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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je navrţení marketingové strategie vybraného podniku. Teoretická 

část je zaměřena na popis pojmů marketing a konkurenční marketingová strategie. V 

praktické části je charakterizována společnost Sichr Interier s. r. o. Dále je hodnoceno 

vnější prostředí firmy pomocí PEST analýzy. Metodou pěti konkurenčních sil je 

zhodnoceno vnitřní prostředí společnosti. Ke zhodnocení silných a slabých stránek, 

příleţitostí a hrozeb společnosti je pouţita analýza SWOT. V závěru práce jsou uvedeny 

návrhy a doporučení ke zlepšení konkurenceschopnosti společnosti. 

Klíčová slova: marketing, strategie; konkurence; konkurenceschopnost; analýza; Porterův 

model pěti konkurenčních sil; PEST analýza; SWOT analýza; vnitřní prostředí; vnější 

prostředí; stavebnictví. 

 

ABSTRACT 

The aim of this bacalary essay is suggested marketing strategy the selected company. The 

theoretical part is focused on description of marketing concepts and competitive marketing 

strategies. Further there is evaluation of external business environment through PEST 

analysis. With support by five forces is evaluate the internal environment of the company. 

The SWOT analysis is used to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats 

of the company. In conclusion of the essay is suggested and recommend to improve the 

competitiveness of company. 

Keywords: marketing; strategy; compettion; competitiveness; analysis; Porter´s model; 

PEST analysis; SWOT analysis; internal environment; external environment; building. 
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1. Úvod 

S pojmem strategie se v dnešní době setkáváme v nejrůznějších oblastech, různých 

podobách. Právě proto je práce věnována strategii, převáţně z hlediska marketingu. Firmy 

a společnosti, které se snaţí být na trhu konkurenceschopné, jsou nuceny neustále vytvářet 

podmínky, pomocí kterých zajistí konkurenční výhodu. Tím také získávají určitý náskok 

přinášející společnostem cíl v podobě zvýšení obratu a zisku. 

 Pro aplikaci marketingové strategie byla vybrána společnost Sichr Interier s. r. o. 

podnikající v oboru stavebnictví. V současné době je pro podnik velice důleţitá znalost 

jednotlivých faktorů ovlivňující podnik, proto bylo zvoleno téma „Marketingová strategie 

vybraného podniku“. Za pomoci vybraných analýz bude rozebrána konkurence firmy Sichr 

Interier s. r. o., tedy zhodnotí se to, v čem je firma výjimečná oproti své konkurenci. 

 Cílem bakalářské práce je navrţení strategie vybraného podniku a navrţení řešení 

pro zlepšení situace. Pro analýzu konkurenceschopnosti bylo vybráno několik nástrojů, za 

pomocí kterých bude zhodnoceno jak vnější, tak vnitřní prostředí firmy. 

 Bakalářská práce je sloţena ze dvou základních částí, a to z teoretické části a 

praktické části. Teoretická část popisuje teoretická východiska marketingu a konkurenční 

marketingovou strategii. Tato část je zaměřena na pojmy konkurence, 

konkurenceschopnost, analýzu pěti konkurenčních sil, analýzu PEST, a také SWOT 

analýzu. Praktická část je zaměřena na aplikaci teoretických východisek. K analýze 

konkurenceschopnosti bylo vybráno několik metod. Vnější prostředí firmy je hodnoceno 

za pomocí PEST analýzy. Vnitřní prostředí firmy je zhodnoceno na základě analýzy pěti 

konkurenčních sil. Pro analýzu silných a slabých stránek společnosti byla pouţita analýza 

SWOT. 
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2. Teoretická východiska 

 Tato kapitola bude věnována popisu jednotlivých metod, analýz a nástrojů. 

2.1 Stavebnictví 

 Díky oboru stavebnictví je zajišťována výstavba, údrţba, modernizace, 

rekonstrukce a demolizace stavebních objektů. Stavebnictví plní pro společnost důleţité 

funkce. Hlavním cílem je vytváření vhodného ţivotního a pracovního prostředí pro 

existenci lidí, zvířat a rostlin a současné zachování všech přírodních a kulturních památek. 

Stavebnictví tak představuje souhrnný obor lidské činnosti, zahrnující technické, 

ekonomické, estetické a ekolologické sloţky. 

2.2 Služby 

Stavebnictví je zařazeno do sektoru sluţeb. Dle Vebera (2002) je sluţba 

hospodářská činnost, která uspokojuje konkrétní potřebu. Jejím výsledkem je uţitek, ne 

však hmotného charakteru, jako výrobek. Sluţbu můţe poskytovatel nabízet jak 

v nehmotné podobě, tak ve spojení s hmotnou součástí. Poskytovatel sluţby má málo 

moţností, aby napravil neţádoucí situace.  

Dle Blecharze (2007) se služby vyznačují svou: 

 Nehmotností: zákazníci nemohou sluţbu posoudit před její realizací. Aby zákazníci sníţili 

svou nejistotu, vyuţívají reference známých, jiných zákazníků či minulé zkušenosti. Dále 

také sledují místo a prostředí provozovny. 

 Neoddělitelností: součástí sluţby je zpravidla poskytovatel sluţby zákazníkům. Proto je 

při poskytování sluţeb důleţitá vzájemná komunikace. 

 Variabilitou kvality služeb: Kvalita poskytované sluţby je závislá na tom, kdo sluţbu 

poskytuje. Zlepšením kvality sluţby se dá dosáhnout správným výběrem zaměstnanců, 

školením, ale také různým technickým vybavením. 

 Pomíjivostí: Sluţby nelze uskladnit a následně prodat.  
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Jednou z vývojových fází marketingu je strategický marketing, uvaţovaný ve 

vztahu k marketingovým funkcím a časovým horizontům. 

2.3 Strategický marketing 

 „Strategie – koncept celkového chování organizace, dlouhodobý program a pojetí 

činnosti organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamýšlených záměrů. “
1
 

 Marketing – je řídící proces, jehoţ cílem je poznání, předvídání, ovlivňování a 

také uspokojování potřeb zákazníků efektivním způsobem, zajišťujícím splnění cílů 

organizace.  

Názory na oblast strategického marketingu jsou různé, a proto je těţké vybrat jednu 

definici, která by tuto oblast definovala, a všichni by se s tímto zněním shodovali. 

 Podle Hindlse  (2003) strategického charakteru nabývá marketing ve chvíli, kdy se 

plánování budoucích činností zaměřuje na vymezení případných zákazníků a na upřesnění 

jejich potřeb. Bere tedy v úvahu více neţ nynější faktory. Chystá marketingové manaţery 

na změny a učí je rozeznávat výrazné příleţitosti a rizika pro firmu a reagovat na ně dřív 

neţ konkurence. Odlišný pohled na strategický marketing mají Kotler, Wong, Saunders, 

Armstrong (2007), kteří jej formulují jako „proces sladění silných stránek firmy se 

skupinami zákazníků, kterým firma může sloužit. Jedná se o proces, který ovlivňuje celkový 

směr a budoucnost firmy, proto je pro celý proces nutná znalost makroprostředí, 

mikroprostředí a obsluhovaných trhů”
2
 Dle Jakubíkové (2008) není rozdíl mezi pojmy 

strategický marketing a marketing. O marketingu říká, ţe jeho hlavním smyslem je tvořit 

dlouhodobé a vzájemně prospívající vztahy mezi organizacemi a široce pojatou veřejností. 

Manaţeři se nemohou zaměřovat pouze na řešení kaţdodenních úkolů, ale je důleţité, aby 

se zabývali strategickým rozhodováním. 

