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Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce je strategická analýza konkurenčního okolí společnosti 

SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.. Teoretická část se věnuje marketingovým 

informacím, strategické analýze a nástrojům strategické analýzy. Dále jsou popsány 

strategické scénáře. V druhé části, která je zaměřena na praxi je provedena vlastní analýza 

vnitřního prostředí firmy a externí analýza jejího konkurenčního prostředí. Na základě 

získaných informací z předešlých analýz jsou vypracovány strategické scénáře jejího 

budoucího vývoje. 

 

Klíčová slova: EFE matice; IFE matice; konkurence; marketing; PEST analýza; Porterova 

analýza; strategická analýza; Strategické scénáře strategický marketing; strategie; SWOT 

analýza. 

 

Abstract 

The subject of my dissertation is a strategic analysis of competitive surroundings of company 

SSKA – Stavební společnost Karviná a.s. The theoretical part is devoted to marketing 

information, strategic analysis and tools of strategic analysis. The strategic scripts are 

described there as well. The actual analysis of inner environment of the company and external 

analysis of its competitive surroundings are performed in next part, which is oriented on 

experience. The strategic scripts of its future development are based on information gained 

from previous analysis. 

Keywords: EFE Matrix; IFE Matrix; Competition; Marketing; PEST Analysis; Porter´s 

Analysis; Strategy Analysis; Strategical script; Strategy Marketing; Strategy; SWOT 

Analysis.  
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ÚVOD 

Stavebnictví v České republice prochází od roku 2008 těžkým obdobím. S počátkem recese 

začalo období škrtů a úsporných opatření, a to jak ve státním sektoru, tak i v soukromé sféře. 

Období megaprojektů bylo ukončeno a pro změnu nastalo období minimalizmu. 

Většina podniků prochází nelehkým obdobím a dnes, více než jindy, je potřeba sledovat vývoj 

v okolí našeho podniku. Neméně důležité však je i sledovat vývoj a nálady uvnitř vlastní 

firmy, abychom mohli včas reagovat na potenciální hrozby. Důkladnou analýzou 

a předvídavostí můžeme snížit možné náklady, které bychom museli vydat později na řešení 

původně podceněných problémů. 

Tato práce má za cíl, pomocí různých analytických nástrojů, provést důkladnou analýzu 

makroprostředí, konkurenčního okolí a v neposlední řadě i vlastního podniku, Stavební 

společnosti Karviná, a.s.. Na základě provedených analýz a sumarizace jejich výsledků 

následně vytvořím strategické scénáře budoucího vývoje SSKA, a.s. 

V úvodu své diplomové práce se zabývám teoretickými východisky marketingu a dále 

pokračuji popisem strategických analýz. Při těchto popisech základních pojmů a analytických 

postupů jsem vycházela převážně z odborné literatury, která se problematikou marketingu a 

strategické analýzy zabývá. 

Praktickou část své diplomové práce začnu představením firmy SSKA, a.s.. Dále provedu 

pomocí PEST analýzy analýzu makrookolí společnosti. Pokračovat budu analýzou 

konkurenčního okolí, nazývaného též mikroprostředí podniku, zde využiji Porterova modelu 

pěti sil. V analýze vlastního podniku se má pozornost zaměří na pracovní zdroje a nabídku 

služeb. Nejdůležitější výsledky strategické analýzy budou shrnuty do SWOT matice, která 

bude rozšířena o matice IFE a EFE. Výsledné hodnoty použiji při vytváření strategických 

scénářů budoucího vývoje společnosti. 

Při zpracování praktické části diplomové práce budou jako podklady použity interní materiály 

podniku, výroční zprávy a rozhovory s vedením společnosti. Další zdroje budu čerpat z dat 

Českého statistického úřadu, internetových stránek ministerstev a dalších zdrojů. 
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1. Teoretická východiska marketingu 

1.1 Marketing 

Marketing je dnes všude kolem nás. Jedná se o souhrn mnoha činností a promítá se do všeho 

co děláme, nakupujeme. Marketing již nechápeme jen jako schopnost prodat, ale v novém 

pojetí je to hlavně uspokojování potřeb zákazníků. Začíná dřív, než má podnik co nabídnout a 

pokračuje po celou dobu životnosti produktu. Philip Kotler ve své knize Principles of 

Marketing uvádí, že jedna z nejstručnějších definic marketinku je: „Naplňovat potřeby se 

ziskem“. V podrobnější definici pak uvádí, že se jedná o společenský a manažerský proces, 

jehož prostřednictvím si své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot 

uspokojují jak jednotlivci, tak skupiny. Jednotlivé marketingové koncepce na sebe navazují a 

jsou vzájemně propojené, viz obrázek č. 1.1. [1] 

 

 

Obr. 1.1 Klíčové marketingové koncepce. [1] 
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1.2 Předmět marketingu 

Marketingoví specialisté se zabývají deseti typy marketingových entit. Jedná se o: [2] 

1. Výrobky – fyzické zboží 

2. Služby – práce společností a lidí 

3. Události – časově omezené akce 

4. Zážitky – pomocí sladění služeb a zboží, firma připraví prostředí a možnost získat 

zážitek, který si klient zachová 

5. Osoby – patří sem celebrity, umělci, ředitelé, lékaři… každá osoba by měla znát 

svou cenu a měla by se umět nabídnout a prodat 

6. Místa – města, státy, regiony či jen určité lokality 

7. Majetek – vlastnická práva na reálný či finanční majetek 

8. Firmy – image podniku 

9. Informace - vědění 

10. Ideje - myšlenka, nápad, smysl, význam, pojem, podstata 

U stavebních společností jsou předmětem marketingu hlavně služby a místa, dále se může 

dotýkat i všech ostatních entit. 

1.3 Marketing management 

Pod pojmem marketing management si představujeme umění a vědu zvolit si cílové trhy a 

vybudovat s nimi lukrativní vztahy. Znamená to, udržet si stávající zákazníky a získávat nové 

tím, že vytváříme a dodáváme vyšší hodnotu pro zákazníka. Marketing management zahrnuje 

nejen řízení poptávky, ale i řízení vztahů se zákazníky. 

V praxi rozlišujeme dva přístupy k marketingu. Jeden označujeme jako podnikatelský 

marketing, který využívají společnosti a jejich zakladatelé, kteří obvykle žijí ze svých nápadů 

a ty uvádí do života. Management stojí poblíž svých zákazníků a snaží se pomocí svých řešení 

uspokojit jejich požadavky. Druhý přístup, označujeme jako formalizovaný marketing, který 
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se řídí základními pravidly a postupy marketingu. Většinou ho využívají velké vyspělé 

společnosti. Kvalitní a nápaditý marketing má mnoho tváří a neustále se prolíná mezi 

formalizovanou a tvůrčí stránkou marketingu. [1] 

1.3.1 Úkoly marketing managementu 

Funkcí marketing managementu je provádět soubor úkolů, které vedou k jeho úspěchu. Jedná 

se o: [2] 

 Rozvíjení marketingových strategií a plánů 

 Získání marketingových informací 

 Navazování spojení se zákazníky 

 Vytváření silných značek 

 Vytváření tržní nabídky 

 Vytváření distribučních sítí 

 Sdělování hodnoty 

 Vytváření dlouhodobého růstu. 

