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Anotace 

Tématem mé bakalářské práce je postavení vybrané obchodní společnosti na trhu. 

Jedná se o společnost PAS Procesní Automatizační Systémy s.r.o., která se řeší a realizuje 

kompletní projekty v oboru průmyslové automatizace. Práce se zabývá analýzami 

externího a interního prostředí firmy, na jejichž základech je provedeno celkové 

zhodnocení a navrhnuta některá opatření pro zlepšení pozice firmy na trhu.  

 

Klíčová slova: konkurence, PEST analýza, Porterův model, SWOT analýza, 

podnikové prostředí 

 

 

Summary 

The theme of my bachelor’s thesis is the market position of a selected business 

company. The concerned company is PAS Process Automation Systems Ltd which solves 

and implements complete project in the field of industrial automation. The thesis involves 

analyses of external and internal business environment, which then form the basis for final 

evaluation and some suggestions for improvement of the company’s market position are 

proposed. 

 

Keywords: competition, PEST analysis, Porter model, SWOT analysis, business 

environment 
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1 Úvod 

Informace vypovídající o postavení firmy na trhu společně s přehledem o vlastní 

výkonnosti jsou pro každý podnik nepostradatelné. Globalizace v podnikání s sebou přináší 

nejen technický a technologický pokrok a neustále se měnící potřeby zákazníků, ale také 

silně rostoucí konkurenci. Jedním z klíčů k úspěchu na trhu je respektování přání a potřeb 

zákazníka. Avšak ani přizpůsobení produktu potřebám zákazníka neznamená koupi 

produktu. Zákazník se často orientuje podle ceny a vyhledává levnější substituty. Znalost 

zákazníka tedy nestačí, je nutné znát i své konkurenty. Spravedlivá konkurence je pilířem 

tržní ekonomiky. Konkurence se objevuje na kterémkoliv trhu. Pokud chce podnikatel v 

konkurenčním boji zvítězit, musí disponovat dostatečným množstvím informací o svých 

soupeřích. Je proto nezbytné provádět celou řadu analýz a porovnávání s ostatními podniky 

v odvětví. 

Jednou z takovýchto analýz je i situační analýza, na kterou se tato práce zaměří. 

Strategická situační analýza umožňuje managementu firmy si uvědomit, jaká je současná 

situace, jaké má firma předpoklady úspěchu, na co by se měl management v současnosti i v 

budoucnu soustředit a kam by mělo jeho snažení v budoucnu směřovat. Hlavním cílem této 

bakalářské práce je zhodnotit postavení podniku PAS Procesní Automatizační systémy 

s.r.o. na českém i zahraničním trhu. Jedná se o malý podnik zabývající se průmyslovou 

automatizací, což zahrnuje použití počítačové techniky a software, které pomáhají 

elektrárnám a celé škále průmyslových podniků provozovat svou činnost efektivněji a 

bezpečněji. Firma také vyvinula svůj vlastní produkt Systém LDS (Leak Detection System) 

pro odhalování úniků, který se stal konkurenční výhodou hlavně na ruském trhu.  

V první teoretické části práce budou vymezeny jednotlivé metody, které strategická 

analýza používá a v praktické části je budou aplikovány na konkrétní podnik. Rozbor 

makrookolí podniku bude proveden pomocí PEST analýzy a Porterův model pěti sil 

poslouží k analýze mikrookolí. Dále se práce bude věnovat faktorům, které působí na 

vnitřní prostředí podniku. Souhrnem těchto poznatků získaných analýzami interního a 

externího prostředí firmy bude SWOT analýza. V závěru práce zrekapituluji zjištěné 

skutečnosti a provedu jejich zhodnocení.  
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2 Teoretická východiska  

Situační analýza je podle Dagmar Jakubíkové všeobecná metoda zkoumání 

jednotlivých složek a vlastností vnějšího prostředí (makroprostředí a mikroprostředí), ve 

kterém firma podniká, případně které na ni nějakým způsobem působí, ovlivňuje její 

činnost, a zkoumání vnitřního prostředí firmy, její schopnosti výrobky tvořit, vyvíjet 

a inovovat, produkovat je, prodávat, financovat programy. Smyslem provádění situační 

analýzy je nalezení správného poměru mezi příležitostmi, jež přicházejí v úvahu ve 

vnějším prostředí a jsou výhodné pro firmu, a mezi schopnostmi a zdroji firmy. Faktory, 

které mají vliv na podnik, jsou znázorněny na Obr. 2.1. [1] 

  

Obr. 2.1: Vlivy působící na podnik 

(Zdroj: zpracováno autorem dle [7]) 

2.1 Vnější prostředí 

Makrookolí, které je společné pro všechna mikrookolí a tedy i podniky, vytváří 

obecně platné podmínky, za kterých podnik v dané zemi podnikají. Makrookolí určuje 

ekonomické, demografické, politické, legislativní a technické podmínky a sociální politiku. 

Jeho součástí je celosvětové okolí. [4] 
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2.1.1 PEST analýza - makrookolí  

Základním nástrojem pro zhodnocení vývoje makrookolí firmy je PEST analýza 

neboli analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů, jak 

znázorňuje Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2: PEST analýza 

(Zdroj: zpracováno autorem dle [14]) 

Politické faktory 

Mezi zásadní faktory, kterým je třeba věnovat pozornost, patří: politický systém, 

politická stabilita, členství dané země v regionálních integračních seskupeních a její 

politické vazby na další státy, vztah k zahraničním firmám, míra korupce v podnikatelském 

prostředí a snaha vládní garnitury s tímto jevem bojovat, význam zájmových skupin, 

postavení odborů ve společnosti, právní úprava podnikání zahraničních subjektů apod. 

Ekonomické faktory 

Zde by pak na přední místo zkoumání měla být zařazena: hospodářská politika vlády, 

makroekonomické ukazatele a jejich vývoj, základní demografické údaje a v případě, že se 

jedná o analýzu zahraničního trhu i zahraničněobchodní politika, kurzová politika a 

politika ve vztahu k zahraničním investorům dané země. 

Sociální faktory 

Tyto faktory hrají klíčovou roli pro firmy podnikající v oblasti retailu neboli prodeje 

koncovým zákazníkům. Významnou roli zde hrají výzkumy životního stylu, demografické 

Sociální vlivy

Politické vlivy
Ekonomické 

vlivy

Technologické

vlivy
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ukazatele, etnické a náboženské otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu či vnímání 

reklamy. Hlavním zdrojem informací může být Český statistický úřad. 

Technologické faktory 

Zde jsou pak nejčastěji analyzovány následující údaje: výdaje na výzkum a vývoj (% 

z HDP), výše výdajů na výzkum a vývoj v jednotlivých odvětvích, rychlost 

technologických změn např. ve výrobě, dopravě, skladování, komunikaci, informatice.  

V současné době bývá PEST analýza rozšiřována o další oblast faktorů a to faktory 

ekologické. Jedná se pak o PESTLE analýzu.  

Cílem analýzy makroprostředí není detailní popis všech faktorů, ale výběr takových 

vlivů, které jsou pro podnik klíčové, rizikové či zpeněžitelné. Dále je nezbytné se pokusit 

co nejpřesněji odhadnout budoucí vývoj a jeho dopad na podnik. [2], [3]  

V následující Tab. 2.1 je uveden přehled možných vnějších vlivů působících na 

podnik. 

Tab. 2.1: Přehled některých vlivů v rámci analýzy PEST [8] 

Politicko-legislativní faktory Ekonomické faktory 

 Antimonopolní zákony 

 Ochrana životního prostředí 

 Ochrana spotřebitele 

 Daňová politika 

 Regulace v oblasti zahraničního 

 obchodu, protekcionizmus 

 Pracovní právo 

 Politická stabilita 

 Hospodářské cykly 

 Trendy HDP 

 Devizové trhy 

 Kupní síla 

 Úrokové míry 

 Inflace 

 Nezaměstnanost 

 Průměrná mzda 

 Vývoj cen energií 

Sociokulturní faktory Technologické faktory 

 Demografický vývoj populace 

 Změny životního stylu 

 Mobilita 

 Přístup k práci a volnému času 

 Vládní podpora výzkumu a vývoje 

 Celkový stav technologie 

 Nové objevy 

 Rychlost zastarávání 
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2.1.2 Porterův model 5 konkurenčních sil - mikrookolí 

Mikrookolí bezprostředně obklopuje podnik. Sestává se z podniků, které si zpravidla 

vzájemně konkurují a jejichž  výrobky se mohou vzájemně substituovat. Součástí 

mikrookolí jsou i další subjekty, jakými jsou dodavatelé, zákazníci podniku apod.  