Ze zmíněného přehledu je zřejmé, ţe pojem strategický marketing není 

jednoznačně obsahově definován. Přesto z uvedených pohledů, lze identifikovat jeho 

                                                             
1
VEBER, J.,Management. 1. vyd. Praha:  Management Press, 2007. 700s. str. 381. ISBN 978-80-7261-029-7 

2 KOTLER P., WONG V., SAUNDERS J., AMSTRONG G. 4 vyd. Praha: GRADA Publishing. 1048 s. str. 

315 ISBN 978-80-247-1545-2 
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znaky, kterými jednoznačně jsou zaměření se na budoucnost, na budoucí potřeby a 

poptávku, na budoucí činnosti firmy a budoucí zákazníky. 

Pro účely bakalářské práce je následující část věnována konkurenci.  

2.4 Konkurence 

Dle Mikoláše (2005) konkurence znamená soupeření, soutěţení, případně 

hospodářskou soutěţ, konkurence nemá záběr jen ekonomický, ale také kulturní, sociální, 

etický a politický. Konkurence je vztah dvou a více subjektů. Aby konkurent mohl vstoupit 

do konkurenčního vztahu, musí splňovat nejméně dva předpoklady, musí disponovat 

konkurenčním potenciálem a musí disponovat specifickým potenciálem, tedy musí chtít 

vstoupit do konkurence. 

Konkurence se dělí  na: 

 Konkurence mezi nabídkou a poptávkou 

Výrobci chtějí prodat své zboţí s co největším ziskem. Spotřebitelé chtějí uspokojit své 

potřeby nákupem zboţí za co nejniţší cenu. Jde tedy o protichůdné přístupy. Rovnováţný 

stav je kompromis mezi nabídkou a poptávkou. 

 Konkurence na straně poptávky 

Kaţdý spotřebitel chce nakoupit co nejvíce zboţí za co nejniţší cenu, a to i na úkor 

ostatních spotřebitelů. Význam této konkurence roste, je-li poptávka vyšší neţ nabídka. 

Pak u konkurence mezi spotřebiteli dochází k růstu ceny. 

 Konkurence na straně nabídky 

Výrobce přichází na trh s tím, ţe prodá co největší mnoţství svých výrobků, za co 

nejlepších podmínek, které maximalizují jeho zisk. Výraznou sílu získá konkurence na 

straně nabídky, kdyţ je nabídka menší neţ poptávka. Pak většinou konkurence mezi 

výrobci vede k poklesu ceny. 

 

Pojem konkurence je úzce spjat s níţe popsanou konkurenceschopností. 
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2.5. Konkurenceschopnost 

Podle Mikoláše (2005) podstata konkurence firem spočívá v jejich 

konkurenceschopnosti. Je jednou z podob podnikatelského potenciálu, který představuje 

pravděpodobnou změnu, která vyvolává jednak odpor ke změně, jednak příleţitosti 

k uchopení původního potenciálu nebo ke vzniku nového. 

Konkurenceschopnost jako podnikatelský potenciál se vyznačuje: 

 Všeobecnými charakteristikami 

Existuje potenciál jako rozdíl mezi tím co skutečně je, a tím co můţe nebo musí být, je to 

tedy pravděpodobná změna, která vyvolává odpor ke změně a také je to příleţitost 

k udrţení původního potenciálu nebo ke vzniku nového potenciálu firmy. 

 Speciální charakteristikou 

Existuje vnější zřetele hodný potenciál, omezující potenciál firmy nebo nabízející 

příleţitost k umocnění potenciálu společnosti. To znamená, ţe existuje jasně daný 

konkurent firmy, budˇ na straně nabídky, nebo na straně poptávky. 

2.6.  Analýza konkurenčních sil 

Dle Sedláčkové, Buchty (2006) důleţitým faktorem, který působí na podniky, jsou 

konkurenční síly. Nedílnou součástí analýzy mikrookolí je analýza konkurenčních sil, která 

hledá podstatu konkurence v odvětví. Konkurenční síly ovlivňují konkurenční postavení a 

úspěšnost podniku. Řadíme mezi ně konkurenční pozice podniku, strukturu zákazníků, 

pověst mezi věřiteli i dodavateli a schopnost přilákat kvalifikované pracovníky. 

Analýza konkurenčních sil je zaměřená na rozbor konkurenční situace, na zdroje 

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

současnou i budoucí konkurenční situaci. 

2.6.1 Pět konkurenčních sil 

Cílem Porterovy analýzy je pochopit síly, které v prostředí působí a určit, které 

mohou mít pro podnik v budoucnosti velký význam, a které mohou být strategickými 

rozhodnutími managementu ovlivněny. 
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Rivalita mezi konkurenčními podniky 

Dle Sedláčkové, Buchty (2006) úspěch konkurenční strategie firmy je do značné 

míry závislý na konkurenčních strategiích soupeřů a na zdrojích, které jsou schopni 

investovat do podpory svých strategií. Konkurenční boj mezi soupeři můţe mít různou 

intenzitu a řadu podob. Mezi konkurenční nástroje patří cena, kvalita, sluţby, záruky a 

garance, reklamní kampaně, akce na podporu prodeje, distribuční kanály, nové výrobky 

atd.  

Hrozba substitučních výrobků 

Jestliţe se stane substitut pro svou cenu nebo výkon přitaţlivější, pak budou někteří 

kupující lákáni odvrátit svou oblibu od původního výrobku. Úvahy o substitutech je nutné 

začít pochopením potřeb, které daný obor uspokojuje. Úvaha o hrozbě ze strany substitutů 

musí mít široký záběr. Často se dostávají do konkurenčních vztahů podniky v jednom 

odvětví s podniky v jiném odvětví, protoţe jejich výrobky jsou dobrými substituty. 

Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků je stanovena diferenciací 

substitutů, relativní výši cen substitutů a náklady na změnu. 

Hrozba vstupu potencionálních konkurentů 

Noví konkurenti s sebou přinášejí dodatečné kapacity a plány na získání dobré trţní 

pozice, které jsou často podporovány podstatnými zdroji a schopnostmi. Váţnost hrozby 

vstupu nových konkurentů do určitého sektoru závisí na vstupních bariérách a očekávané 

reakci ostatních konkurentů. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla a vliv dodavatelů zdrojů důleţitých pro obor, můţe být podstatným 

ekonomickým faktorem, protoţe mohou směřovat ke sniţování výnosnosti jednotlivých 

podniků v odvětví. Silní dodavatelé mohou sniţovat zisky svých odběratelů zvyšováním 

cen vstupů nebo sniţováním jejich kvality. Pod pojmem dodavatel si můţeme představit i 

dodávku expertizy pro management, kvalifikované práce, či poskytnutí kapitálu. Těchto 

nezbytných zdrojů není nadbytek a podniky jsou proto nuceny minimalizovat svou 

závislost na dodávkách z vnějších zdrojů tak, ţe zvyšují úroveň vlastních manaţerů, školí 
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svůj personál a k financování investičních aktivit vyuţívají vlastní zdroje. Vliv dodavatelů 

je vyšší, čím větší je jejich vyjednávací síla. 

Vyjednávací síla kupujících 

Silní zákazníci výrazně ovlivňují konkurenční podmínky v odvětví. Kupující 

mohou způsobit ztráty potencionálních zisků podniků v oboru. Velká potenciální síla 

zákazníků můţe vyhrotit konkurenční vztahy. Kupující mohou vyuţít svoji sílu, a tím si 

vymoci další výhody. 