V této diplomové práci se budu hlavně zabývat úkolem rozvíjení marketingových strategií a 

plánů. 

1.4 Strategický marketing 

Jednou z vývojových fází marketingu je strategický marketing. Původ slova strategie najdeme 

v řeckém slově strategos (generál). Ve volném překladu je možno strategii označit jako 

dlouhodobý plán činnosti, který je zaměřen na dosažení určitého cíle. 

Strategický marketing je charakterizován mnoha autory odborných publikací různě. Docentka 

Horáková jej charakterizuje jako proces, který je spojený s vypracováváním: [3] 

 analýz faktorů vnitřních podmínek a stránek podniku,  

 analýz faktorů příležitostí a ohrožení podniku,  
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 analýz faktorů konkurence,  

 s účastí na vytvoření souboru cílů podniku a na formulaci podnikových strategií,  

 se stanovením marketingových cílů, 

 s volbou marketingových strategií k jejich dosažení,  

 s vypracováním, realizací a kontrolou marketingových plánů, 

 a s komplexním řízením marketingového procesu. 

Strategický marketing je spojen s rozhodovacími procesy, plánuje, co bude potřeba 

v budoucnu učinit a čeho se vyvarovat, aby podnik získal co největší skupinu zákazníku, kteří 

u něj nenakoupí pouze jednou, ale budou mít potřebu se vracet, neboli se stanou stálými 

klienty. Zkoumá okolí svého podniku, hledá konkurenční výhodu, kterou se nejen odliší od 

konkurence, ale která povede k jeho dalšímu rozvoji. 

1.4.1 Strategický řídící proces 

Strategický řídící proces lze chápat jako souhrn rozhodnutí a činností, které vedou 

k definování a realizaci podnikového plánu. V rámci tohoto procesu je třeba nalézt a definovat 

poslání podniku, formulovat jeho cíle, spolu s nastíněním strategie a identifikovat příležitosti.  

Podnik musí v rámci určitého časového horizontu nalézt možnost přizpůsobení se situaci na 

trhu a získat z tohoto stavu co největší užitek. Základním úkolem a posláním manažera je 

předvídat nepředvídatelné a připravovat různé strategické plány, které mu umožní rychle 

reagovat na nastalou situaci. [3] 

1.4.2 Strategický marketingový proces 

Na Strategický řídící proces navazuje Strategický marketingový proces, který se dělí do tří 

etap: [3] 

 plánovací etapa 

 realizační etapa 

 kontrolní etapa 



8 

V rámci plánovací etapy vypracujeme marketingovou situační analýzu, stanovíme cíle 

podniku a formulujeme strategii k jejich dosažení. Následně konfigurujeme marketingový 

plán. Při plánování je potřeba již počítat i s realizací, pokud je plán neproveditelný, pozbývá 

pro podnik jakékoliv hodnoty.  

Druhá etapa, tzv. realizační, v sobě obnáší samotnou realizaci vzniklých plánů a vytvoření 

takové marketingové organizace, která správné provedení plánů umožní. Sebelepší plán je bez 

kvalitního provedení bezcenný. 

Poslední etapou je kontrola, ve které měříme skutečně dosažené výsledky a porovnáváme je 

s prvotním plánem. Součástí kontroly je i hodnocení úspěšnosti plánů. V případě negativních 

výsledků je potřeba definovat chyby, popsat jejich důvody a hlavně zajistit nápravu. Ta 

spočívá v revizi plánů, či úpravě realizace plánů. 

1.4.3 Strategické scénáře 

K vytvoření účinné strategie je potřeba předvídat budoucí vývoj okolí podniku (oborového 

okolí). Nedá se předpokládat, že by byl možný vývoj pouze jedním směrem a proto správný 

stratég předpokládá a vytváří více variant možného budoucího vývoje. Jedním z nástrojů pro 

pochopení budoucího vývoje je vytváření scénářů (scenario planniong). 

Scénáře jsou vytvářeny za účelem poskytnutí obrazu budoucího stavu daného systému, které 

jsou vytvářeny jeho prvky a vazbami mezi nimi. Každý scénář vychází z množiny 

předpokladů, které charakterizujeme jako nestálé. Scénáře nám pomáhají pochopit existující, 

nebo potencionální trendy a jejich vzájemné vazby. Jsou popisem možného budoucího 

prostředí a vytváříme je proto, abychom zachytili jádro nejistoty z budoucnosti a připravili se 

na jeho řešení. 

Scénáře se vytváří ve dvou verzích: [4] 

 kvalitativní – slovní popis budoucího vývoje okolí firmy 

 kvantitativní – kombinace rizikových faktorů, které ovlivňují budoucí vývoj okolí 
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Výsledný počet scénářů není omezen a záleží, na každém manažerovi, kolik si jích vytvoří. 

V případě kvalitativních scénářů se však doporučuje omezení jejich počtu na tři, případně 

čtyři scénáře: [5] 

 Optimistický 

 Nejpravděpodobnější 

 Pesimistický 

 bez překvapení 

Dle jejich názvů si umíme představit, co který znamená. Optimistický scénář předpokládá pro 

firmu ideální vývoj, naproti tomu stojí pesimistický scénář, který naopak předpokládá, že vše 

co se stane, bude v rozporu s vytčenými cíli. Nejpravděpodobnější scénář je ten, který počítá 

s trendy v oboru a je vytvořen dle našich nejlepších odhadů. I zde však může dojít k extrémní 

změně. Čtvrtým scénářem, který již nemusíme bezpodmínečně vytvářet, je scénář bez 

překvapení. Ten je založen na současných trendech a hodnotách a nevzniká zde obava 

z náhlých překvapení. Většinou vychází z extrapolace současného, pesimistického a 

optimistického vývoje rizikových okolností. Nedostatkem, hlavně kvantitativních scénářů, je 

rozdílnost v chápání odhadovaných pesimistických a optimistických hodnot rizik. [4] 

Další možné rozdělení uvádějí ve své knize autorky Gierszewska a Romanowska: [6] 

 scénáře možných událostí 

 scénáře simulační 

 scénáře stavu okolí 

 scénáře procesů v okolí 

Scénáře možných událostí jsou založeny na intuici. Jejich podstatou je vytvořit seznamy 

možných budoucích událostí, které jsou důležité pro podnik, předem určit příčiny těchto 

událostí, možný směr evoluce, sílu a povahu interakcí na organizaci a určit schopnost 

organizace přizpůsobit se těmto jevům. 