Porterova analýza pochází z Harvard Business School, kde ji v roce 1979 

zformuloval profesor Michael Eugene Porter. Ten se zabýval otázkou toho, jaké vnější síly 

ovlivňují podnikání firem. Definoval přitom celkem 5 sil, které bezprostředně ovlivňují 

podnikání firem v daném odvětví: dodavatele, kupující, potenciální nové konkurenty, 

konkurenty v odvětví a náhradní (nové) výrobky. Tyto složky dle jeho názoru tvoří v 

odvětví hlavní faktory ovlivňující ceny, náklady a potřebné investice firem. Grafické 

znázornění Porterova modelu je na Obr. 2.3. [4] 

 

Obr. 2.3: Porterův model konkurenčních sil 

(Zdroj: zpracováno autorem dle [14]) 

Konkurenti 

Konkurenti mohou být vymezeni jako firmy, se kterými analyzovaná firma soutěží o 

stejného zákazníka. Pro podnik jsou klíčové informace o tom, kdo je jeho konkurentem, 

kdo by se jím mohl stát, jeho síla, v jaké oblasti je pro podnik konkurentem, jaké jsou jeho 

cíle, strategie, slabé a silné stránky apod.  
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Podnik má konkurenční výhodu, pokud je schopen dodávat relativně stejně kvalitní 

výrobek či službu jako konkurence s nižšími náklady nebo kvalita jeho výrobků (resp. 

služeb) přesahuje kvalitu produktů konkurence. Kvalitou je zde rozuměna jakákoliv 

přidaná hodnota, může jít třeba i o rychlejší dopravu. 

Odběratelé 

Silou odběratelů čili kupujících se myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně.  Ta 

spočívá ve vyvíjení tlaku na snížení cen a usilování o dosažení vyšší kvality nebo lepších 

služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě. Tato síla roste, pokud zákazníci nakupují 

ve velkém množství, není ekonomicky nákladné přejít k jinému dodavateli, na trhu je 

mnoho malých dodavatelů a málo velkých odběratelů či je odběratel si schopen produkt 

vyrobit sám. Důležitou roli hraje také informovanost kupujících o cenách či jiných 

výhodách konkurence.  

Dodavatelé 

Každé průmyslové odvětví vyžaduje k produkci zdroje - pracovní sílu, materiály, již 

hotové komponenty a jiné zásoby. Tím se vytvářejí vztahy mezi dodavateli a odběrateli - 

zásobovací řetězce. Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím je na nich podnik závislejší. 

Její velikost ovlivňuje řada faktorů, jako jsou technologická závislost na konkrétních 

dodavatelích, přítomnost alternativních dodavatelů u nás i v zahraničí, míra konkurence 

mezi dodavateli v dané oblasti, atd. 

Substituty 

Substitučními produkty jsou v Porterově modelu myšleny produkty z jiného 

průmyslového odvětví, které mohou dané produkty nahradit. Pro jistou skupinu odběratelů 

mají stejnou funkci a stávají se tak konkurenčními výrobky a mají velký vliv na cenu 

produktu analyzované firmy. 

Při analýze této síly je nutno zvážit jako jakou věrnost vykazují zákazníci značce 

nebo určitému typu produktu, jak moc náchylní jsou k hledání substitutů a potažmo jak 

moc jsou spokojeni se současnou situací. Rozhodujícím faktorem jsou také náklady 

zákazníka na přechod na substitut. 
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Nově vstupující firmy (čili nová konkurence) 

Další Porterovou silou je hrozba vstupu nových konkurentů na trh. Ta je obzvláště 

důležitá v nových, progresivně se rozvíjejících oborech, kde není zcela znám objem trhu 

jako celku anebo kde objem trhu rychle roste. Zde zásadně působí tzv. existující překážky 

vstupu. Jsou-li překážky vysoké, nebo pokud se dá předpokládat silná reakce od již 

zavedených konkurentů, je toto ohrožení ze strany nově vstupujících firem malé. 

Překonávání překážek totiž nutně zvyšuje vstupní náklady.  

2.2 Vnitřní prostředí 

Při zkoumání vnitřního prostředí je prováděna analýza interních faktorů, jinými slovy 

vlastních možností podniku. Možnosti podniku jsou dány výrobními faktory, které se 

tradičně člení na tři hlavní skupiny: půda, práce a kapitál. Tyto hlavní faktory mohou být 

doplněny o další činitele, jako jsou informace, kvalita managementu, firemní kultura a 

image firmy, strategičtí partneři, know-how atd. Půda zahrnuje veškeré přírodní zdroje, 

ornou půdu, lesy, zdroje nerostných surovin, moře, ovzduší. Pojem práce označuje veškeré 

lidské zdroje použité ve výrobním procesu. Kapitál představuje výrobní faktory, které jsou 

na rozdíl od práce a půdy výsledkem předchozí výroby a jde o hodnoty, které přinášejí 

hodnoty další. Jedná se například o suroviny, materiály, polotovary, energie a další. Každý 

podnik musí zvážit efektivnost využívání těchto zdrojů, a zda není možné je využít lepším 

alternativním způsobem. Pro účely strategické analýzy použijeme jiné členění výrobních 

faktorů a to podle Keřkovského, který je rozdělil do následujících skupin.  

2.2.1 Faktory vědecko-technického rozvoje 

Tato oblast se věnuje způsobu, jakým firma využívá výsledky vědecko-technického 

pokroku pro svou strategii. Zabývá se investicemi firmy do výzkumu a vývoje a průběhem 

těchto aktivit. Způsob, jak firma využívá vědecko-technický rozvoj, významně ovlivňuje 

její konkurenceschopnost. Jsou dvě cesty, jak výhodně využít tyto faktory k získání 

konkurenční výhody. Buď vytvořením nového či zlepšením vlastností stávajícího výrobku 

nebo optimalizací výroby, což vede k nákladové výhodě a tím i pozitivnímu ovlivnění 

cenové politiky. 
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Existují tři přístupy k vědecko-technickému rozvoji, ze kterých si mohou firmy volit 

a stát se tak: 

a) Ofenzivními inovátory – převážně jsou to menší podniky, nově vstupující na trh. 

b) Defenzivními následníky – často se jedná o největší podniky v odvětví. 

c) Defenzivními imitátory – podniky nacházející se v oborech málo náročných na 

technologie, kde dochází jen k pomalým změnám. [5] 

2.2.2 Marketingové a distribuční faktory 

Marketing je ve firmách důležitý, ale ne pro všechny firmy stejně. Největší 

marketingové výdaje budou mít firmy orientované na spotřební zboží s vysokým podílem 

na trhu, kde je nutno zákazníka přesvědčit o koupi výrobku a na toto je vynaložena většina 

alokovaných prostředků. Podniky, které dodávají své výrobky či služby pouze několika 

zákazníkům, kteří přesně specifikují své požadavky a technická propracovanost je zde 

důležitější než balení či značka, nebudou klást marketingu takový význam. [5] 

Situace v českých firmách vykazuje i další trendy. Na základě loňského výzkumu 

mapujícího přístup českých firem k marketingu, kterého se účastnilo téměř 300 firem, se 

ukázalo, že pouze čtvrtina dotazovaných firem má vlastní marketingové oddělení. Naprostá 

většina velkých společností si význam marketingu uvědomuje a má ho zastoupen i v top 

managementu. Naopak menší a mimopražské firmy často nemají ani samostatnou osobu 

zodpovídající za marketingové aktivity. Výzkum celkově potvrdil, že marketing pomáhá 

budovat dobré jméno a úspěch firmy i produktů. [13] 

Marketingová strategie firmy určuje směr, kterým se bude podnik ubírat, aby dosáhl svých 

marketingových cílů stanovených na základě komplexních analýz. Podstatu této strategie 

vystihuje marketingový mix, který zahrnuje vše, co firma může udělat pro zvýšení 

poptávky po svém produktu. Jak znázorňuje níže uvedený Obr. 2.4, tento mix se skládá ze 

čtyř částí, známých jako 4P. 
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 Product (produkt) 

 Price (cena) 

 Place (distribuce) 

 Promotion (komunikace) 
 

Obr. 2.4: Marketingový mix 

(Zdroj: zpracováno autorem dle [15] 

Produkt 

Produktem je myšleno cokoli, co je možné nabídnout na trhu ke koupi, použití či spotřebě 

a co uspokojuje nějakou potřebu či přání. Může se jednat o fyzické předměty, služby, 

osoby, místa, organizace a myšlenky. Při plánování produktové neboli výrobkové strategie 

je nutno zvážit následující aspekty: sortiment, kvalitu, design, vlastnosti, značku, obal, 

služby, záruku a v neposlední řadě i životní cyklus výrobku.  