2.7 Marketingová situační analýza 

 Dle Jakubíkové (2008) je situační analýza všeobecná metoda zkoumání 

jednotlivých prvků a vlastností makroprostředí a mikroprostředí, ve kterém firma podniká, 

popřípadě které na ni určitým způsobem působí, ovlivňuje její činnost a zkoumání 

vnitřního prostředí firmy, její schopnosti produkty tvořit, vyvíjet a inovovat, produkovat, 

prodávat a financovat programy.    

Marketingová situační analýza zkoumá prostředí podniku, konkurenci, segmenty 

trhu, odhad budoucí poptávky a prodejů. 

Marketingová situační analýza směřuje k volbě cílových trhů a k nalezení reálných 

a zároveň náročných marketingových cílů, strategii podniku pro individuální trhy včetně 

strategií individuálních prvků marketingového plánu. 

Marketingovou situační analýzu lze rozdělit do tří částí: 

- Informační část, kde dochází ke sběru informací a k jejich hodnocení. Tato část 

obsahuje: 

 hodnocení vnějších faktorů, 

 hodnocení vnitřních faktorů, 

 matici konkurenčního profilu. 

 

- Porovnávací část generuje moţné strategie při vyuţití některé z metod: 

 metoda SWOT, 

 metoda SPACE, 
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 metoda BCG, 

 interní – externí metoda. 

 

- Rozhodovací část, která objektivně hodnotí zvaţované strategie. 

2.8. Analýza PEST 

 Dle Vebera a kol. (2000) analýza vychází z popisu skutečností podstatných pro 

vývoj externího prostředí organizace v minulosti, zvaţujeme, jak se tyto faktory mění 

v čase. Následně se snaţí odhadnout, do jakého rozsahu se v důsledku těchto změn zvyšují 

nebo sniţují určité úrovně jejich důleţitosti. 

2.8.1 Ekonomické faktory 

 Mezi ekonomické faktory řadíme trendy vývoje HDP, ekonomické cykly, úrokové 

sazby, vývoj peněţní zásoby, míru inflace, míru nezaměstnanosti, disponibilitu a cenu 

energií. 

2.8.2 Politicko-právní faktory 

K politickým faktorům patří antimonopolní opatření, zákony na ochranu ţivotního 

prostředí, politika zdanění, regulace zahraničního obchodu, sociální politika, stabilita 

vlády. 

2.8.3 Sociálně kulturní faktory 

Mezi sociálně kulturní faktory řadíme demografický vývoj, rozdělování důchodů, mobilita 

obyvatelstva, vývoj ţivotní úrovně a ţivotního stylu, míra vzdělanosti obyvatelstva, přístup 

k práci. 

2.8.4 Technologické faktory 

Technologické faktory zahrnují vládní výdaje na výzkum a vývoj, trendy ve vývoji a 

výzkumu, rychlost technologických změn, míra zastarávání technologií, vládní přistup 

k výzkumu a vývoji. 



Jolana Bednářová: Marketingová strategie vybraného podniku 
 

2013  9 

 

2.9 Analýza SWOT 

Metoda SWOT je analýza, která identifikuje interní faktory, silné a slabé stránky 

podniku, které následně dává do souladu s externími faktory, s příleţitostmi a hrozbami. 

Získaná data jsou východiskem pro formulaci strategie. 

Hrozby a příležitosti budoucího okolí 

Podle Vebera a kol. (2000) u analýzy budoucích hrozeb okolí musíme vycházet jak 

z hrozeb makrookolí, tak i mikrookolí. 

Přehled příznačných hrozeb: 

- vysoká diferenciace v odvětví, 

- státní regulace, 

- know-how, které se v odvětví pouţívá, 

- velký počet konkurujících si firem, stejně velké konkurující firmy, 

- pomalý růst odvětví, 

- hrozba substitučních výrobků, 

- hrozba vstupu nového výrobce. 

Příleţitosti jsou u většiny případů chápány jednak jako příleţitosti, které pomohou podniku 

neutralizovat hrozby, jednak jako vlastní rozvojové příleţitosti vyplývající z charakteru 

okolí.  

Silné a slabé stránky podniku 

Okolí podniku je silným faktorem ovlivňující tvorbu strategie firmy, ale ukázalo se, ţe 

nemůţe být faktorem jediným, musí být vzaty v úvahu silné a slabé stránky podniku a jeho 

vnitřní zdroje. 

Silné a slabé stránky najdeme v těchto oblastech: 

- finanční síla organizace, 

- výzkum a vývoj, 

- výrobková politika, 

- úroveň managementu, 
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- organizace firmy, 

- napojení na infrastrukturu, 

- image firmy či výrobku. 

Kombinací příleţitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek podniku pak vznikají 

různé varianty strategického chování, přičemţ je nutné vzít v úvahu, ţe jde o budoucí 

vývoj, to znamená, ţe jak silné a slabé stránky, tak příleţitosti i hrozby se musí chápat tak, 

ţe zvaţujeme moţné volby budoucího růstu, stagnace nebo moţné zhoršení těchto faktorů. 

Podle charakteru odvětví a kombinací vnitřních a vnějších stránek lze pro podnik volit 

různé druhy strategií, které vycházejí ze čtyř moţných přístupů: 

- S – O: vyuţívat silných stránek a velkých příleţitostí vyplývajících z okolí, 

- W – O: snaţit se postupně vyřazovat slabé stránky za pomoci příleţitostí z okolí, 

- S – T: vyuţívat svých silných stránek pro eliminaci hrozeb, 

- W – T: snaţit se vyřešit neuspokojivý stav i za cenu likvidace organizace.  
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3. Marketingová strategie vybraného podniku 

     Další část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku vybraného podniku a 

analyzování konkurence firmy Sichr Interier s. r. o. 

3.1 Charakteristika vybraného podniku 

Obr. 3.1 Logo společnosti 

 

Zdroj:http://www.sichrinterier.cz/ 

Firma Sichr interier s.r.o. působí jiţ od roku 1990. Sídlo společnosti se nachází 

v Bruntále na ulici Sladovnická 16. Jednatelem společnosti s ručením omezeným je Luboš 

Sivák. Specializuje se na kompletní řešení interiérů a jejich dodání na klíč.  

Základní kapitál společnosti činí 100 000 Kč. 

Předmětem podnikání je obchodní činnost – koupě zboţí za účelem jeho dalšího 

prodeje, montáţ, opravy, údrţba vyhrazených elektrických zařízení, zednictví, provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování. 

Nabízí kompletní sluţby v oblasti bytové architektury a zajišťuje kompletní servis a 

dodávky na klíč. Do okruhu činností patří realizace interiérů, jako jsou kuchyně, koupelny, 

výroba nábytku. Nabízí také realizaci interiérů pro nebytové prostory jako kanceláře, 

zasedací místnosti, cukrárny a další. Jednou ze stavebních činností firmy Sichr Interier s. r. 

o. je hydroizolace. Firma provádí hydroinstalace plochých střech moderní technologií 

svařováním měkčeného PVC, sanace vlhkého zdiva drenáţními systémy. Jako další 

stavební činnost společnost uvádí termoizolaci, zateplování budov kontaktním systémem 

firmy STOMIX. Dále se zaměřuje na modernizaci bytového fondu, rekonstrukci 

ubytovacích zařízení, půdní vestavby, sádrokartonářské práce, přestavby zemědělských 

budov, montáţe kanalizačních systémů, vodovodních přípojek, čističek odpadních vod, 

výkopové práce, vodo-topenářské práce. 