Simulační scénáře slouží k předhodnocení známky hodnoty jednotlivých strategických voleb 

organizace podle závislosti ovlivňované prostředím. 
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U scénáře stavu okolí se očekává, že bude kvalitativní. To znamená, že posouzení potenciální 

síly vlivu jednotlivých procesů, odehrávajících se v prostředí organizace, a odhadnutí 

pravděpodobnosti výskytu těchto procesů, při stanovené budoucnosti, je založen na znalosti 

tvůrce scénářů. Tyto znalosti zahrnují jak procesy obtížně měřitelné, neměřitelné, tak i ty, 

které mohou být reprezentovány nějakým matematickým způsobem. 

Metoda scénářů procesů v okolí rozvíjí a zdokonaluje tvorbu scénářů stavu okolí. Tuto 

metodu vypracovali pánové Kozłowski a Skarźyński a poprvé jí použili ve svých expertízách, 

které prováděli v polských podnicích, jenž se zabývaly užitkovou elektronikou. Zatímco 

scénáře stavu okolí poskytují všeobecný přehled o okolí – určují vliv různých procesů na 

organizaci a ukazují na příležitosti, hrozby a možná překvapení, scénáře procesů se zaměřují 

na procesy pro podnik klíčové, které potencionálně mají na firmu největší dopad. [6] 

1.5 Stavební trh 

Stavební trh chápeme jako vymezený prostor, tedy mikroprostředí, ve kterém dochází k celé 

řadě různých aktivit. Z marketingového pohledu můžeme, v rámci stavebního trhu, rozlišit 

další podtrhy a to: [7] 

 trh stavebních děl 

 trh stavebních hmot a technologických celků 

 trh stavebního servisu 

 trh nemovitostí 

Hlavním trhem ve stavebnictví je trh realizace stavebních děl. V něm dochází k samotné 

realizaci stavebního díla, což není jen novostavba, ale spadá zde i modernizace stavby, 

rekonstrukce již postaveného díla, ale i samotná údržba staveb, která probíhá po celou dobu 

životnosti stavby. Na tomto trhu se setkává poptávka investora s nabídkou stavební firmy 

(dodavatele).  

Druhotnými trhy jsou trh stavebních hmot a trh stavebního servisu. V prvním jmenovaném 

nabízí výrobci, dodavatelům stavebního díla své výrobky (stavební materiál). Druhý 

jmenovaný trh nabízí určité technologie, které se dají použít při stavbě daného díla a můžeme 

ho dále rozdělit na trh projekčních a poradenských kanceláří a trh stavebních strojů a zařízení. 



11 

Všechny subtrhy, z kterých se stavební trh skládá, jsou navzájem propojené a navzájem na 

sebe působí.  

Z hlediska makroprostředí na stavební trh působí rovněž mnoho vlivů. Mezi ty nejdůležitější 

se řadí celkový stav národního hospodářství, který výrazně ovlivňuje aktivitu celého 

stavebního trhu. Při nedostatku finančních prostředků se omezují investice a stavební aktivita 

klesá, naopak, při dostatku financí se kupní síla zvyšuje a tím stoupá i produktivita stavebních 

trhů. 

Další veličinou ovlivňující stavební trh je stav techniky a technologií, tzn., že firmy musí 

umět včas zareagovat na nejnovější poznatky, které mohou vést k nákupu nových materiálů a 

ke změně výrobních postupů. 

Firmy musí umět reagovat i na demografický vývoj, na změnu práva a legislativy a 

v neposlední řadě i stále více diskutovanou ekologii. [7] 

1.5.1 Subjekty stavebního trhu 

Na stavebním trhu působí mnoho subjektů, bez kterých by stavební trh nemohl existovat. 

Jedná se o subjekty: [7] 

 Investor – vkládá finanční prostředky do stavby, kterou po jejím dokončení a převzetí, 

zpravidla užívá. 

 Stavebník – ten, který zamýšlí realizovat stavbu. Často bývá zároveň investorem a 

uživatelem. 

 Kupující – ten, který nemovitost, pozemek či stavbu kupuje. 

 Dodavatel – nebo také zhotovitel, vypracovává samotnou stavbu, od přípravy stavby, 

přes řízení a koordinaci prací až k samotnému ukončení stavby a předání 

investorovi. Může mít řadu dalších subdodavatelů. 

 Výrobce a prodejce stavebních hmot 

 Výrobce a prodejce technologických celků 

 Výrobce a prodejce stavebních strojů a zařízení 
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 Projekční kancelář – dodává projekt stavby a další činnosti, např. výkon projekčních 

prací, dozor v průběhu realizace práce, průzkumné a geodetické práce... 

 Inženýrská kancelář – zajišťuje pro ostatní subjekty projektovou dokumentaci, 

zajištění územního a stavebního řízení, organizaci a řízení stavby, 

vykonává odborný dohled apod. 

 Developer - připravuje a řídí stavební projekty, výslednou stavbu nevyužívá k vlastní 

potřebě, ale nabízí jí k pronájmu, nebo k prodeji na trhu s realitami. 

 Prodejce nemovitostí – nabízí a prodává na trhu nemovitostí stavby či pozemky. 

 Orgány státní správy – stavební úřad, hasiči, energetická inspekce, hygienici a další. 

Tyto subjekty mohou být jak právnickou, tak fyzickou osobou, mohou vystupovat na straně 

nabídky i poptávky a na jednotlivých trzích sledují své zájmy a cíle. 
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2. Analýza okolí 

Analýza okolí podniku je jednou ze základních bází přípravy strategie a zabývá se jak vnějším 

prostředím (makroprostředím) firmy, tak i vnitřním prostředím podniku. Úkolem analýzy je 

získávání, pro podnik, potřebných informací a jejich následným rozborem, tak aby firma 

mohla včas reagovat na možné příležitosti, ale i hrozby. 

2.1 Analýza makroprostředí 

V rámci makroprostředí sledujeme a hodnotíme širší okolí organizace, které podnik není 

schopen měnit. Do makroprostředí řadíme mezinárodní a národní okolí.  

V rámci domácího okolí se zkoumají vlivy a trendy z oblasti ekonomické, sociální, 

legislativní, politické, technologické a ekologické. Tyto podmínky jsou pro všechny podniky, 

v rámci národního prostředí, stejné. Pro tuto analýzu se uvádí několik zkratek: SLEPTE, 

PEST, STEP nebo PESTLE. 

2.1.1 PEST analýza 

Jedná se o jednu ze zkratek pro analýzu okolí, kterou jsme převzali z anglického jazyka 

a která se dnes u nás v ČR běžně užívá. Všechny faktory, kterými se PEST analýza zabývá na 

sebe navzájem působí, viz obrázek č.2.1. 