Cena 

Cenou rozumíme sumu peněz, kterou zákazníci zaplatí za produkt nebo službu. Je jedním 

z nejdůležitějších faktorů působícím při nákupním rozhodování, proto je nutno věnovat 

náležitou pozornost stanovování její výše. Cenová strategie zahrnuje ceníky, slevy, 

náhrady, platební lhůty či úvěrové podmínky.  

Distribuce 

Smyslem distribuce je učinit produkt nebo službu dostupnou zákazníkům. Jde tedy o 

naleznutí nejvhodnější cesty, jak doručit výrobek spotřebitelům a umístit ho na trh. Cílem 

distribuce je minimalizovat její náklady a určit její vhodný způsob podle typu výrobku a 

přání zákazníka. Distribuční politika se zabývá distribučními kanály, dostupností, 

sortimentem, umístěním, zásobami a dopravou. 
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Komunikace 

Komunikace představuje činnosti, které sdělují přednosti a vlastnosti produktu či služby a 

snaží se přesvědčit klíčové zákazníky k nákupu. Dobrá informovanost zákazníka přispívá 

k úspěšnému prodeji zboží. Komunikační strategie slouží k tomu, aby se informace o 

existenci firmy a jejích výrobků či služeb dostaly k zákazníkům nebo dalším firmám. 

Komunikační mix se stanovuje na základě cílové skupiny zákazníků a skládá se z těchto 

prvků: reklama, podpora prodeje, osobní prodej a publicita. Všechny složky mixu musí být 

v souladu a vysílat jednotné informace. [6], [7] 

2.2.3 Faktory výroby a řízení výroby 

Analýza výroby a jejího řízení by se měla zabývat následujícími faktory, které ovlivňují 

vývoj v dané oblasti. Patří sem úroveň výrobních nákladů ve srovnání s náklady 

konkurence, dostatečnost výrobních kapacit, pružnost výroby z hlediska speciálních 

požadavků zákazníků, spolehlivost a stabilita výrobních systémů, dostupnost surovin, 

polotovarů nebo výrobních zařízení, hospodárnost systému řízení zásob nebo procesů 

řízení výroby a kvality. [5] 

2.2.4 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Následující kritéria mohou významně ovlivnit konkurenční výhody firmy a je proto 

nutné provést jejich analýzu. Jedná se o image a prestiž podniku, účinnost organizační 

struktury a firemní kulturu, velikost podniku v odvětví, zkušenosti a motivace řídících 

pracovníků, kvalita zaměstnanců, účinnost informačního systému a další. Lidský kapitál je 

v současnosti jednou z nejdůležitějších složek podniku. Podnik by se měl tedy v maximální 

míře snažit vytvářet příznivé klima a podporovat kulturu podniku tak, aby motivoval své 

zaměstnance k vysokým výkonům a byl atraktivní pro nové uchazeče. [5] 

2.2.5 Faktory finanční a rozpočtové 

Analýza poměrových ukazatelů je nejrozšířenější a nejčastěji používanou metodou 

při provádění finanční analýzy podniku. Získání představy o základní finanční 

charakteristice podniku je tak rychlé a nenákladné. Finanční analýza má za úkol zhodnotit 

ekonomické zdraví podniku, určuje jeho silné a slabé stránky, zjišťuje úroveň jeho 
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hospodaření, Poměrové ukazatele popisují vzájemný vztah mezi dvěma či více absolutními 

ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele se člení do čtyř skupin, ukazatele 

likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti a ukazatele aktivity.  V této práce se 

budu podrobněji věnovat prvním dvěma zmíněným skupinám. 

Ukazatel likvidity vyjadřuje schopnost firmy hradit své krátkodobé závazky. 

Představuje jednu ze základních podmínek existence firmy. Likvidnost jednotlivých složek 

majetku znamená, jak rychle se dokážou přeměnit na peníze. Mezi základní ukazatele 

likvidity patří ukazatel běžné likvidity, pohotové a okamžité. Ukazatel běžné likvidity 

vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Přiměřená výše tohoto 

ukazatele odpovídá rozmezí od 1,5 do 2,5. Problém spočívá především v nemožnosti 

přeměny všech oběžných aktiv v krátkém čase na hotovost (některé zásoby mohou být 

např. již nepoužitelné). Ukazatel pohotové likvidity vylučuje z oběžných aktiv zásoby, aby 

tak odstranila nevýhody běžné likvidity. Optimální hodnoty se u tohoto ukazatele pohybují 

ve výši 1 až 1,5. Ukazatel okamžité likvidity měří schopnost podniku okamžitě hradit své 

závazky. Z oběžných aktiv jsou tedy vyloučeny nejen zásoby, ale i pohledávky. Optimální 

hodnoty leží mezi 0,2 – 0,5. 

Ukazatel rentability značí schopnost podniku dosahovat zisku pomocí investovaného 

kapitálu a vyjadřuje míru zisku z podnikání. Poměřuje zisk k různým základnám, hovoříme 

o rentabilitě aktiv, vlastního kapitálu, tržeb či nákladů. Vycházíme z výkazu zisků a ztrát. 

Rentabilita aktiv hodnotí efektivnost vloženého kapitálu, vypočítá se jako poměr zisku a 

celkových aktiv. Rentabilita vlastního kapitálu vykazuje, jak byl hodnocen pouze vlastní 

kapitál. Ukazatel je dán poměrem mezi ziskem a vlastním kapitálem. Rentabilita tržeb 

vyjadřuje, kolik haléřů zisku připadá na jednu korunu tržeb. Vypočítá se jako poměr mezi 

čistým ziskem a tržbami. Vyjadřuje množství zisku v Kč na 1 Kč tržeb. Nízká hodnota 

tohoto ukazatele znamená špatné řízení podniku, vysoká naopak nadprůměrnou práci 

managementu. [9]  
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2.3 SWOT analýza   

Název SWOT analýzy je odvozen od počátečních písmen anglických názvů, a sice: 

 Strengths = silné stránky. 

 Weaknesses = slabé stránky. 

 Opportunities = příležitosti. 

 Threats = hrozby. 

Analýza SWOT představuje výtah z analýz vnitřního a vnějšího prostředí. 

Zdůrazňuje klíčové položky interních faktorů a tak upozorňuje na silné a slabé stránky 

podniku, ale také externích vlivů, kam patří příležitosti a hrozby, jimž firma čelí. Z Obr. 

2.5 jsou patrné souvislosti SWOT analýzy a vlastnosti jednotlivých jejích částí.  

 

Obr. 2.5: SWOT analýza 

(Zdroj: zpracováno autorem dle [14]) 

2.3.1 Silné stránky 

Silnou stránku firmy představují takové interní faktory, které zaručují silnou pozici 

na trhu, jinými slovy jsou to oblasti, ve kterých je firma dobrá a vytváří si tak konkurenční 

výhodu. Posuzují se podnikové schopnosti, dovednosti, zdroje a potenciál. Měly by se 

zahrnout jen takové charakteristické rysy, které mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu.  

2.3.2 Slabé stránky 

Slabé stránky jsou opakem silných stránek. Firma má někde slabiny, jako jsou nízká 

úroveň některých faktorů či nedostatek určité silné stránky a to pak brání efektivnímu 
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výkonu firmy. Jak u silných, tak i u slabých stránek platí, že by se měly vybrat jen kritické 

faktory a obě stránky jsou relativní, nikoli absolutní.  

2.3.3 Příležitosti 

Příležitosti jsou možnosti, s jejichž uskutečněním rostou vyhlídky na postup či lepší využití 

disponibilních zdrojů a efektivnější dosahování cílů. Představují výhodu podniku vůči 

konkurenci. Nejprve je třeba správně tyto příležitosti identifikovat a pak je využít ke 

svému prospěchu.  

2.3.4 Hrozby 

Pojem hrozby znamená nepříznivou situaci či změnu v podnikovém okolí, které 

představují překážky pro činnost. Mohou vyjadřovat hrozbu úpadku nebo nebezpečí 

neúspěchu. K jejich minimalizaci nebo odstranění je nutná rychlá a odpovídající reakce 

podniku.  