Nedílnou součástí kaţdého projektu je vytvoření studie. Zajišťuje funkci přípravy 

pro následnou realizaci a konkretizuje zákazníkovi poţadavky a styl. Prvním krokem je 

http://www.sichrinterier.cz/
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definice cílů zákazníka, které má výsledná realizace splňovat. Na jejich základě vytváří 

návrh, který zahrnuje dispoziční a funkční uspořádání nového interiéru. Jeho nedílnou 

součástí je také výběr materiálu zákazníkem, zdali splňuje všechny dříve vytyčené cíle, se 

stává podkladem pro stavební řízení. 

Protoţe se jedná o kompletní sluţbu na klíč, starají se následně i o celou realizaci 

navrţeného díla. To zahrnuje dodání všech materiálů a řemesel, výrobu a montáţ nábytku, 

doladění do posledních detailů. 

 

3.2 Sídlo společnosti 

 

Zdroj: http://www.mapy.cz/ 

3.2 Model pěti konkurenčních sil 

Pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil lépe poznáváme cílené okolí 

podniku. Hlavním působištěm podniku Sichr Interier s. r. o. je Bruntál, který spadá do 

Moravskoslezského kraje, proto se také konkurence nachází v mikrookolí podniku, tudíţ 

všechny konkurenční podniky budou spadat také do Moravskoslezského kraje. 

http://www.mapy.cz/
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3.2.1 Rivalita mezi současnými konkurenty na trhu 

Po celé České republice je na stavebním trhu mnoho konkurenčních firem. Kaţdý 

podnik je pro firmu hrozbou ať uţ větší nebo menší, kaţdý se totiţ snaţí maximalizovat 

svůj zisk. Sníţí tak volné zakázky, a tím i ziskový potenciál. Pro porovnání bylo vybráno 5 

konkurenčních podniků v Moravskoslezském kraji, které by mohly firmu ohrozit. 

1) RD Rýmařov 

Jedním z největších konkurentů na stavebním trhu v okresu Bruntál je firma RD 

Rýmařov se sídlem v Rýmařově. Společnost působí na trhu jiţ 40 let, realizovala více neţ 

22 000 staveb, zaměřila se ne jen na rodinné či bytové domy, ale také na celé developerské 

projekty. Základní kapitál společnosti činí 100 000 000 korun. 

Firma klade důraz na zdravotní nezávadnost pouţívaných materiálů. Splňuje 

tuzemské normy i přísné normy tradičních zemí Evropské Unie. O kvalitě společnosti 

svědčí také právo uţívat znak kvality RAL propůjčený společnosti pro jakost německých 

montovaných staveb. Dalším důkazem kvality výrobků je evropský certifikát ETA, který 

společnost získala jako první v České republice, nechybí ani certifikát ČSN ISO 9001 

managementu kvality.  

Předmětem podnikání je výzkum a vývoj konstrukce lehké prefabrikace na bázi 

dřeva, koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje, truhlářství, pronájem nebytových 

prostor, sluţby se speciálními stroji, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb 

včetně jejich změn, udrţování prací na nich a jejich odstraňování, realitní činnost, 

zednictví, dokončovací stavební práce, montáţ, údrţba a servis telekomunikačních 

zařízení, izolatérství, podlahářství, klempířství, pokrývačství, tesařství, vodo-instalatérství, 

topenářství, montáţ suchých staveb, přípravné práce pro stavby, montáţ, opravy, revize a 

zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. 

Základní nabídka zahrnuje přes dvě desítky typových projektů, včetně jejich mnoha 

variant a různých architektonických doplňků. Vyhovují individuálním poţadavkům 

zákazníka, kaţdý dům se tak stává originálem. 
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2) Dobré stavby s.r.o. 

Společnost přišla na trh v roce 1999. Sídlo firmy se nachází v Ostravě. Základní 

kapitál společnosti činí 100 000 korun. Firma se výhradně zaměřuje na komplexní 

zajišťování pozemních staveb. To zahrnuje revitalizaci, rekonstrukci, fasády, výměnu 

oken, opravy balkonů, lodţií a oken u panelových domů.  

Postupem času se společnost začala specializovat na stavby na klíč, hrubé stavby 

rodinných domů, rekonstrukce, střechy, výměnu oken a zateplení u rodinných domů. Dále 

se také zaměřuje na generální opravy a rekonstrukce historických fasád včetně jejich 

ozdobných prvků. 

Společnost Dobré stavby vlastní několik certifikátů: 

 ČSN EN ISO 9001 – management kvality, 

 ČSN EN ISO 14001 – environmentální management, 

 ČSN EN  OHSAS – 18001 – ochrana zdraví při práci. 

3) RD STYL a.s. 

Akciová společnost působí na stavebním trhu od roku 1998 se sídlem v Ostravě. 

Základní kapitál je 5 200 000 korun. 

 RD STYL se zabývá výstavbou rodinných cihlových domů na klíč. Od počátku 

zaloţení společnosti předali více neţ 500 rodinných domů, klientům také nabízí výstavbu 

rodinného domu podle jakéhokoliv projektu společnosti G SERVIS CZ s.r.o., se kterou 

uzavřeli spolupráci. Firma se zaměřuje hlavně na kvalitní technologie výstavby, velkou 

pozornost věnuje zateplení domu tepelnou izolací, zateplení soklu, podlah nebo také 

nadstandardní izolaci v šikminách podkroví.  

4) GAMA CONSTRUCT s.r.o. 

Společnost se zaobírá komplexními sluţbami v okruhu staveb rodinných domů na 

klíč od roku 1995. GAMA CONSTRUCT má své sídlo ve Frýdku Místku. Společníci 

vloţili základní kapitál v hodnotě 100 000 korun. 
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Společnost mezi své sluţby uvádí architektonickou, projekční a inţenýrskou 

činnost, rodinné domy na klíč podle katalogů a individuálních projektů, provádění 

vnitřních a vnějších bazénů vč. technologie, provádění zpevněných ploch, chodníků, 

vnějších schodišť, oplocení, zateplování objektů a opravy fasád, přípojky inţenýrských sítí, 

zpracování nejvhodnějšího finančního plánu na získání hypotečního úvěru, dodávky 

bytových a občanských staveb, rekonstrukce objektů, půdní vestavby, provádění liniových 

staveb inţenýrských sítí. 

Ve své činnosti klade důraz na kvalitu provedených prací s vyuţitím tradičních i 

progresivních technologií současné výstavby a spolehlivost při uspokojování přání klientů. 

5) PROIN s.r.o. 

Historie společnosti sahá do roku 1994, od roku 2002 se stala členem programu 

POROTHERM DŮM WIENERBERGER. Společnost má zázemí v Českém Těšíně. 

Základní kapitál společnosti činí 100 000 korun. 

Po celou dobu své existence firma nabízí projekční činnost, která zahrnuje návrhy, 

3D pohledy, projektové dokumentace pro umístění staveb, projektové dokumentace pro 

stavební povolení, přípojky kanalizace, vodovodu, plynu, elektřiny a ústředního vytápění, 

dále zajistí vypracování poţární zprávy, umístění stavby na pozemek, energetický štítek a 

průkaz budovy. Také zajišťuje zpracování projektové dokumentace v oblastech: rodinné 

domy, obytné domy, průmyslové objekty, administrativní objekty, sklady a zemědělské 

objekty, objekty pro podnikatelskou činnost, střešní nástavby, přední vestavby, 

rekonstrukce objektů. Společnost realizuje stavbu na klíč a nebo pouze hrubou stavbu. 

Realizují novostavby objektů, rodinné domy, opravy a rekonstrukce objektů, nástavby, 

přední vestavby. 