 Politické a legislativní (Political legal environment) 

 Ekonomické  (Economic environment) 

 Sociální a kulturní  (Sociocultural environment) 

 Technologické  (Technological environment) 

Cílem PEST analýzy je rozpoznání faktorů, které jsou pro daný podnik důležité a ty pak dále 

sledovat. 
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Obr. 2.1 Segmenty vnějšího prostředí. [8] 

 

2.1.1.1 Politické a legislativní faktory 

Mezi politické a legislativní faktory patří celá řada zákonů (daňové, antimonopolní, občanský, 

obchodní, atd.), právních norem a vyhlášek, které upravují podnikání a vymezují prostor 

určený pro podnikání. Do tohoto prostředí patří i regulace importu a exportu a ochrana 

osobního vlastnictví. V tomto environmentu velkého významu nabývá role státu. V rámci 

politických faktorů pak sledujeme vývoj a stabilitu politického prostředí, jakou hospodářskou 

politiku vláda preferuje, zda podporuje zahraniční obchod, účast v mezinárodních 

organizacích. Rizikovost podnikání při změně politické situace, možnost privatizace a 

znárodnění. [9] 

2.1.1.2 Ekonomické faktory 

V rámci rozborů ekonomického prostředí se zabýváme informacemi, které mají vliv na 

hospodaření. Zajímají nás informace o stavu bankovního systému, jaký charakter mají úspory 

a půjčky, možnost získání půjček, jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu. Výše 

daňového zatížení a jeho vývoj do budoucna. Dále se zajímáme o úrokovou míru, inflaci, 

cenovou politiku, vývoj nezaměstnanosti a příjmy a náklady na práci. Jak vysoký je hrubý 

domácí produkt, jaká je míra ekonomického růstu, síla globální ekonomiky a kapitálového 

trhu, dostupnost a ceny energií a další hospodářské informace a ukazatele. [10] 
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2.1.1.3 Sociální a kulturní faktory 

Sociální a kulturní prostředí je spojeno s životem obyvatelstva, s jeho postoji i s jeho 

strukturou. Elementárně se skládá z ekonomických, kulturních, demografických, 

náboženských, morálních a vzdělávacích podmínek života člověka. Taktéž tyto sociální 

faktory se neustále vyvíjí. Ten, kdo dokáže rozpoznat trendy v této oblasti, může získat 

náskok před konkurenty v boji o zákazníky. Do tohoto prostředí například řadíme: 

demografický vývoj populace, úroveň vzdělání, změny životního stylu, mobilitu a přístup 

k práci a volnému času. [10] 

2.1.1.4 Technologické faktory 

Posledním prostředím, které zkoumáme pomocí PEST analýzy jsou technologické faktory, ty 

souvisí s vyspělostí společnosti, ve které firma působí. Zaměřujeme se zde na rychlost 

technologického vývoje v daném odvětví, objevení nového materiálu a jeho využití, může 

změnit dosavadní zažité postupy a pokud firma není připravená přijmout dané inovace, může 

to pro ní skončit až krachem. V této analýze zkoumáme kolik finančních prostředků je 

věnováno na vědu a výzkum, zda vláda výzkum podporuje a jaké jsou celkové výdaje na něj, 

rychlost morálního zastarávání, substituty, které by mohly nahradit naše výrobky. Dále 

sledujeme náklady na přírodní zdroje, zda technologie umožňuje vyrábět levné a kvalitní 

produkty, nebo služby. [9] 

2.2 Analýza konkurenčního okolí 

Analýza konkurenčního neboli oborového okolí se soustředí na samotný podnik a jeho 

nejbližší okolí. Toto okolí je ovlivňováno především konkurenty, dodavateli a zákazníky 

daného podniku. Strategie a cíle podniku, které si určíme, ovlivňuje atraktivností oboru 

podnikání, ve kterém podnik působí. Při analýze rozlišujeme tři sektory oborového okolí 

firmy: [11] 

 Sektor zákazníků 

 Sektor dodavatelů 

 Sektor konkurentů 
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2.2.1 Sektor zákazníků 

V prvé řadě musí firemní stratég identifikovat své zákazníky, jejich potřeby a očekávání. Dále 

zkoumá i potenciální zákazníky a trendy v oboru, které by mohly vést ke změně chování 

zákazníků. Při analýze sektoru zákazníků se zaměřujeme převážně na tyto aspekty a faktory: 

[11] 

 Identifikace kupujících a rozličných faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí 

nakupovat. Obvykle rozlišujeme tři třídy zákazníků. U těch můžeme sledovat různé 

faktory jenž ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat. Jedná se o spotřebitele, který u 

požadovaného statku sleduje dostupnost, cenu, kvalitu, pohodlí, rozmanitost, reputaci 

a záruky. Dále je zde velkoobchod, či maloobchod, ten sleduje konkurenční schopnost 

výrobku, jeho dostupnost, šíři dodavatelské závislosti, uznání spotřebiteli, obrat 

výrobku a potencionální zisk. Poslední třídou je průmysl a instituce, který porovnává 

náklady se zisky, sleduje informace o výrobku, jeho provedení, splnění norem a 

zákonů, technické zabezpečení a servis. Identifikace zákazníka je pro podnik velmi 

důležitá a je potřeba jí věnovat dostatečnou pozornost, protože možnosti ztráty 

zákazníka je lepší předcházet. Získání nových zákazníků je většinou dražší, než si 

udržení stávajících. 

 Demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků. Také 

zde sledujeme tři základní faktory, které označujeme jako primární poptávkové 

faktory. Jsou to změny v populaci – čím méně je obyvatel, tím menší je poptávka po 

zboží. Posuny ve věku populace – jiné potřeby má generace mladých a jiné stárnoucí 

populace. Posledním základním sledovaným faktorem je rozložení příjmů populace – 

trh se cíleně zaměří na skupinu lidí s určitou výší příjmů (chudí, střední vrstva, 

bohatí). 

 Geografické faktory a geografické rozmístění trhu. Zde zjišťujeme, kde se zákazníci 

nachází. Tato informace může mít vliv na umístění podniku a strukturu jeho 

distribučních systémů. Je nutné myslet na možnosti dopravy na místo a to jak pro 

zákazníky, tak pro zaměstnance a dodavatele. 
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2.2.2 Sektor dodavatelů 

V rámci sektoru dodavatelů se zaměřujeme na analýzu dostupnosti a nákladů veškerých 

vstupů, které jsou potřebné k výrobě, například náklady na energii, materiál a polotovary, 

pořízení peněz či náklady na pracovní sílu. Dále sledujeme stabilitu dodávek a jejich časové 

rozvrstvení. V případě nedodání objednávky v okamžiku její potřeby, může být porušena daná 

strategie firmy. V posledních letech se začínají prosazovat nová pravidla struktury nákupních 

činností, jsou to: [12] 

 Single sourcing – omezuje se počet dodavatelů a hrozba změny dodavatele je, v rámci 

hodnototvorného řetězce, nahrazena partnerstvím. 