2.3.5 SWOT matice 

Jednotlivé faktory se uspořádají do tzv. SWOT matice, což je jednoduchá a 

přehledná tabulka, ve které jsou ve čtyřech kvadrantech shrnuty podstatné závěry 

předcházejících strategických dílčích analýz interního a externího prostředí podniku. 

Všechny faktory je nutno brát v úvahu v souvislostech, nelze je posuzovat odděleně. 

Kritické faktory úspěchu jsou takové silné a slabé stránky, které mají největší vliv na 

úspěch firmy. Měří se ve srovnání s konkurencí. Ne všechny hrozby vyžadují stejnou 

pozornost či obavy. Je nutno posoudit pravděpodobnost jednotlivých hrozeb a potenciální 

škody a zaměřit se na ty nejnebezpečnější. Stejně tak by měly být vyhodnoceny 

příležitosti, kdy firma dokáže využít změny v okolním prostředí ve svůj prospěch. 

Většinou se nejedná o ideální příležitosti, je také nutné zvážit riziko spojené se snahou o 

jejich využití. [6], [7] 
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3 Charakteristika vybrané společnosti 

Teoretické poznatky o provádění strategické situační analýzy, které jsou uvedeny 

v předešlé části bakalářské práce, budou aplikovány na vybrané firmě PAS Procesní 

Automatizační systémy s.r.o., jejíž logo je zobrazeno na Obr. 3.1.  

 

Obr. 3.1: Logo společnosti 

(Zdroj: interní dokumenty společnosti) 

3.1 Základní údaje  

Společnost PAS Procesní Automatizační systémy s.r.o. byla založena v roce 1991 

skupinou bývalých zaměstnanců chemického závodu Chemopetrolu a.s. s cílem poskytovat 

řešení v oblasti průmyslové automatizace. Od počátku činnosti firma sídlí na adrese Most, 

U města Chersonu 1715 a má stejnou právní formu, tj. společnost s ručením omezeným. 

Podnik vlastní pět společníků s různou výší podílu.  O více jak 70% podíl se shodně dělí 

dva z vlastníků, kteří zároveň vystupují jako jednatelé firmy. Společnost je zapsána v 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1252. [11] 

Společnost PAS řeší a realizuje automatizační projekty „na klíč“, od analýzy 

výrobního procesu, přes projektovou dokumentaci až po konečnou realizaci zakázky 

včetně zaškolení obsluhy a záručního i pozáručního servisu. Společnost od svého vzniku 

sídlí v Mostě a jejími zákazníky byli a jsou, především velké průmyslové podniky 

ústeckého regionu. Postupem let se činnost společnosti rozrostla i do jiných regiónů ČR, 

ale i do zahraničí. 

V roce 1997 společnost PAS vlastními prostředky vyvinula systém pro odhalování 

úniků z dálkových potrubí - LDS. Jedná se o sestavu měřících stanic, které pomocí 

pokročilého algoritmu odhalí nestandardní trend tlaku a vypočítají místo narušení potrubí. 

Systém LDS je dnes používán na tisících kilometrů u nás, na Ukrajině a v Ruské federaci. 

[12]             
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3.2 Klíčoví odběratelé 

Z chemických kombinátů je třeba jmenovat na prvním místě bývalý podnik 

Chemopetrol a.s. a nynějšího jeho nástupce Unipetrol, včetně navazujících společností 

dopravujících ropu a ropné produkty jako je Čepro a.s. a Mero a.s. Firma realizovala řadu 

projektů, od jednoduchých výrobních linek, samo hasicích zařízení, přes certifikované 

měření výroby a výdej etanolu, systém sledování dálkovodů etylénu a C4 frakce nebo 

systémy pro zauhlování podnikových elektráren, řízení vodáren až po komplexní projekty 

jako je řízení pohybu produkce (granule polyolefinů) ve skladech a ve výdejových silech 

expedice. 

Záhy také společnost zahájila spolupráci s místními Těžebními společnostmi, nejprve 

s MUS a.s. a její současným následníkem Czech Coal a.s. Pro podzemní doly PAS 

vybudoval řídící a bezpečnostní systém podzemního dobývání uhlí, sledování CO a 

metanu, automatiku čerpání důlních vod, dálkové ovládání větracích jam, řízení rozvoden, 

řízení podzemních dopravníků a důlních věží, čistíren odpadních vod i celou úpravnu důlní 

vody. V oblasti povrchové těžby uhlí systémy firmy PAS obsluhují pásové dopravníky, 

vodárny, těžní stroje. V rezortu zpracování uhlí dodávají řídící jednotky pro velké 

množství automatických vzorkovačů, námi dodané systémy řídí skládkové stroje, 

povrchové dopravníkové linky, celý technologický objekt homogenizace a drtírnu uhlí, 

včetně skladu a výdeje do kamionů přepravce. 

Systémy firmy PAS rovněž ovládají těžbu, dopravu a zpracování vápence v lomu 

Lafarge Cement Čížkovice. 

Od těžby surovin je jen malý krok k energetice. Spolupráci s energetickou firmou 

United Energy v Komořanech firma zahájila systémem pro řízení dodávek tepla pro města 

Most, Chomutov a Litvínov, později rozšířeným o vzdálené řízení výměníkových stanic. V 

elektrárnách řídicí systémy ovládají rozvodny, zauhlování, řídí a optimalizují provoz kotlů 

a zpracování popílku. Velíny vybavujeme moderními dispečerskými pracovišti. Řídicí 

systémy ovládají také několik moderních ekologických kotelen na zpracování biomasy. 

[12] 
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3.3 Organizační struktura  

Jedná se o malou firmu, která zaměstnává celkem 18 - většinou vysokoškolsky 

vzdělaných lidí. Nejpočetnější profesí jsou programátoři řídicích systémů, menší skupinou 

jsou projektanti. Firma dále disponuje malým realizačním týmem vyrábějícím elektrické 

rozvaděče a zbytek jsou zaměstnanci zajišťující chod firmy – sekretářka, pracovník nákupu 

a expedice a v neposlední řadě obchodní a technický ředitel. Na Obr. 3.2 je zobrazeno 

základní organizační schéma společnosti. 

 

Obr. 3.2: Základní organizační schéma společnosti 

(Zdroj: interní dokumenty společnosti) 

 

3.4 Zákonné požadavky a certifikace společnosti 

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení kvality služeb podle ČSN EN 

ISO 9001:2009. Norma ISO 9001 definuje takové požadavky na procesní řízení 

organizace, které mají zajistit, že organizace se stará o požadavky zákazníků, dokáže je 

naplňovat a zná skutečnou kvalitu svých služeb. 

Pro působení na ruském trhu firma také disponuje certifikátem GOST-R, který 

potvrzuje kvalitu výrobků a jejich shodu s ruskými normami a standardy.  

Ředitel 

společnosti (2) 

Vedoucí 
obchodního 

útvaru (1)    

Vedoucí 
projekčního 

útvaru  (1) 

Samostatný 
projektant (2) 

Vedoucí útvaru 
aplikační software 

(1) 

Programátor (6) 

Vedoucí útvaru 
výroby a montáží 

(1) 

Mechanik elektro 
(2) 

Asistenka ředitele 
společnosti (1)       
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Pracovníci firmy získali osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů 

a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb a také osvědčení podle 

vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice. [12] 
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4 Aplikace vybraných metod pro vyhodnocení vybrané 

společnosti na trhu 

Praktické využití metod strategické analýzy, které jsou popsány v teoretické části 

práce, bude nyní ukázáno na výše představené firmě PAS Procesní Automatizační Systémy 

s.r.o. 

4.1 Vnější prostředí 

V analýze vnějšího prostředí jsou popsány zejména podstatné faktory, které ovlivňují 

podnik v bezprostředním i vzdálenějším okolí. Cílem této analýzy je zjištění strategické 

pozice firmy PAS, tak aby vznikly podklady pro vypracování následné SWOT analýzy, ve 

které se tyto informace promítnou v části příležitostí a hrozeb. 

4.1.1 PEST analýza - makrookolí 

Ekonomické, politické a celospolečenské klima patří bezesporu mezi velmi důležité 

faktory, které ovlivňují motivaci začít podnikat, ale i samotný průběh podnikání. 

Podnikatelské prostředí tvoří především legislativní a ekonomické aspekty země, které 

působí nejen směrem na podnikatele, ale i obráceně – podnikatelé určují charakter 

podnikatelského prostředí. Obecně platí, že malí a střední podnikatelé, mezi které patří i 

firma PAS, jsou velice citliví na kvalitu podnikatelského prostředí. 