Z analýzy konkurence, se kterou firma Sichr Interier s. r. o. bojuje je zřejmé, ţe 

některé z firem nabízí více sluţeb. Například podnik Gama Construct se zaměřuje nejen na 

realizaci rodinných domů, bytových a občanských prostor, ale také provádění vnitřních a 

vnějších bazénů. Některé z firem také vlastní certifikáty ČSN EN ISO 9001 – management 

kvality, ČSN EN ISO 14001 – environmentální management a také ČSN EN OHSAS 

18001 – ochrana zdraví při práci.  
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3.2.2 Síla nové konkurence 

 Pro všechny firmy, které podnikají v jakémkoliv oboru, je vstup nového konkurenta 

na trh velkým rizikem. U malých podniků můţe dokonce dojít vlivem nové konkurence, 

úspěšné na trhu, aţ k samotnému zániku.  

 Zda noví konkurenti vstoupí na trh, závisí do určité míry na tom, jaké jsou bariéry 

vstupu do daného odvětví. Výhodou je zboţí, které se na stavebním trhu nabízí, vychází ze 

stejných výrobních procesů a nová konkurence by musela nabídnout niţší cenu, cenu 

například nadstandardní sluţby svým potenciálním zákazníkům. Stěţejním faktorem pro 

potenciální firmu je také základní kapitál, který musí sloţit pro vstup na trh. Jelikoţ je 

firma Sichr Interier s. r. o. na trhu jiţ několik let, jsou pro ni výhodou cenové zvýhodnění. 

Společnost si také za několik let na stavebním trhu vytvořila jméno firmy, nová 

konkurence si tyhle postoje ke společnosti teprve tvoří. 

3.2.3 Hrozba substitučních výrobků 

Všeobecně v oboru stavebnictví není hrozba substitutů aţ tak vysoká. Ale jelikoţ se 

firma Sichr Interier s. r. o. zaměřuje hlavně na realizaci rodinných domů, bytových i 

nebytových prostor z cihel, tak za hlavní substituční výrobek můţeme povaţovat dřevěné 

nízkoenergetické ekologické stavby, které jsou známé také pod pojmem dřevostavby.  

 Velkou výhodou oproti cihelným domům je rychlá a ekologická výstavba, 

celoroční a suchá výstavba, jednoduchá manipulace a zpracování, výborně tepelné izolační 

vlastnosti. Další výhodou je také jejich cena, která je niţší neţ u cihlových domů. 

 Hrozba ze strany substitutů je tak celkem vysoká. 

3.2.4 Síla dodavatelů 

Pro společnost Sichr Interier s. r. o. je nejvýznamnějším dodavatel stavebního 

materiálu pro výstavbu rodinných domů, bytových a nebytových prostor firma Stavebniny 

Janík. Dalším dodavatelem je firma Richter – Frenzel s. r. o., ta se zaměřuje na dodání 

zdravo-technické instalace a vytápění. Nábytek si společnost vyrábí sama. 

 Společnost Stavebniny Janík působí v České republice od roku 1994, sídlí 

v Ostravě, dříve měla dvě pobočky, a to v Kobeřicích a Dolním Benešově, dnes má však 

své pobočky i v Bruntále, kde odebírá zboţí firma Sichr Interier, dále v Krnově, Opavě a 
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Vrbně pod Pradědem. Společnost se jiţ od počátku svého vzniku zabývá prodejem 

stavebního materiálu. Firma má opravdu velký sortiment: obklady, dlaţby, barvy, laky, 

stavební desky, tepelné izolace, okna, dveře, fasádní materiál a další. 

 Stavebniny Janík však bojují s velkou konkurencí v Moravskoslezském kraji, která 

dodává stavební materiál. Dodávaný materiál není nijak specifický, proto také vyjednávací 

síla vůči podniku Sichr Interier je malá a nepředstavuje pro podnik hrozbu. Naopak se 

dodavatel snaţí se společností navázat partnerský vztah, a to věrnostními programy, 

formálním i neformálním pozváním na akce. 

3.2.5 Síla odběratelů (zákazníků) 

 Společnost Sichr Interier nabízí širokou škálu sluţeb, a tak se najde i široká škála 

odběratelů. Pro podnik jsou cílovými zákazníky ve velké míře rodiny a domácnosti, které 

chtějí zlepšit úroveň svého bydlení zakoupením nového bytu či domu. Nemalou část 

odběratelů zastupují také zemědělci pro zhotovení kravínů, hal na uskladnění krmiva, 

siláţních jam a další. Velkou poptávku firma zaznamenává také u majitelů hotelů. 

 V loňském roce postavila firma první část velkého hotelu v areálu Avalanche, který 

slouţí hlavně k zimní rekreaci a letos dostavuje druhou část, v současné době se přistavují 

také bungalovy a apartmány. Po této dostavbě bude v tomto areálu kapacita aţ 300 míst, 

přízemní části budov jsou řešeny bezbariérově.  

 V současné době klesá kupní síla domácností v důsledku celosvětové finanční 

krize. Vyjednávací síla odběratelů tak vzrostla, jelikoţ stavební firmy bojují o kaţdého 

odběratele, snaţí se je tak přesvědčit a dostat na vlastní stranu pomocí nejlépe odpovídající 

nabídky. 

3.3 PEST analýza 

 Další analýzou konkurence podniku bude PEST analýza, která se zaměřuje na 

makrookolí podniku. Konkrétně se jedná o politické, ekonomické, sociální a technologické 

faktory. 
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3.3.1 Technologické faktory 

  Pro kaţdý podnik, který se chce dobře uchytit na trhu, je důleţité, aby sledoval 

technologické novinky v oboru stavebnictví. 

 Jednou z novinek je výstavba inteligentních (chytrých) domů. Pod pojmem 

inteligentní dům se rozumí budova, ve které jsou zařízené plně integrované a vzájemně 

spolupracující systémy, díky kterým člověk můţe ovládat svůj dům na dálku, a to 

stisknutím jednoho tlačítka. Základem těchto budov je integrovat všechny systémy budovy 

do jednoho uceleného systému, který tvoří mozek celého domu a je schopen jej řídit 

komfortně a hospodárně.  

 Centrální systém pomáhá automatizovat provoz domu. Systém se také stará o 

zabezpečení domácnosti, kdykoliv udává přehled o bezpečném chodu domácnosti. Při 

odchodu z domu můţe majitel jedním dotykem zapnout alarm, zatáhnout ţaluzie, zhasnout 

světla a vypnutí vybraných zásuvek. Důleţitým faktorem je optimální a efektivní ovládání 

tepelných technologií, díky němuţ se dosáhne velkých finančních úspor a tím je i šetrný 

k ţivotnímu prostředí. Systém pruţně reaguje na činnost členů domácnosti. Výhodou je 

také napojení veškerého osvětlení do centrálního systému. 

 Firma IMMERGAS přivedla na trh novinku v podobě tepelného čerpadla typu 

vzduch-voda pro ohřev teplé vody, který se rozhodla do svého sortimentu zařadit firma 

Sichr Interier.  

Tepelné čerpadlo pracuje na principu čerpání tepelné energie z chladnějšího místa 

na teplejší, k čemuţ slouţí teplonosné chladivo, výparník, kompresor a expanzní ventil. 