 Princip výrobního partnerství – oboustranné transparentní partnerství mezi 

dodavatelem a výrobcem. Toto partnerství by mělo začínat již v prvopočátcích vývoje 

výrobku, mělo by pokračovat výrobou a končit likvidací odpadu. Jedná se o trvalou a 

dlouhodobou spolupráci. 

2.2.3 Sektor konkurentů 

Základními otázkami, na které je nutno se soustředit a které nám pomohou určit pozici naší 

firmy na oborovém trhu. Jsou to: [11] 

 Jaká je součastná pozice našeho podniku vůči konkurentům? Měření provádíme 

hlavně ekonomickými, ale i jinými ukazateli. 

 Jak se konkurence vyvíjí a mění? 

 V jaké fázi životního cyklu se nachází nejdůležitější výrobky našeho oboru? 

 Jaká je rentabilita našeho odvětví vůči jiným obdobným odvětvím? 

 Vstupují noví konkurenti do odvětví? Opouštějí odvětví naši dlouholetí konkurenti? 

Migraci konkurentů v oboru ovlivňují bariéry, které jsou jak na vstupu do oboru, tak na 

výstupu. Při rozhodování, zda vstoupit do příslušného odvětví, mohou hrát zásadní roli otázky 

týkající se diferenciace výrobku, rozsah produkce, distribuční kanály, absolutní výhody 

v celkových nákladech a možná reakce stávajících firem na vstup nového konkurenta. Odchod 

z oboru pak ovlivňují zvyky a stereotypy managementu, utopení financí ve výrobních 
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prostředcích, či příliš vysoké přímé náklady na výstupu. Všechny výše uvedené faktory 

působí v kombinacích a jejich působením vznikají nové příležitosti či hrozby, které ovlivňují 

budoucí strategii podniku. V rámci sektoru konkurentů bychom neměli zapomenout ani na 

otázku dostupnosti substitutů a sledování strategie a postavení současných konkurentů. [11] 

2.2.4 Porterova analýza konkurenčního prostředí 

Autorem modelu pěti sil (Porterův 5F model) je Michael Eugene Porter, jenž je americkým 

ekonomem a profesorem na Harvard Business School. Jeho hlavním zájmem je oblast 

konkurenční výhody a vytváření strategií pro lepší konkurenceschopnost. [13] 

Porterův model pěti sil se používá jako prostředek zkoumání konkurenčního okolí podniku, 

který identifikuje pět významných tržních sil, jenž společným působením (viz obrázek č. 2.2) 

určují konečný ziskový potenciál daného odvětví. Jedná se o tyto tržní síly: [14] 

 současní konkurenti, 

 potenciální noví konkurenti, 

 zákazníci, 

 dodavatelé, 

 substituční výrobky. 
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Záměrem této analýzy je nalézt v oboru takové postavení firmy, ve kterém se dá nejlépe 

bránit působení konkurenčních sil nebo kde je lze ovlivnit ve svůj prospěch. Znalost působení 

těchto sil nám pomůže ukázat na silné a slabé stránky podniku, jeho postavení v oboru. 

Odhalí nám místa, kde se změny nejvíce vyplatí a místa odkud může přijít ohrožení nebo 

příležitost. 

2.3 Zahraniční okolí podniku 

Poznání zahraničního okolí firmy se pro mnohé organizace může zdát zbytečné, v příhraničí 

se to naopak může stát velmi důležitou součástí zkoumání okolí podniku. Relevantní 

zahraniční okolí firmy by mělo být zkoumáno i v případě, že je podnik význačným 

importérem, exportérem nebo začíná zvažovat vstup do mezinárodního obchodu. Zahraniční 

okolí firmy je specifickým případem obecného a oborového prostředí podniku a k jeho 

zkoumání využíváme stejných prostředků. [11] 

Díky ve světě existujícím rozdílům se může zahraniční okolí podniku stát více konkurenčním, 

různorodějším a všestrannějším než okolí firmy v rámci domovského státu. Pro podnik 

mohou faktory zahraničního okolí znamenat jak hrozby, tak příležitosti na které by měl být 

schopný reagovat.  

 

Substituty a 

komplementy 

Kupní 

síla 

Kupní 

síla 

hrozby 

hrozby 

Zákazníci 
Konkurenční 

prostředí 
Dodavatelé 

Nově vstupující 

Obr. 2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil. [14] 



20 

Mezi hlavní hrozby, kterým podnik čelí ze zahraničí, patří zahraniční konkurent. Další hrozby 

můžou pramenit z politického, sociálního, ekonomického a finančního rizika. Faktory, 

z kterých můžou pramenit hrozby, však pro domácí podnik mohou znamenat i příležitost, pak 

dochází k výměně rolí a firma se tak může stát hrozbou pro konkurenty ze zahraničí. [11] 

2.4 Analýza vlastního podniku 

Abychom mohli vytvořit správnou strategii, tak nám nestačí znát jen okolí našeho podniku, 

ale jedním z předpokladů je i důkladné poznání vlastního podniku. Zjištění jeho vnitřních 

zdrojů a schopností. K tomu nám může posloužit mnoho nástrojů. Například se může jednat o 

finanční analýzu, zjištění míry využití zdrojů, míry rentability nebo portfolio analýza. 

Zjišťování silných a slabých stránek podniku nám pomůže odhalit SWOT analýza, kterou dále 

můžeme analyzovat pomocí IFE a EFE matic. 

2.4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza se používá ve vlastním podniku ke zjištění jeho klíčových silných (Strengths) 

a slabých (Weaknesses) stránek a ke zjištění jeho příležitostí (Opportunities) a hrozeb 

(Threats). Analýza SWOT zpracovává data, která byla získaná z interního a externího auditu 

a zdůrazňuje jejich klíčové položky, které podniku ukazují, kam by měl zaměřit svou 

pozornost, viz obrázek č. 2.3. 

 

 
Obr. 2.3 SWOT analýza. [15] 
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2.4.1.1 Silné a slabé stránky 

Silné a slabé stránky podniku hledáme v jeho charakteristických rysech, které mají vliv na 

kritické faktory jeho úspěchu. Silné a slabé stránky nemůžeme považovat za absolutní, jsou 

spíše relativní a mohou se v čase měnit. Silné a slabé stránky stanovujeme na základě 

porovnání s konkurencí v našem oboru. [1] 

2.4.1.2 Příležitosti a hrozby 

V rámci analýzy příležitostí a hrozeb je předvídání důležitých trendů, které mohou mít 

zásadní vliv na náš podnik. Manažer by měl vždy umět posoudit, s jakou pravděpodobností 

může určitá hrozící situace nastat a jaké škody může potencionálně napáchat. Následně by 

měl vytipovat nejpravděpodobnější a případně nejničivější hrozby, na které vypracuje plány, 

jak se s nimi vypořádat. 