Politické faktory 

Politická situace je pro podnikatelské prostředí rozhodující, stejně jako má působení 

státu obrovský vliv na všechny stránky života v zemi. Z podnikatelského hlediska ČR 

nenabízí ideální podmínky. Legislativu provázejí náhlé a nekoncepční změny, což má za 

následek rostoucí nepřehlednost a nesrozumitelnost zákonů a také komplikuje dlouhodobé 

strategické plánování. Národní předpisy byly sice sladěny s legislativou EU, nicméně 

české právní prostředí je stále charakteristické nízkou efektivností vymáhání práva a 

vysokou byrokracií. Výskyt korupce vyvolává nedůvěru veřejnosti, včetně podnikatelů, 

k politikům. Přestože od roku 2004 je ČR členem EU a snaží se tak o otevřenost 

ekonomiky, podnikatelé nadále kritizují vládu i parlament za příliš velké zásahy do 

ekonomiky. Administrativa spojená se zaměstnáváním a udržením zaměstnanců v podniku 
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představuje pro drobné podnikatele velkou zátěž. Vysoká míra ochrany zaměstnanců při 

ukončování pracovního poměru omezuje pružnost reakce na vývoj pracovního trhu. 

Daňový systém ČR je v hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých 

zemí, zejména evropských, pro podnikatele je ale složitý a netransparentní, navíc podléhá 

častým změnám, což dále pomáhá ke zhoršení jeho přehlednosti. V letošním roce byl 

zaveden tzv. daňový balíček, který zvyšuje obě sazby DPH o jeden procentní bod, na 15 a 

21 procent. Ke sjednocení sazeb na úrovni 17,5 procenta by mělo dojít na začátku roku 

2016. [16] 

Výše uvedené faktory jsou obecné a platné pro všechny podnikatele, lze proto říci, že 

nemají rozhodující vliv na chod společnosti PAS. Daleko větší důsledky mají vládní 

rozhodnutí ohledně těžby hnědého uhlí v mosteckém regionu, zejména prolomení či 

neprolomení těžebních limitů. S těžbou uhlí je více či méně provázána činnost vysokého 

počtu firem v oblasti a mnoho je na ní dokonce existenčně závislých. Významná část 

zákazníků společnosti PAS je úzce právě s těžbou uhlí spojena, což se v budoucnosti může 

ukázat jako hrozba, ale i příležitost. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory zahrnují makroekonomické vlivy, jako jsou úrokové sazby, inflace, 

rozmístění kupní a pracovní sily, fiskální politika státu či konkurenceschopnost národního 

trhu v globálním měřítku. Podle zprávy České národní banky se česká ekonomika nachází 

již zhruba rok a půl v recesi. Vláda zavedla mnoho úsporných opatření, obyvatelstvo šetří a 

ekonomika se propadá. Nicméně je ČR ekonomicky stabilní zemí, což představuje hlavní 

výhodu. Předpokládá se další pokles HDP, ale postupně bude docházet k jeho oživování. 

Jediným faktorem růstu bude čistý export. Nominální měnový kurz bude lehce posilovat a 

tržní úrokové sazby mírně klesat. Na trhu práce se očekává stagnace míry nezaměstnanosti 

kolem 8,5%, ale hrozí její růst. 

Patří sem i finanční faktory, které mohou ovlivňovat přístup podniků ke kapitálu. Drobní 

podnikatelé jsou často neschopni dosáhnout na např. bankovní zdroje financování, a jejich 

přístup k penězům na zahájení či rozvoj podnikání je omezený, a to zvláště v případě 

vysoce inovativních projektů menších podnikatelů s kratší historií. ČR je nadprůměrně 

drahou zemí, co se týče založení podniku a složitost tohoto procesu je jedna z nejvyšších 
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v zemích EU. Existuje zde sice systém institucí a nástrojů pro poskytování přímých a 

nepřímých podpor pro malé a střední podnikatele, který se neustále rozrůstá, ale je jeho 

procedury pro získání a vyplacení podpory jsou administrativně velmi náročné.  

Sociální faktory 

Stárnutí obyvatelstva je jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů vyspělých 

zemí. Mezi hlavní příčiny tohoto jevu patří nízká plodnost žen a prodlužování naděje 

dožití. Pokles populace lehce zmírňuje migrace, v současnosti cizinci tvoří 4% české 

populace. Změna věkové struktury obyvatelstva ČR znamená rostoucí podíl seniorů a tím i 

vzestup počtu osob s nárokem na starobní důchod. Řešením tohoto problému má být 

důchodová reforma, posouvání hranice pro odchod do důchodu a rozvoj možnosti práce na 

částečný úvazek. [17] 

Město Most, kde sídlí podnik PAS, se nachází v Ústeckém kraji a patří k místům 

s tradičně nejvyšší mírou nezaměstnanosti v celé ČR. Podle posledních dostupných údajů 

bylo v lednu 2013 nezaměstnaných 13,4 procent. Jelikož produkce podniku PAS není 

určena k finálnímu uspokojování potřeb zákazníků v dané oblasti, nehrají faktory, jako 

jsou vysoká nezaměstnanost, stárnutí populace či změna životního stylu obyvatel, 

významnou roli pro tento podnik.  

Technologické faktory 

Jedním z důsledků hospodářské recese v letech 2008 a 2009 byl pokles podnikových 

výdajů na vědu a výzkum a další inovace. Pro malé podniky, mezi které se řadí i firma 

PAS, byl tento pokles až poloviční oproti předešlým obdobím. Jediné odvětví, kde došlo 

k nárůstu nákladů v oblasti inovací, byl automobilový průmysl. Vláda ČR přispívá na vědu 

a výzkum 11% z celkových veřejných výdajů, což je podprůměrná hodnota v Evropě. [18] 

4.1.2 Porterův model 5 konkurenčních sil - mikrookolí 

Porterův model slouží k analýze rozhodujících činitelů v odvětví a dělí je do pěti 

konkurenčních sil. Následuje rozbor pěti zásadních sil, které působí na firmu PAS. 
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Konkurenti 

Průmyslová automatizace se řadí k oborům s velkou konkurencí na trhu. Svědčí o 

tom vysoký počet firem působících v této oblasti v rámci České republiky. Společnost PAS 

se velikostně řadí k malým podnikům a její působnost je spíše regionální, proto vysoká 

celorepubliková konkurence nepředstavuje výrazné ohrožení. Zásadnějším problémem je 

lokální konkurence, kde k významným rivalům patří firmy INELSEV, Bohemia Müller a 

Pento. Klíčem k úspěchu jsou zde dobré znalosti prostředí hlavních zákazníků v regionu, 

dlouholeté zkušenosti a vysoká odbornost pracovníků. Přidanou hodnotu představuje 

flexibilní přístup ke každé individuální zakázce a poskytování následného nepřetržitého 

servisu. Konkurenční výhodou firmy je její vlastní vyvinutý produkt, systém LDS (Leak 

Detection System). Jedná se o systém odhalování úniků z dálkových potrubí, ve kterých se 

přepravuje ropa, ropné produkty nebo plyn. Produkt je do jisté míry unikátní, konkurence 

je tedy malá, ale na druhé straně existuje i omezený počet potencionálních zákazníků. To 

platí na domácím i zahraničním trhu.  

Odběratelé 

Firma PAS je moderní organizací s pevným postavením na trhu při realizaci 

produktů – Projektování a instalace řídicích systémů a aplikačního programového vybavení 

do technologických procesů a zařízení staveb. Společnost zpracovává dle požadavků 

zákazníka zakázky “na klíč” - od analýzy výrobního procesu, přes projektovou 

dokumentaci až po konečnou realizaci zakázky včetně zaškolení obsluhy a záručního i 

pozáručního servisu. Zákazníky společnosti jsou zejména vlastníci technologických 

zařízení v těžebním, zpracovatelském, přepravním, chemickém a energetickém průmyslu, 

včetně významných firem těžkého průmyslu. Společnost pravidelně realizuje své služby 

pro cca 20 aktivních a dlouhodobých zákazníků, v databázi společnosti je registrováno 

celkem cca 50 zákazníků. Tab. 4.1 nabízí stručný přehled nejvýznamnějších zákazníků 

společnosti rozdělených podle průmyslových oblastí. 

