 = 0, 893 

Orchard Hotel, a.s.    (37 336 000 – 1 544 000)/ 32 634 000 = 1, 097 

VALORIA AUTO, s.r.o   N/A 

 

 