Chladivo přijímá ve výparníku teplo z přiváděného vzduchu a mění své skupenství 

z kapalného na plynné. Následně je pomocí kompresoru stlačeno na vyšší tlak, coţ je 

provázeno nárůstem teploty. Horké páry chladiva poté proudí do tepelného výměníku na 

integrovaném zásobníku, kde předávají tepelnou energii a ochlazují se. Při tomto předání 

tepla chladivo kondenzuje zpět do kapalného stavu a putuje zpět na výparník. Pomocí 

popsaného cyklu lze za určitých podmínek přenést více tepelné energie, neţ bychom 

získali ze samotné elektrické energie, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje.  

Za úspěchem těchto tepelných čerpadel stojí relativně nízké provozní náklady, 

jelikoţ je celá funkční sestava sestavena do jednoho celku, je i montáţ tohohle zařízení 

velice snadná, také jsou řazena mezi zdroje tepla, vyuţívající obnovitelné zdroje energie. 
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3.3.2 Sociální faktory 

 Počet obyvatel k 31. 12. 2012 byl v České republice 10 516 125, to je o 10,7 tisíc 

více neţ v roce 2011. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je vyšší počet nově narozených 

neţ zemřelých. K nárůstu obyvatelstva přispěl také počet přistěhovalých cizinců, největší 

zastoupení měli Ukrajinci, Slováci, Rusi. Negativní informací je, ţe podle českého 

statického úřadu bude na území České republiky osob starších 65 let přibývat. Avšak 

pozitivní informací je, ţe i přes stárnutí obyvatelstva čím dál více dochází k nárůstu 

informační technologie. Tato informace má pro společnost Sichr Interier význam ve 

výstavě inteligentních (chytrých) budov. 

 Domácností a firem s připojením k internetu stále přibývá. Také přibývá reklam, 

které firmy zveřejňují na internetu. V poslední době se velkým fenoménem staly sociální 

sítě, pronikají jak do domácností, tak do podniků, firmy se tak snaţí být více viděny u 

potenciálních zákazníků, a tak prorazit na trh. Sociální sítě jsou místem, kde s minimálními 

náklady a v krátkém čase můţete získat zpětnou vazbu od svých stávajících či 

potenciálních zákazníků. Informace se k potenciálnímu zákazníkovi dostane v příjemném 

prostředí, kde je zvyklý komunikovat především se svými přáteli. Marketingové sdělení 

tak příjme lépe, neţ v případě konvenčních marketingových nástrojů. Výhodou sociálních 

sítí je předávání informací o produktech a sluţbách firmy. Pomocí sociálních sítí můţe 

podnik zvýšit zákaznickou loajalitu a podvědomí zákazníků o jejich společnosti a sluţbách. 

Můţe také od svých zákazníků získat nápady a náměty pro další rozvoj sluţeb. Na 

sociálních sítích se dá efektivně komunikovat, je totiţ snadné oslovit určitou skupinu a 

firma tak neplatí za oslovení těch, kteří cílovou skupinu netvoří. Nebýt v sociální síti by 

pro firmu mohlo znamenat poskytnutí konkurenční výhody jiným. 

4.3.3 Politické faktory 

 Podnikatelské prostředí obklopuje podnik, ovlivňuje jej a v různých směrech také 

omezuje. Česká republika je parlamentní republika s demokratickým vládním systémem, 

výkonnou moc provádí prezident a vláda (vrcholový orgán výkonné moci). Od roku 2004 

je členem Evropské Unie, která na jednu stranu umoţňuje podnikatelským subjektům 

získávat určité dotace z evropských fondů. Na druhou stranu je však ČR nucena 

odevzdávat do Evropských fondů část státního rozpočtu, pro společnosti stoupá 

konkurence, vyšší nároky na kvalitu. Česká republika je často kritizována za nedostatečné 
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prosazování a obhajování zájmů českých podnikatelů na setkáních EU. Stejně tak je stále 

více kritizována za pomalé soudní řízení a vysokou byrokracii. V dnešní době se stále více 

dbá na ţivotní prostředí. V České republice je příroda chráněna v chráněných územích. 

Nejvyšším orgánem ochrany přírody je ministerstvo ţivotního prostředí České republiky, 

které dohlíţí na dodrţování legislativy. 

 Daňový systém České republiky je srovnatelný se systémem většiny vyspělých 

zemí, daňové příjmy přicházejí z jak nepřímých tak přímých daní. Společnostem, které 

podnikají na území ČR, neprospívají neustálé změny. Od 1. 1. 2013 se zvýšila základní 

sazba DPH z 20 % na 21 %, sníţená sazba DPH z 14 % na 15 %. 

3.3.4 Ekonomické faktory 

 Ekonomika dle Ministerstva financí byla v roce 2012 v recesi, podle predikce 

ekonomiky by v letošním roce mělo dojít k oţivení. Hlavní příčinou recese byla klesající 

poptávka jednak domácností po zboţí a sluţbách, tak investorů po fixním kapitálu.  

 Míra nezaměstnanosti dosáhla v únoru letošního roku 7,3 % a meziročně se zvýšila 

o 0,3 %, niţší je v dnešní době nezaměstnanost muţů, která činí 6,5 %, míra 

nezaměstnanosti ţen je 8,5 %. Hrubý domácí produkt poklesl v roce 2012 o 1,2 %, coţ 

bylo příčinou ekonomické recese. Spotřebitelské ceny dle Českého statistického úřadu 

vzrostly v únoru oproti lednu 2013 o 0,1 %. Tento růst zapříčiňuje doprava, rekreace, 

kultura, ceny pohonných hmot. Míra meziroční inflace nyní činí 1,7 %. Průměrná mzda 

letos vzrostla o 3,7 % a činí 27 170 Kč. 

 Ceny bytů a rodinných domů v České republice dosáhly vrcholu v roce 2008. 

V loňském roce ceny u nemovitostí klesly o 9,1 %, tento stav je podobný průměru za celou 

EU. Cenu nemovitostí velmi ovlivňuje trh práce. Tam kde je nízká nezaměstnanost se byty 

a rodinné domy prodávají za niţší cenu. Pokles o 6,3 % zaznamenalo loni stavebnictví, 

které se obtíţně vyrovnávalo s nedostatkem zakázek soukromého veřejného sektoru. 

Stavební produkce v lednu 2013 klesla meziročně o 9,3 %. Průměrný počet zaměstnanců 

v podnicích s padesáti a více zaměstnanci ve stavebním průmyslu se začátkem roku 2013 

sníţila o 6,2 %. Průměrná měsíční mzda v tomto odvětví vzrostla o 1,6 % a nyní tedy činí 

26 673 Kč. Počet vydaných stavebních povolení se meziročně zvýšil o 4,1 % a stavební 

úřady jich vydaly 7 040. Jak počet zahájených, tak dokončených bytů se meziročně sníţil, 

zahájené byty o 39 %, nedokončené byty o 10,4 %.  
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3.4 SWOT analýza 

 Pro většinu firem není jednoduché se udrţet na stavebním trhu, aby však firma na 

trhu uspěla, měla by znát své silné stránky, které by se měla snaţit vyzdvihnout a taky své 

slabé stránky, kterým by se měla vyhnout, neupozorňovat na ně a co nejvíce je 

minimalizovat. Uvedu také příleţitosti, které by firmu mohly přivést na lepší cestu a 

hrozby, které by naopak firmu mohly ohrozit. 

3.4.1 Silné stránky podniku 

Za silné stránky podniku se povaţuje: 

 péče o zákazníky, 

 dodrţování stanovených termínu, 

 stálí zaměstnanci, 

 vysoká kvalita, 

 dlouholetá zkušenost na trhu, 

 dobrá pověst u odběratelů, 

 dobré vztahy s partnery. 