Vzhledem k vysoké konkurenci v odvětví disponují odběratelé velkou vyjednávací 

sílou o ceně. Ta je často klíčovým faktorem při výběrovém řízení. V poslední době se také 

používají elektronické aukce, které ještě více zvyšují tlak na cenu a mohou dodavatele 

dotlačit do situace, kdy se při snaze získat zákazníka dostává s cenou až na hranici 

nákladů. 
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Tab. 4.1: Přední odběratelé PAS dle tržního segmentu 

Tržní segment Odběratelé 

Chemický průmysl: UNIPETROL, a.s., 

Spolchemie 

Těžební průmysl: Czech Coal a.s. 

Energetický průmysl: United Energy, a.s., 

ČEZ 

Přepravní průmysl: ČEPRO, a.s., 

MERO ČR, a. s. 

Výrobní a zpracovatelský průmysl AGC, 

Phoenix – Zeppelin, 

Parker, 

Monroe 

Zahraniční trh: 

(Ruská federace) 

Gazprom 

Lukoil 

 (Zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

Dodavatelé 

Zakázky, které firma PAS realizuje, jsou téměř v každém případě individuální a tzv. 

šité na míru zákazníkovi. Z tohoto důvodu firma využívá širokou škálu dodavatelů, kdy 

výběr dodavatele je odvislý od konkrétních požadavků zákazníka, splnění technického 

zadání či projektové slevy. U většiny potřebného materiálu, především u výroby 

rozvaděčů, existují substituty, konkurence je vysoká a firma není závislá na konkrétním 

dodavateli. Proto se v těchto případech nevyužívají pevné smlouvy, materiál se objednává 

přes velkoobchod, který je často schopný nabídnout výhodnější cenu. Naopak u hardware 

řídicích systémů je firma vázána na dva hlavní dodavatele, na jejichž produkty jsou 

zaměstnanci speciálně vyškoleni a firma vlastní licenční smlouvy na vývojový software. 

Veškerý materiál se objednává na konkrétní zakázku, proto firma nevytváří žádné zásoby a 

nedisponuje skladovými prostory, což také pomáhá snižovat náklady. V Tab. 4.2 jsou 

uvedeni nejčastější dodavatelé příslušných produktů. 
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Tab. 4.2: Přední dodavatelé PAS dle oblasti činnosti 

Oblast činnosti Produkt Dodavatelé 

Výroba Rozvaděče a příslušenství Rittal, Schneider Electric, Schrack 

 Vybavení rozvaděčů OEZ, Wago 

 Měřicí přístroje Siemens, Endress+Hauser, JSP 

Aplikace řídicích 

systémů 

Hardware řídicích systémů B&R Automation, Siemens 

Software řídicích systémů Moravské přístroje, Wonderware 

Projekce Projektový software Autocad, Eplan 

 (Zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

Substituty  

Jak již bylo řečeno, firma PAS se zabývá kompletním zpracováním zakázek, od 

projektové činnosti, přes výrobu až po programování a uvedením systému do provozu a 

následným servisem a údržbou. Tyto zakázky jsou velice náročné na technické a odborné 

zpracování, každá je svým způsobem unikátní a vyžaduje individuální přístup při realizaci. 

Z těchto důvodů je velmi těžké najít substituční produkty, které by splňovaly všechny 

požadavky zákazníka, a tudíž nepředstavují pro firmu ohrožení.  

Nově vstupující firmy (čili nová konkurence) 

Obor průmyslové automatizace není na trhu novinkou, lze říci, že trh je stabilní 

s ustáleným objemem. Vstup nových firem na tento trh není jednoduchý a vyžaduje 

překonání řady překážek, jako jsou zákonné požadavky, vysoce odborné technické znalosti 

a zkušenosti z oboru a v neposlední řadě dostatek kladných referencí od spokojených 

zákazníků, které mohou hrát klíčovou roli při získávání nových zakázek a často jsou i 

povinné pro účast firmy ve výběrovém řízení. Vstupní náklady jsou také vysoké, pořízení 

licencí na potřebný software je finančně náročné. Z těchto důvodů je hrozba vstupu nových 

konkurentů na trh poměrně nízká.  
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4.2 Vnitřní prostředí 

Posouzením vnitřního prostředí firmy PAS se získají výsledky, které budou následně 

využity ve SWOT analýze jako silné a slabé stránky podniku. 

4.2.1 Faktory vědecko-technického rozvoje 

Firma PAS vyvinula svůj vlastní produkt, systém LDS (Leak Detection System) pro 

odhalování úniků na dálkových potrubích, ve kterých se přepravuje ropa, ropné produkty 

nebo plyn. Tato potrubí dosahují délky tisíců kilometrů a jejich síť stále houstne a tím roste 

i riziko havárií. Ty pak mají nedozírné ekologické následky. Unikátní technologie systému 

LDS slouží k odhalení i těch nejmenších prasklin, a to rychle, přesně a spolehlivě. Systém 

LDS je již řadu let nasazen na exponovaných produktovodech, ropovodech, 

kondenzátovodech a plynovodech v České republice, na Slovensku, na Ukrajině a v Ruské 

federaci. Společnost věnuje velkou pozornost neustálému zdokonalování a modernizování 

tohoto vlastního produktu, ať už na základě podnětů a připomínek ze strany zákazníků 

nebo námětů konzultačních a výzkumných ústavů, se kterými firma spolupracuje. 

Vývojové pracoviště firmy se zabývá inovačním procesem technického i programového 

zabezpečení systému a také rozšířilo systém o analýzu a vyhodnocení historických událostí 

na sledovaném potrubí a vyhovělo tak požadavkům zákazníků. Investice do tohoto 

vývojového projektu se zcela jistě zúročily, protože systém LDS je již více jak 10 let 

používán v zahraničí a objem realizovaných zakázek, zejména v Ruské federaci, 

dramaticky roste. Tímto se firma řadí do kategorie ofenzivních inovátorů. [12] 

4.2.2 Marketingové a distribuční faktory 

Charakter marketingu je dán skutečností, že podnik de facto prodává své know-how. 

Sám nic nevyrábí, ale na zakázku provede dodávku na klíč z komponentů, které poptává od 

dodavatelů. Proto jsou zde neúčinné klasické prvky marketingu používané u spotřebního 

zboží (design, image, balení atd.) To, co tedy v konečné fázi rozhoduje, je především cena, 

dokonalost technického provedení a bývalé reference, které jsou pro podnik nejlepší 

reklamou. Marketingová komunikace se zaměřuje zejména na osobní či individuální 

přístup k potenciálnímu zákazníkovi. Reklamní strategii připravuje obchodní ředitel spolu 

s technickým ředitelem, kteří jsou současně i majiteli firmy. Cílové skupiny reklamního 
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sdělení jsou odborníci z průmyslového prostředí, majitelé průmyslových provozů a jejich 

investiční pracovníci. Firma, vhledem k její velikosti a charakteru nabízených služeb, 

nezaměstnává obchodní zástupce, s výjimkou ředitele pražské kanceláře zastupující 

společnost výhradně pro zahraniční trh. Obchodní setkání mají na starosti v drtivé většině 

její majitelé, případně se jednání zúčastňují projektanti, kteří v některých případech mohou 

jednat i samostatně. Jistou formou osobního prodeje je i účast ve výběrových řízeních, 

jejichž součástí bývá prohlídka předmětu nabídky, kde mají pracovníci kromě čerpání 

podkladů pro vypracování nabídky i možnost zapůsobit na investiční pracovníky zákazníka 

svými odbornými znalostmi.  

4.2.3 Faktory výroby a řízení výroby 

Pokud firma uspěje ve výběrovém řízení a uzavře kontrakt, určí vedoucího zakázky, 

který může být z projekčního útvaru nebo z útvaru aplikačního software. Zároveň předává 

zadání vedoucímu projekčnímu útvaru, který určí projektanta odpovědného za vypracování 

projektové dokumentace. Po dokončení projektu je zakázka předána vedoucímu útvaru 

výroby a montáží k realizaci. Ve stejnou dobu převezme podklady vedoucí aplikačního 

software a určí zodpovědného programátora k napsání programu, odladění a následné 

oživení řídicího systému po dokončení instalací u zákazníka. Po dobu realizace je vedoucí 

zakázky povinen kontrolovat průběh zakázky dle předem určeného harmonogramu, 

účastnit se kontrolních dnů, vést stavební deník a po řádném dokončení zakázky sepsat se 

zákazníkem předávací protokol, který slouží jako podklad pro fakturaci díla. 