V rámci okolí firmy mohou nastat změny, které se mohou stát příležitostí k využití silných 

stránek firmy, což ve svém důsledku povede k získání konkurenční výhody. Také zde by měl 

manažer tyto příležitosti vyhodnotit, zjistit jak moc jsou pravděpodobné a přitažlivé pro 

podnik a zda existuje předpoklad, že v tomto případě firma uspěje. Každá snaha o využití 

příležitostí má však i svá rizika a úkolem manažera je i vyhodnocení zda potencionální výnos 

tyto rizika omluví. 

V rámci vývoje, či změn v trendech daného oboru může nastat situace, že to, co je pro jeden 

podnik příležitostí, může být pro druhý podnik hrozbou. [1] 

2.4.2 IFE a EFE matice 

Na analýzu SWOT navazují IFE a EFE matice, které řadíme mezi analytické techniky.  

IFE je zkratkou anglického Internal Factor Evaluation (hodnocení interních faktorů). Pomocí 

této analýzy hodnotíme interní faktory podniku nebo jeho strategického záměru. [16] 

EFE je zkratkou z anglického External Factor Evaluation (hodnocení externích faktorů). 

V rámci této analýzy se hodnotí externí pozice firmy nebo jejího strategického plánu. [17] 

Analýza IFE/EFE matic se provádí pomocí tabulky, do které zadáme klíčové faktory ze 

SWOT analýzy, těm přiřadíme, dle důležitosti, váhu od 0,00 do 1,00, součet vah se musí 
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rovnat 1,00. Dále si faktory obodujeme. Vynásobením váhy a bodové hodnoty každého 

faktoru získáme vážený poměr. Po sečtení vážených poměrů jednotlivých faktorů získáme 

celkový vážený poměr, který hodnotí u IFE matice interní pozici podniku nebo strategického 

záměru a u EFE matice pak externí pozici podniku či strategického plánu. Nejlepší dosažené 

hodnocení je 4, nejhorší pak 1. Střední hodnoty se pohybují okolo hodnoty 2,5. [17] 
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3. Praktická aplikace ve firmě SSKA 

3.1 Představení SSKA 

Stavební společnost Karviná, a.s. (dále jen SSKA) byla založena počátkem roku 1992 pod 

původním názvem Stavební sdružení Karviná. Hlavním předmětem podnikání firmy je 

provádění průmyslových a inženýrských staveb, bytové výstavby a staveb občanského 

vybavení včetně rekonstrukcí, modernizací a demoličních prací. 

Na začátku své podnikatelské historie se společnost SSKA soustředila na malé zakázky, které 

byly zaměřené na rekonstrukce, sanace zavlhlého zdiva, statické zajištění budov a stavební 

úpravy rodinných domů. Významným bodem v historii firmy bylo získání zakázek 

v Železárnách a drátovnách Bohumín. Od roku 1996 se potenciál společnosti SSKA neustále 

zvyšoval. 

V roce 2000 získala SSKA ocenění od 

mezinárodní poroty na 7. ročníku 

GRAND PRIX obce architektů za 

rekonstrukci dětského koutku v parku 

Boženy Němcové v Karviné. V letech 

2004 a 2005 byla společnost 

vyhodnocena v soutěži Podnikatel 

roku, kterou pořádá Hospodářská 

komora okresu Karviná. 

Společnost SSKA se neustále rozvíjí a 

zvyšuje své kvality. V roce 2007 získala certifikát ČSN EN ISO 9001 a v roce 2008 pak 

certifikáty ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001. Zároveň se společnost může pochlubit 

mnoha pochvalnými referencemi. Jedním z posledních úspěchů je pak ocenění v soutěži 

Stavba Moravskoslezského kraje 2010, kde hlavní cenu získala rekonstrukce Regionální 

knihovny Karviná, kterou firma prováděla. 

Společnost SSKA už řadu let podporuje nadační fond Zdravé město Karviná, sportovní 

oddíly, vědecké projekty, výstavy a pomáhá i v dalších oblastech. [18] 

Obr. 3.1 foto sídla společnosti SSKA a.s. [18] 
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3.2 Základní údaje 

Název: SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. 

Logo: 

 

Sídlo: Bohumínská 1878 

 735 06  Karviná – Nové Město 

Provozovna: 735 72  Petrovice u Karviné – část Dolní Marklovice ev.č. 02 

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  

 Projektová činnost ve výstavbě. 

 Pronájem a půjčování věcí movitých. 

 Specializovaný maloobchod. 

Zápis v OR: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 3059 

Účetní období: 1. duben až 31. březen následujícího roku 

SSKA, a.s. vydala 80 ks kmenových akcií na jméno, v jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, jejich 

jediným vlastníkem je Ing. Pavel Šrámek, který je rovněž ředitelem společnosti. 

Firma má velké pole působnosti. Zabývá se kompletní realizací staveb, v rámci hlavní 

stavební výroby nabízí zemní, zednické, železářské, tesařské, podlahářské, bourací a stavební 

práce. Izolatérské, instalatérské, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zámečnické, 

obkladačské, natěračské, malířské, stavební truhlářství, nábytek a interiéry spadají do 

přidružené stavební výroby. Firma se dále zabývá instalacemi kanalizace, vody, ústředního 

vytápění, plynu, elektroinstalačních prací a vzduchotechniky. V rámci přípravy staveb provádí 

architektonické a projekční práce, zajišťuje územní rozhodnutí, stavební povolení a technický 

dozor. 
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Veškerý výše uvedený výrobní program je SSKA, a.s. schopna nabídnout všem 

potencionálním zájemcům. Avšak její hlavní oblastí zájmu, jsou velké veřejné zakázky 

a zakázky soukromých firem. 

Namátkou uvádím pár realizovaných staveb, na které firma získala pochvalné reference: 

Průmyslové a inženýrské stavby: [19] 

 Výstavby průmyslové zóny Karviná, FC 3/1 Hala „A“, FC 3/3 Komunikace a 

inženýrské sítě, rozšíření Haly „A“ 

 Výstavba splaškové kanalizace v Karviné – Ráji 

 Výstavby výrobny SIMANDL 

Občanské a účelové stavby: [19] 

 Výstavba supermarketu BILLA, Český Těšín 

 Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné 

 Výstavba čerpací stanice SHELL Ostrava – Kunčice 

Bytové stavby, regenerace: [19] 

 Dům s 28 malometrážními byty – Těrlicko 

 Oprava a modernizace panelového domu F.S. Tůmy 1236, Orlová 

 Rodinný dům Psáry, Praha – Západ 

Speciální stavby: [19] 

 Rekonstrukce historického centra Karviné 

 Demolice objektu trhací technikou na ul. Pobialova v Ostravě 

 Statické zajištění v budově OKD – IMGE Ostrava. 
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4. Strategická analýza 

4.1 PEST analýza 

Pro získání důležitých informací o makroprostředí podniku použijeme PEST analýzu. Tu 

blíže popisuje  kapitola 2.1.1. 