 

Pro firmu Sichr Interier s. r. o. je velkou prioritou péče o zákazníka, snaţí se kaţdému 

z nich individuálně vyhovět ve všech směrech. Společnosti jde především o udrţení 

zákazníků, navazují s nimi vřelé vztahy. Kaţdý ze zákazníků má díky dobré komunikaci se 

společnosti vyřešit ihned jakýkoliv dotaz a to, pomocí emailu, telefonu, skypu, osobního 

kontaktu. Společnost je časově velice flexibilní. 

Podnik dbá na dodrţování stanovených termínů, udělá vše pro to, aby stavba byla 

předána ve smluvený den. 

Většina zaměstnanců je stálých, tudíţ mají velké zkušenosti a firma ví, co od nich 

můţe očekávat. 

Další silnou stránkou je vysoká kvalita, Sichr Interier s. r. o. dbá na to, aby všechny 

práce byly odvedeny pečlivě, pouţívá kvalitní materiál a luxusní vybavení, to tvoří 

nábytek, který si sami vyrábí.  
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Společnost působí na trhu jiţ od roku 1990, to znamená, ţe má za 13 let své existence 

obrovské zkušenosti, výhodou je známé a dobré jméno firmy hlavně v okrese Bruntál, 

oproti nové konkurenci, která se tak hůř dostává do podvědomí potenciálních zákazníků.  

Podle referencí, které má firma uvedené na svých webových stránkách, můţeme 

usoudit, ţe má podnik dobrou pověst u svých odběratelů. 

 

Tabulka 3.1 Vyhodnocení silných stránek  

Silné stránky Body Váha Body*Váha 

Péče o zákazníky 5 0,19 0,95 

Dodrţování 

stanovených termínů 
5 0,19 0,95 

Stálí zaměstnanci 3 0,06 0,18 

Vysoká kvalita 5 0,17 0,85 

Dlouholetá zkušenost 

na trhu 
4 0,1 0,4 

Dobrá pověst u 

odběratelů 
4 0,17 0,68 

Dobré vztahy 

s partnery 
4 0,13 0,52 

Suma - - 4,53 

Zdroj: vlastní zpracování  

Nejsilnější silnou stranou společnosti je péče o zákazníka a dodrţování stanovených 

termínů. Oba faktory získaly 5 bodů. Nejmenší silnou stránkou jsou pak stálí zaměstnanci, 

kteří získali 3 body. Celkové bodové ohodnocení silných stránek je +4,53 bodů. 
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3.4.2 Slabé stránky podniku 

K slabým stránkám podniku patří: 

 ţádné certifikáty, 

 webové stránky, 

 velké pohledávky, 

 reklama. 

 

Kdyţ byla porovnána firma Sichr Interier s. r. o. s největšími konkurenčními firmami, 

které byly zmíněny výše, bylo zjištěno, ţe některé ze společností konkurují analyzované 

firmě vlastnictvím certifikátů ČSN EN ISO 9001 – management kvality, ČSN EN ISO 

14001 – environmentální management, ČSN EN  OHSAS – 18001 – ochrana zdraví při 

práci, jelikoţ si firma zakládá na kvalitě, měla by se do budoucna postarat o získání těchto 

certifikátů kvality. 

Největší konkurenční firma RD Rýmařov s. r. o. má jako jednu z výhod přehlednější 

webové stránky, kde se podrobněji zmiňuje o společnosti a jejich sluţbách. 

Společnost se také v posledních letech setkává s velkým mnoţstvím pohledávek. 

Potýká se s odběrateli, kteří své závazky neuhrazují v daném termínu, někdy je tak 

společnost nucena vyuţívat úvěrů od bank, aby si tak udrţela dobré vztahy se svými 

dodavateli. 

Za pomocí reklamy by se společnosti mohla zvýšit poptávka, a také by se posílala 

pozice na trhu. 

Tabulka 3.2 Vyhodnocení slabých stránek 

Slabé stránky Body Váha Body*Váha 

Ţádné certifikáty -3 0,38 -1,14 

Webové stránky -2 0,13 -0,26 
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Velké 

pohledávky 
-4 0,38 -1,52 

Reklama -2 0,13 -0,26 

Suma - - -3,18 

Zdroj: vlastní zpracování  

Největší slabou stránkou společnosti je skutečnost, ţe má vysoké pohledávky, vůči 

různým stranám. Nejsou pro ně aţ tak podstatné webové stránky či reklama. Celkové 

bodové ohodnocení slabých stránek je – 3,18 bodů. 

3.4.3 Příležitosti podniku 

K příleţitostem podniku patří: 

 nové trhy, 

 rozšíření sortimentu o nové technologie, 

 výstavba inteligentních domů, 

 vyuţití sociálních sítí. 

Podnik Sichr Interier s. r. o. působí na trhu hlavně v okrese Bruntál a 

Moravskoslezském kraji. Dále se však rozhodla rozšířit své působiště po celé České 

republice, v současné době firma buduje pobočku v Praze, která by ji tak mohla obohatit o 

nové zakázky. 

Další příleţitostí pro firmu je včasné informování se o největších novinkách na 

stavebním trhu a následně o jejich zařazení do svého sortimentu dříve neţ konkurence. 

Ţádná z konkurenčních firem se nezaměřuje na výstavbu inteligentních domů, firma by 

tak na trhu v Moravskoslezském kraji byla mezi prvními. 

Další příleţitostí pro firmu je propojení se sociální sítí, můţe si tak vytvořit dobrou 

reklamu za nízké náklady. Nejznámější sociální sítí je Facebook, v České republice ho 

vyuţívá více jak tři miliony uţivatelů. V dnešní době uţ Facebook vyuţívá mnoho firem. 
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Tabulka 3.3 Vyhodnocení příležitostí 

Příležitosti Body Váha Body*Váha 

Nové trhy 5 0,31 1,55 

Sortiment, 

technologie 
4 0,31 1,24 

Inteligentní domy 3 0,31 0,93 

Sociální sítě 2 0,06 0,12 

Suma - - 3,84 

Zdroj: vlastní zpracování  

Největší příleţitostí pro společnost je moţnost vstupu na nové trhy, jeţ dostala 

pětibodové ohodnocení. Nejslabší příleţitostí jsou pak sociální sítě, které dostaly dva body. 

Celkové bodové ohodnocení příleţitostí získalo +3,84 body. 

3.4.4 Hrozby podniku 

Hrozbou pro analyzovaný podnik jsou: 

 změny daňových zákonů, 

 nezaměstnanost, 

 silná konkurence, 

 propad trhu, 

 energetické zhodnocení staveb. 

Podnikům působícím na území České republiky neprospívají neustálé změny zákonů. 

Zvyšování sazby DPH ovlivňuje jak společnost (cenou materiálu a surovin), tak zákazníky 

(cenou domů a bytů). 

Zvýšená nezaměstnanost se můţe podílet na sníţení poptávek. Vzhledem ke zvýšené 

nezaměstnanosti se sniţuje kupní síla, a to je pro firmu vysoce ohroţující. Lidé nemusí mít 
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dostatek finančních prostředků, aby si mohli dovolit stavět nebo rekonstruovat rodinné 

domy či byty. 

Největší hrozbou pro společnost je silná konkurence. Všechny společnosti nabízí téměř 

stejné sluţby, a tak roste vyjednávací síla zákazníků. Společnost by se proto měla na tenhle 

faktor nejvíce zaměřit. 

Dle českého statistického úřadu neustále pokračuje propad průmyslové a stavební 

výroby, coţ odráţí nízkou výkonnost České republiky. Stavební výroba se v prosinci 2012 

sníţila o 17,3 % a výrazně tak prohloubila předchozí celoroční propad. 