Vzhledem k velikosti firmy, zde neexistuje samostatný útvar pro řízení zakázek a 

vedení akcí mají tudíž na starosti zaměstnanci z realizačních útvarů. Může pak docházet, 

převážně u větších projektů nebo u paralelně probíhajících zakázek, k tomu, že vedoucí 

zakázky ztrácí dokonalý přehled o probíhajících činnostech. 

Závažným nedostatkem pak byla shledána nedostatečná integrace ERP informačního 

systému, která by výrazně zpřehlednila vývoj zakázek, pohyb materiálu, oceňování 

zakázek apod. 



 Jitka Kamenářová: Postavení vybrané obchodní společnosti na trhu 

2013  26 

4.2.4 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Společnost PAS si je vědoma toho, že její konkurenční výhodou je know-how jejích 

pracovníků. Snaží se tedy být pro kvalifikované uchazeče atraktivním zaměstnavatelem a 

pro své zaměstnance vytvářet takové prostředí, ve kterém se budou cítit nejen spokojeni a 

náležitě ohodnoceni, ale také motivováni k vyšším výkonům. Vedení podniku usiluje o 

zvyšování kvalifikace pracovníků a zajišťuje pro ně pravidelné tréninky a školení. Noví 

zaměstnanci si projdou „kolečkem“ ve všech odděleních, aby poznali práci podniku ve své 

komplexnosti. Firma také klade důraz na jazykové znalosti svých pracovníků, jelikož řada 

jejích zakázek je realizována v zahraničí. Pořádá pro tento účel jazykové kurzy přímo 

v sídle firmy a zaměstnanci je mají zdarma.  

4.2.5 Faktory finanční a rozpočtové 

U zkoumané společnosti byly postupně vypočítány a analyzovány jednotlivé 

ukazatele likvidity a rentability za poslední tři roky. Vstupní data byla čerpána z výkazu 

zisků a ztrát a z rozvahy a jsou uvedena v Tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3: Vstupní data pro výpočty ukazatelů likvidity a rentability 

  2009 2010 2011 

Zisk v tis.Kč 12756 7250 2482 

Celková aktiva v tis.Kč 32151 33979 40475 

Vlastní kapitál v tis.Kč 24358 30118 32600 

Tržby v tis.Kč 57270 31472 35081 

Oběžná aktiva v tis.Kč 21811 24694 32639 

Zásoby v tis.Kč 789 2015 2920 

Pohledávky v tis.Kč 7354 6385 13322 

Pohotovostní finanční prostředky v tis.Kč 13668 16294 16397 

Krátkodobé závazky v tis.Kč 7193 3520 4893 

 (Zdroj: výkaz zisků a ztrát a rozvaha společnosti PAS) 
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Ukazatele likvidity 

Hodnoty likvidity byly vypočteny podle vzorců č. 1, 2, 3 a získaná data jsou 

předložena ve formě sloupcového grafu, kde lze snadno sledovat vývoj těchto ukazatelů 

v čase. [9] Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.4. 

                
             

                  
                                               

                   
                    

                  
                                 

                   
                                

                  
           

          

 

 

Graf 4.1: Ukazatelé likvidity 

(Zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

Tab. 4.4: Hodnoty likvidity v daných obdobích  

  2009 2010 2011 

Běžná likvidita 3,03 7,02 6,67 

Pohotová likvidita 2,92 6,44 6,07 

Okamžitá likvidita 1,90 4,63 3,35 
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Jak je z grafu patrné, míry likvidity ve společnosti PAS vykazují vysoké hodnoty, 

dokonce v některých případech dalece přesahují doporučený rozsah. U běžné likvidity 

přiměřená výše odpovídá rozmezí od 1,5 do 2,5. V prvním sledovaném období se hodnota 

pohybuje lehce nad horní hranicí, ve zbývajících dvou obdobích tuto hranici přesahuje 

téměř trojnásobně. Vysoké hodnoty běžné likvidity jsou známkou bezpečnosti pro 

krátkodobé věřitele a vedení podniku zřejmě preferuje nízké riziko oproti vysokému 

výnosu. U pohotové likvidity se hodnoty ve všech třech sledovaných obdobích pohybují 

vysoko nad doporučeným intervalem 1-1,5. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele mohou 

značit vyšší zásoby než je potřeba, čímž se vážou další prostředky a snižuje se i zisk. 

Hodnoty okamžité likvidity jsou vysoce nad minimální doporučenou hranicí, což je 0,2. 

Opět to svědčí o jisté schopnosti firmy hradit právě splatné dluhy nejlikvidnějším 

majetkem. [9] 

Ukazatele rentability 

Hodnoty rentability byly vypočteny podle vzorců č. 4, 5, 6 a získaná data jsou opět 

předložena ve formě sloupcového grafu, kde lze snadno sledovat vývoj těchto ukazatelů 

v čase. [9] Vypočtené výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab. 4.5. 
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Graf 4.2: Ukazatelé rentability 

(Zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

Tab. 4.5: Hodnoty rentability v daných obdobích 

  2009 2010 2011 

Rentabilita aktiv v % 40 21 6 

Rentabilita vlastního kapitálu v % 52 24 8 

Rentabilita tržeb v % 22 23 7 

 (Zdroj: zpracováno autorem na základě podnikových materiálů) 

 

Kladné hodnoty ve všech případech svědčí o tom, že se firma nedostala do ztráty. 

Obecně platí, že čím vyšší hodnoty u jakéhokoliv ukazatele rentability, tím je to pro podnik 

lepší. Jak z výše zobrazeného grafu vyplývá, rentabilita aktiv dosáhla nejvyšších hodnot 

v roce 2009, a to 40%. Následující roky hodnoty prudce klesaly až na 6%. Příčinou tohoto 

vývoje je rychlejší tempo růstu celkových aktiv oproti klesajícímu tempu růstu čistého 

zisku. U hodnot rentability vlastního kapitálu vidíme, že nejlépe na tom firma byla opět 

v roce 2009, kdy hodnota činí 52%.  V tomto roce firma dosáhla nejvyššího zisku. 

V dalších letech vidíme nárůst vlastního kapitálu, ale zároveň prudce klesající zisk, což má 

za následek rychle se snižující hodnoty i této rentability. Rentabilita tržeb v posledním roce 

také klesla téměř na třetinu hodnot v předchozích dvou obdobích. [9] 



 Jitka Kamenářová: Postavení vybrané obchodní společnosti na trhu 

2013  30 

 Pozitivní     Negativní 

V
n

ě
jš

í  
 

 
 

 
V

n
it

řn
í 

Dále by mělo následovat porovnání s hodnotami ukazatelů v odvětví. Vzhledem 

k tomu, že hlavní konkurenční firmy se velmi liší od zkoumané společnosti, jak velikostí, 

tak i rozsahem činností, nebylo toto srovnání provedeno a ukazatele byly hodnoceny 

v obecném měřítku. 

4.3 SWOT analýza   

Informace získané z provedených analýz interních a externích faktorů lze shrnout do 

SWOT matice na Obr. 4.1, která slouží jako podklad pro celkové zhodnocení v následující 

kapitole. Důležitost jednotlivých bodů jsem ohodnotila stupnicí od 1 do 5, nejvyšší známka 

značí největší vliv. 
 

Obr. 4.1: SWOT matice firmy PAS 
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5 Vyhodnocení zjištěných skutečností 

Cílem provedení strategické analýzy, kde byly nejdříve pomocí dílčích analýz 

rozebrány působící vlivy jak vnějšího, tak i vnitřního prostředí podniku, bylo zhodnocení 

postavení vybrané společnosti na trhu.  

Vnější vzdálenější prostředí bylo zkoumáno pomocí PEST analýzy, která přinesla 

následující zjištění. Podnik PAS se nachází v takovém politickém prostředí, kde dochází 

k častým změnám legislativy a daňového systému, což pro podnikatele představuje jistou 

hrozbu, nicméně je z hlediska podniku neovlivnitelná a nevyhnutelná, tudíž nezbývá nic 

jiného než tyto změny pozorně sledovat. Tato hrozba je stejná i pro konkurenty na trhu. 

Z ekonomického hlediska firmu jistě ovlivnila probíhající recese, ale firma je i nadále 

zisková, což potvrzuje její finanční zdraví. Sociální trendy, jako jsou stárnutí populace či 

velká nezaměstnanost v regionu, firmu velice neovlivňují, vzhledem k její velikosti a typu 

činnosti, která je velmi specificky zaměřena a vyžaduje vysoce odborné znalosti. 