4.1.1 Politické a legislativní faktory 

Aktuální politické a legislativní faktory částečně ovlivňuje politická strana, která je právě 

u moci a její politický program. V ČR je předpoklad vládnutí koalice stran, které svou 

politiku směřují od středu doprava. Jednou z posledních dohod koalice je, že do konání 

řádných voleb v roce 2014 se již nebudou provádět žádné změny v daňových zákonech. Tím 

chce vláda podpořit stabilní podnikatelské prostředí a připravit se na jednotné inkasní místo. 

To by mělo začít platit, dle stávající legislativy, od 1.1.2015. [20] 

Výše daňové zátěže firem se v čase vyvíjí a od vzniku České republiky se neustále snižuje. 

V roce 1993 činila daň 45%, od roku 2010 je dle zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů § 21, daň ve výši 19%, viz graf č. 4.1. 

 

Graf 4.1 Vývoj sazby daně právnických osob v ČR od roku 1993 do 2013. [21] 
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Na obor stavebnictví mají vliv i různé státní podpory bydlení. Tou nejznámější a v ČR hojně 

využívanou je státní příspěvek na stavební spoření. Toto spoření vzniklo na základě zákona 

č. 96/1993 Sb. a za posledních pár let prošlo mnohými úpravami, které postupně jeho 

výhodnost snižují. Při vzniku tohoto produktu, činila státní podpora 25 % z ročně naspořené 

částky, maximálně 4 500,- Kč a doba spoření musela činit minimálně 5 let. Po roce 2003 

došlo k první změně legislativy a státní podpora byla snížena na 15 % z uspořené částky, 

maximálně na 3 000 Kč, zároveň s tím se prodloužila minimální doba spoření na 6 let. Další 

významnou změnou byla novela zákona v roce 2011, která začala platit i pro smlouvy 

uzavřené před tímto datem, důsledkem čehož se státní příspěvek snížil na 10 % z uspořené 

částky, maximálně 2 000, - Kč a navíc, doposud nedaněný úrok ze stavebního spoření, zdanila 

15 % sazbou, stejně jako úroky v bankách. V grafu č. 4.2 vidíme přírůstky v procentech 

u nově založených smluv, smluv, které byly ve fázi spoření. Poslední přímka nám ukazuje 

procentuální nárůst úvěrů ze stavebního spoření. Dlouhodobě se přírůstky nově uzavřených 

úvěrů ze stavebního spoření snižují. To může být způsobeno poklesem úrokových sazeb 

hypotečních úvěrů, ale i obavou z budoucího legislativního vývoje stavebního spoření. 

V současnosti se projednává novela zákona, která by měla začít platit od 1.ledna.2014 a jejími 

hlavními body je zavedení účelového vyplácení státní podpory a rozšíření okruhu 

poskytovatelů stavebního spoření o univerzální banky. [22] 

 

Graf 4.2 Přírůstky nových smluv, smluv ve fázi spoření a úvěrů v procentech. [22]  
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4.1.2 Ekonomické faktory 

Dalšími faktory, které sledujeme v PEST analýze jsou Ekonomická data a jejich 

předpokládaný vývoj do budoucna. Od roku 2008 se ekonomika většiny států, včetně ČR, 

potýká s ekonomickou krizí.  

V roce 2012 se hodnota hrubého domácího produktu (HDP) ČR neustále snižovala, 

v meziročním srovnání činil ve 4. čtvrtletí pokles 1,7% a celkově HDP kleslo oproti roku 

2011 o 1,2 %. [22] Díky tomuto vytrvalému poklesu můžeme konstatovat, že rok 2012, byl 

pro českou ekonomiku rokem recese. Dle ekonomů je hlavní příčinou tohoto nepříznivého 

vývoje klesající tuzemská poptávka investorů po fixním kapitálu a domácností po zboží a 

službách ke konečné spotřebě. Zahraniční obchod, který doposud tento nepříznivý vývoj 

vyrovnával, přestože rostl, již tento pokles nebyl schopen pokrýt. 

Dalším důležitým ekonomickým ukazatelem je výše a vývoj nezaměstnanosti. Bohužel i zde 

nejsou čísla příliš optimistická. V roce 2008 činila průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 

5,4%, pro rok 2012 uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) hodnotu 8,6%. Za 

poslední čtyři roky se tedy míra nezaměstnanosti zvýšila o necelých 60%. 

V Moravskoslezském kraji činila v roce 2012 míra nezaměstnanosti 11,4%, v okrese Karviná 

se jedná o hodnotu 13,7%. [23] SSKA se tedy nachází v lokalitě, která má vysoce 

nadprůměrnou výši nezaměstnanosti, což má vliv na kupní sílu místních obyvatel. 

Minimální mzda, což je nejnižší úroveň zákonem zaručené mzdy, činí od roku 2007 48,10 Kč 

za hodinu práce, což je při 40 hodinové týdenní pracovní době 8 000 Kč za měsíc. Nařízení 

vlády č. 567/2006 Sb. zároveň rozděluje vykonávanou pracovní činnost do osmi skupin a 

podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prováděné práce se hodinová mzda navyšuje až 

na 96,20 Kč, tedy 16 100 za měsíc. [24] V grafu č. 4.3 je vidět, že průměrná mzda 

ve stavebnictví je nad minimální mzdou a přes stále probíhající krizi stále mírně stoupá. 

V porovnání s mírou inflace, která činila v roce 2012 3,3% se však reálná hodnota všech 

mezd snižuje a tím klesá kupní síla obyvatelstva. 
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Graf 4.3: Vývoj průměrné mzdy ve stavebnictví v letech 2007 až 2012. [26] 
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Graf 4.4 – Vývoj stavebních prací v milionech Kč běžných cen. Vlastní tvorba. Zdroj [26] 
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nových technologií a materiálu. Toto výzkumné centrum umožňuje spolupráci výzkumných 

týmu ze tří největších stavebních fakult v ČR s odborníky, kteří jsou zaměstnanci velkých 

stavebních společností (SKANSKA, a.s., Metrostav, a.s., EUROVIA CS, a.s.). Na 

internetových stránkách (www.cideas.cz) se můžeme dozvědět mnoho informací z oboru, 

zajímavý je výčet Softwarových produktů, které se ve stavebnictví dají využít. [29] 

Jednou ze základních znalostí, je v dnešní době, znalost informačních technologií a jejich 

využívání v každodenní práci. Nejnovější informace ze všech oblastí českého stavebnictví 

naleznou zájemci na Portálu českého stavebnictví (www.ceskestavebnictvi.cz). Tento projekt 

je vytvářen ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a ÚRS PRAHA, a.s.. 