 Po úpravě zákona o stavebnictví číslo 183/2006 Sb. v roce 2013 budou muset mít 

stavby od 50 na rozdíl od předešlých 1000  povinný energetický průkaz. Tento 

průkaz je vyţadován při stavbě prodeje a pronájmu budov či jakékoliv domovní úpravy. 

Tabulka 3.4 Vyhodnocení hrozeb 

Hrozby Body Váha Body*Váha 

Změna zákonů -2 0,12 -0,24 

Nezaměstnanost -3 0,12 -0,36 

Silná 

konkurence 
-4 0,32 -1,28 

Propad trhu -3 0,28 -0,84 

Energetické 

zhodnocení 
-2 0,16 -0,32 

Suma - - -3,04 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Nejvíce bodů z hrozeb, které podnik ohroţují, získala silná konkurence na trhu (-4 body). 

Nejmenší bodové ohodnocení získala pak změna zákonů a energetické zhodnocení staveb. 

Kaţdá získala po -3 bodech. Celkové bodové ohodnocení hrozeb je -3,04. 
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4. Návrhy a doporučení 

Prvním doporučením ke zvýšení konkurenceschopnosti je získání certifikátu EN 

ISO 14001 – environmentální management, certifikát ČSN EN ISO 9001 – management 

kvality a také certifikát ČSN EN OHSAS 18001 – ochrana zdraví pří práci. Bezpečnost 

práce je při práci především důleţitá, protoţe ve stavebnictví je rizikovost úrazu velká. 

Díky certifikátům by se společnost stala na trhu důvěryhodnější. Další výhodou získáním 

tohoto certifikátu by byla rovnocennost s ostatními firmami, které tento certifikát vlastní. 

Firma má spoustu odběratelů, kteří nesplácí své závazky včas. Mohlo by se tak stát, 

ţe by se společnost potýkala s krizovou situací. Jedním z řešení by mohlo být prověřování 

zákazníků. K vyhodnocení důvěryhodnosti lze vyuţít informací z externích zdrojů, můţe 

také získat interní informace o zkušenostech s daným partnerem v minulosti. Mezi takové 

zdroje patří platební historie zákazníků v podnikovém informačním systému, referenční 

agentury, finanční analýza účetních výkazů. Velká řada informací je volně dostupná na 

internetu a to, například burzy pohledávek, obchodní rejstřík, rejstřík Ministerstva financí, 

databáze dluţníků. Situaci by také mohlo vylepšit zajištění pohledávek směnkou, u 

odběratelů s dlouhodobým platebním problémem. Zajištění pohledávky směnkou plní 

několik funkcí. Zákazníka můţe k zaplacení motivovat tím, ţe ho informuje o 

nepříjemných následcích. Zvyšuje právní jistotu věřitele, ţe zajištěná pohledávka bude 

uspokojena. Při nesplnění závazku umoţňuje pouţít náhradního uspokojení. 

Dalším doporučením ke zvýšení konkurenceschopnosti je účastnění se stavebních 

veletrhů, kde se prezentují i ostatní firmy v oboru stavebnictví. Společnost by tak měla 

větší přehled o své konkurenci. Také můţe získat nové kontakty, popřípadě spolupracovat 

s novými firmami. 

Společnost by se také mohla více angaţovat v inzertní činnosti. Jméno své 

společnosti by mohla zveřejňovat v časopisech, hromadné dopravě, telefonních budkách či 

billboardech. Dalším krokem ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy je uveřejnění své 

firmy na facebooku. Za pomocí facebooku by si společnost vytvořila viditelnou a velmi 

nízce nákladovou reklamu. Bylo by dobré, kdyby si společnost vytvořila stránku na 

facebooku, která by byla propojena s jejich vlastními stránkami. Na sociální síti facebook 

má moţnost dostat se podvědomí potenciálních zákazníků. Kaţdý, kdo si stránku přidá ke 

svým oblíbeným poloţkám, sdílí tuhle informaci na své „zdi“, téhle informace si všimne 

kaţdý ze zákazníkových přátel, čímţ můţe vzniknout zájem o společnost Sichr Interier. 



Jolana Bednářová: Marketingová strategie vybraného podniku 
 

2013  29 

 

V oblasti komunikace byly zhodnoceny webové stránky společnosti. Stránky jsou 

vytvořeny přehledně, jsou zde zveřejněny základní informace o firmě a také o celkové 

nabídce sluţeb. Firma by mohla doplnit informace o historii společnosti a vývoji 

v jednotlivých letech. 

Velkou příleţitostí firmy Sichr Interier s. r. o. by mohlo být rozšíření o jednu 

pobočku ve Středočeském kraji, a to konkrétně v Praze. Společnosti by se tak mohla zvýšit 

poptávka. 

Společnosti by se dále měla zaměřit na výstavbu inteligentních domů. 

V Moravskoslezském kraji, kde firma v současnosti působí, není zatím velká konkurence u 

výstavby inteligentních budov. Být na trhu mezi prvními by pro firmu byla velká výhoda 

oproti potenciální konkurenci, za pomocí dobrých referencí by si společnost na 

Moravskoslezském stavebním trhu vytvořila dobré jméno a stala se tak pro zákazníky 

důvěryhodnější. 

Kdyby se společnost včasně informovala o všech novinkách na stavebním trhu a 

nabízela by nový sortiment dříve neţ konkurence, bylo by to pro ni velkou výhodou. 

Ze SWOT analýzy vyplývá, ţe vnitřní prostředí (rozdíl, mezi silnými a slabými 

stránkami) dosahuje +1,35bodů, rozdíl mezi příleţitostmi a hrozbami pak +0,8 bodů. 

Převyšují tedy silné stránky a příleţitosti. 
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5. Závěr 

 Společnosti podnikající ve stavebnictví se potýkají se stále sílící a výraznější 

konkurencí. Pro společnost je velice důleţité, aby eliminovala hrozbu konkurence např. 

pozorováním nebo monitoringem. 

 

Tématem bakalářské práce byla „Marketingová strategie vybraného podniku“ 

podrobněji byla zaměřena na konkurenceschopnost firmy Sichr Interier s. r. o. 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrţení marketingové strategie vybraného 

podniku s dílčím cílem zhodnocení konkurenceschopnosti společnosti Sichr Interie s. r. o. 

navrţením vhodných návrhů a doporučení, které by firmě mohly pomoci ke zlepšení 

stávající situace a současného postavení na trhu. 

  

V teoretické části byly popsány jednotlivé pojmy, jako jsou marketing, strategie, 

konkurence, konkurenceschopnost. Dále pak metody a analýzy hodnotící jak interní tak 

externí prostředí podniku. Externí prostředí můţe podnik jen těţce ovlivnit, zatímco vnitřní 

prostředí dokáţe kontrolovat a vyhodnocovat. 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy proběhlo za pomocí metody párového hodnocení, 

které odhalilo silné, slabé stránky podniku, příleţitosti a hrozby. Pomocí PEST analýzy, 

bylo vyhodnoceno externí prostředí podniku, jako jsou sociální, ekonomické, politické a 

technologické faktory. Dále byla provedena Porterova analýza pěti konkurenčních sil, jeţ 

hodnotila jak stávající konkurenci na trhu, hrozbu nově vstupujících podniků, vyjednávací 

sílu odběratelů a dodavatelů, tak taky moţné substituty, které mohou společnost ohrozit. 

 Věřím, ţe bakalářská práce a navrhnutá doporučení budou pro společnost 

přínosem. 
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