Otazníkem zůstává pokračování těžby hnědého uhlí v regionu, protože prolomení či 

neprolomení těžebních limitů bude mít zásadní vliv na činnost podniku. Jedná se ale o čistě 

politické rozhodnutí a firma ho nemůže nikterak ovlivnit. Může se ale snažit získávat nové 

zákazníky mimo region a tak této hrozbě předcházet nebo se připravovat na nové 

příležitosti v případě opačného rozhodnutí. 

Porterův model pěti konkurenčních sil posloužil k analýze oborového prostředí, což 

v případě firmy PAS znamená průmyslovou automatizaci. V tomto odvětví existuje silná 

celorepubliková konkurence, která však nepředstavuje přímé ohrožení, protože hlavní 

zákazníci firmy jsou především z okolního regionu. Větším nebezpečím jsou tedy místní 

konkurenční společnosti, které usilují o stejné zákazníky. V konkurenčním boji se firmě 

daří obstát díky jejím silným stránkám, na které bude nutné klást důraz i v budoucnu. 

Dlouholeté zkušenosti v oboru, vysoká odbornost pracovníků a perfektní technické 

zpracování zakázek přispívají k dobrému jménu podniku, což je podloženo i mnoha 

kladnými referencemi. Společnost si zakládá na individuálním přístupu ke každé zakázce, 

vyhovění specifickým požadavkům zákazníka a kompletním zpracováním zakázky, včetně 

poskytnutí následného servisu. Tato obchodní strategie se osvědčila, o čemž svědčí i 

množství stálých zákazníků a i nově přibývajících. Nicméně silný konkurenční boj přináší 

výhody odběratelům, kteří tak mohou vyvíjet silnější tlak na cenu a tím snižovat marže 
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společností. Firma se tedy musí snažit neustále snižovat své náklady, aby se udržela 

v zisku. Výhodou je i neexistence skladových zásob, protože veškerý materiál se 

objednává na konkrétní zakázku od různých dodavatelů, s ohledem na splnění technického 

zadání a cenu, která je ovlivnitelná množstvím dostupných substitutů. Co se činnosti firmy 

PAS týče, substituty de facto neexistují, protože se jedná o kompletní zpracování, od 

výroby po montáž a oživení systému. Toto hodnotím pro postavení firmy jako pozitivní, 

stejně tak i skutečnost, že bariéry vstupu nových konkurentů do odvětví jsou značné, ať už 

v podobě finanční, zákonné či odborně technické.  

Vlivy působící na podnik zevnitř byly pro účely zkoumání rozděleny do několika 

skupin. Nad těmito faktory má podnik největší kontrolu a možnost je přímo ovlivnit. 

Velkou konkurenční výhodu firmy PAS spatřuji v jejím vlastně vyvinutém produktu, LDS. 

Tento systém pro odhalování úniků z dálkových potrubí je unikátní a splňuje dvě 

významná kritéria dnešní doby. Nejenže šetří firmám náklady tím, že při vzniku úniku tuto 

skutečnost rychle a spolehlivě odhalí a minimalizuje tak ekonomické škody, ale aplikace 

tohoto systému pomáhá předcházet i rozsáhlým ekologickým škodám, na což je v moderní 

společnosti kladen velký důraz. Díky tomuto produktu společnost PAS pronikla na 

zahraniční trhy, z nichž nejvýznamnější podíl zabírá ruský trh. Zde proběhla realizace řady 

zakázek a následných prací údržby a zároveň existuje poptávka po instalaci dalších 

systémů. Společnost si uvědomuje význam tohoto svého produktu a neustále pracuje na 

jeho zdokonalení, což je jistě cesta správným směrem a přinese nové příležitosti na 

zahraničním trhu.  

Firma se pro své zaměstnance snaží vytvářet příjemné pracovní prostředí a nabídnout 

atraktívní pracovní podmínky, čímž usiluje o zvýšení produktivity práce. K většímu 

zefektivnění činnosti by jistě přispělo i zavedení nového informačního systému, který by 

zpřehlednil a usnadnil řízení zakázek, které dostávají na starosti pracovníci jiných útvarů. 

Vzhledem k velikosti firmy by zřízení takového systému bylo jistě daleko finančně 

výhodnějším řešením této slabé stránky organizace než založení nového oddělení pouze 

pro účel řízení.  

Pro zjednodušený rozbor finanční situace firmy byla použita analýza pomocí základních 

poměrových ukazatelů, a to ukazatelů likvidity a rentability. Pozitivně hodnotím především 

to, že firma ve všech sledovaných obdobích vykazovala zisk, a to i přes doléhající 
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hospodářskou krizi v celé zemi. K úspěšnému překonání krize jistě velkým dílem přispěly 

dlouhodobě vysoká úroveň kvality poskytovaných služeb společně s dobrým jménem 

firmy v okolí. Sledované hodnoty rentability i likvidity jsou taktéž nadprůměrné, i když 

postupně klesající, což svědčí o dobré finanční situaci společnosti. Vysoké hodnoty 

likvidity poukazují na solventnost firmy a její schopnost dostát svým závazkům. Zároveň 

ale naznačují, že firma zřejmě váže více finančních prostředků, než je nezbytně nutné a tím 

se připravuje o potenciální zisk z případných investic. Provedení podrobnější finanční 

analýzy této problematiky by jistě bylo pro firmu přínosem. Dále by mělo následovat 

porovnání s hodnotami ukazatelů v odvětví. Vzhledem k tomu, že hlavní konkurenční 

firmy se velmi liší od zkoumané společnosti, jak velikostí, tak i rozsahem činností, nebylo 

toto srovnání provedeno a ukazatele byly hodnoceny v obecném měřítku. 

Kladné hodnocení si jistě zaslouží i strategické rozhodnutí výkonného vedení společnosti 

aplikovat systém řízení kvality poskytovaných služeb s cílem plnit na vysoké úrovni 

požadavky a očekávání svých zákazníků podle ČSN EN ISO 9001:2009. 
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6 Závěr 

V této bakalářské práci jsem analyzovala postavení společnosti PAS Procesní 

Automatizační Systémy s.r.o. na trhu a provedla zhodnocení získaných informací. Nejprve 

byly provedeny dílčí strategické analýzy vnějšího okolí podniku a to jak vzdálenějšího 

obecného prostředí, tak i bližšího oborového prostředí. Na základě těchto analýz byla 

posouzena síla vnějších vlivů na podnik, které mohou představovat jak hrozby, tak i 

příležitosti. Rozbor vnitřního prostředí přinesl poznatky o faktorech, které je podnik 

schopen přímo ovlivnit a zaměřit se tak na zlepšování svých předností a naopak odstranění 

či tlumení svých nedostatků. Analýzy byly provedeny na základě poskytnutých údajů 

vedením společnosti, z účetních výkazů a zveřejňovaných listin v obchodním rejstříku a 

formou osobní konzultace se zaměstnanci firmy. Výsledky pak byly shrnuty ve SWOT 

analýze, na jejímž základě pak byly zhodnoceny hrozby, příležitosti, slabé a silné stránky 

společnosti. 

Firma PAS Procesní Automatizační Systémy s.r.o. si od svého založení v roce 1991 

vybudovala na trhu průmyslové automatizace pevnou pozici. Její hlavní činností je 

projektování a řízení systémů a aplikačního programového vybavení do technologických 

procesů. Orientuje se především na kompletní zpracování zakázek, odbornost svých 

zaměstnanců a kvalitu odvedené práce. Toto jsou hlavní zbraně společnosti v silném 

konkurenčním boji, ve kterém se střetává většinou s dalšími firmami z regionu Díky 

vlastnímu vyvinutému produktu LDS firma pronikla i na zahraniční trhy a jeho následným 

zdokonalováním si tak vytváří příležitosti pro další expanzi. Obchodní filosofie s orientací 

na individuální potřeby každého zákazníka jistě přispěla k dobré finanční situaci podniku a 

překonání ekonomické recese s kladným hospodářským výsledkem a nelze než doporučit 

pokračování v této strategii.  

Pro zlepšení vnitřního chodu společnosti byla navržena implementace nového 

informačního systému, který by přispěl k zefektivnění produktivity práce zaměstnanců a 

zpřehlednil řízení zakázek. Dále bylo doporučeno provedení podrobné finanční analýzy a 

zvážení využití dostupných finančních prostředků v oblasti investic a tak dosáhnout 

zvýšení hodnoty firmy.  

Obstát v konkurenčním boji není jednoduché, a pokud má doporučení budou pro 

vedení společnosti přínosem, považuji cíl práce za splněný.  
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