Firma SSKA není vlastníkem a ani nemá nabyté žádné patenty a licence. V rámci svého 

vývoje a osvojení si nových postupů, získala firma certifikát systému managementu jakosti 

dle ČSN EN ISO 9001:2009, certifikát v oblasti managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, který splňuje požadavky OHSAS 18001:2008 a posledním certifikátem je dle ČSN 

EN ISO 14001:2005, certifikát v oblasti systému environmentálního managementu. Všechny 

tři certifikáty si firma SSKA úspěšně obnovila a prodloužila tak jejich platnost. 

Ekologie patří mezi faktory, které nás ovlivňují čím dál víc. Společnost začíná chápat, že 

přírodní zdroje jsou omezeny a s postupným růstem cen energií daleko více řeší i samotný 

projekt domu. Od 1.ledna 2013 navíc vznikla povinnost začít používat Průkaz energetické 

náročnosti stavby (PENB). Tento průkaz nás informuje o energetické náročnosti stavby, 

pronajímaného prostoru či kupovaného bytu. Firma, která v budoucnu nebude umět postavit 

nízkoenergetický dům, či jinou stavbu, bude silně ohrožena konkurencí, která si tyto 

technologie osvojí. 

Na základě novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. se počítá, že od roku 2018, budou muset 

budovy, vlastněné orgány veřejné správy, mít téměř nulovou spotřebu energie na vytápění. 

Zde vidím příležitost pro stavební společnosti, které budou umět tyto budovy zrekonstruovat. 

file:///D:/Dokumenty/Eva/_VŠB/Diplomka/www.cideas.cz
http://www.ceskestavebnictvi.cz/
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4.2 Externí analýza konkurenčního prostředí společnosti 

4.2.1 Porterova analýza konkurenčního prostředí 

Pro získání přehledu o mikroprostředí, ve kterém se SSKA, a.s. pohybuje, použijeme Porterův 

model pěti konkurenčních sil. Hlavním teritoriálním prostředí SSKA je okres Karviná 

ve kterém se nachází 17 obcí, má rozlohu 356 km² a hustota obydlení je 739 obyvatel na km
2
. 

[30] V rámci získávání nových zakázek, se firma začala pohybovat na celém území 

Moravskoslezského kraje. 

4.2.1.1 Současní konkurenti 

Dle vyjádření ing. Šrámka, ředitele společnosti SSKA, a.s., nejsou stavební firmy z okresu 

Karviná pro podnik velkou konkurencí. Tyto podniky se orientují na menší zakázky a ty velké 

přenechávají SSKA. Případně se na větších zakázkách podílejí jako subdodavatelé. Mezi tyto 

firmy patří KUMAN spol. s r.o., která má sídlo firmy přibližně 300 metrů od provozovny 

SSKA a byla založena v roce 1994. Tato stavební firma se zabývá stavbami různého druhu, 

zajišťuje výstavbu tzv. na klíč, což je realizace celé stavby, včetně projektové dokumentace, 

ale také zajišťuje dodávky dílčích stavebních prací pro dodavatele staveb, stavebních prací, 

technologií nebo přímo pro jednotlivé odběratele. [31] 

Jednou z prvních stavební společností v okrese Karviná, která byla založena již roku 1989, je 

stavební a obchodní firma STANISLAV LUPIEŃSKI – SOF. Hlavním předmětem podnikání 

této společnosti je provádění staveb občanského vybavení, bytové výstavby, rekonstrukcí, 

průmyslových a inženýrských staveb včetně demoličních a odstraňovacích prácí. Další 

činností, kterou společnost provozuje je provádění znaleckých posudků v oboru stavebnictví a 

ekonomiky. [32] 

Větší konkurenci vidí ing. Šrámek ve firmách z okolí Ostravy a Frýdku-Místku. Při hledání 

informací na internetu jsem v katalogu firem (www.firmy.cz) zjistila, že v Moravskoslezském 

kraji se mezi stavební firmy řadí 2882 společností. Ne všechny jsou přímými konkurenty 

SSKA, a.s., ale může se stát, že mezi nimi číhá do budoucna pro firmu ohrožení. 

Dle mého názoru může přijít ohrožení i ze strany stavebních firem, které podnikají a mají své 

sídlo na území Polské republiky. Pro tyto společnosti jsou oblasti podél hranic dostupné 

http://www.firmy.cz/
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a díky kolísání kurzu české Koruny k polskému Złotemu se mohou jejich ceny stát velmi 

žádanými. 

4.2.1.2 Potenciální noví konkurenti 

Vstup nových konkurentů do oboru, ve kterém podniká SSKA je závislý na mnoha faktorech, 

které nazýváme bariérami vstupu. Jedním z ukazatelů je předpokládaný budoucí vývoj 

národního hospodářství, pokud bude i nadále výkon domácí ekonomiky klesat, je malá 

pravděpodobnost růstu stavebních zakázek a tím se snižuje atraktivita stavebního oboru pro 

nové konkurenty. Další bariérou je pokles obyvatelstva v daném regiónu a jeho stárnutí. 

Stavebnictví není oborem, ve kterém se obejdeme bez nákladné techniky. Její pořízení a 

udržování, je při nedostatku zakázek a tím i nejasné době návratnosti investice, rizikovou 

záležitostí, na kterou nemusí získat potenciální konkurent finance. 

4.2.1.3 Zákazníci 

Stavební společnost Karviná, a.s. je na trhu již od roku 1992 a řadí se tak mezi firmy 

s dlouholetou tradicí. Mezi její zákazníky patří převážně větší firmy a státní úřady, ale pokud 

má o jejich služby zájem běžný občan, vypracuje mu společnost projekt, který následně 

přivede k životu.  

SSKA disponuje Referenčním katalogem, ve kterém se potenciální noví, ale i stávající 

zákazníci, dozví o již realizovaných stavbách a o referencích na tyto stavby. Obdobné 

informace mohou zákazníci získat i na internetových stránkách společnosti. 

Vyjednávací síla zákazníků a odběratelů se s poklesem stavebních zakázek neustále zvyšuje, 

dříve se o zakázku ucházelo v průměru 6 až 8 zájemců, dnes se toto číslo pohybuje v rozmezí 

15 až 25 firem. V rámci výběrových řízení se tak mnoho firem snaží získat zakázku za každou 

cenu a jsou ochotni jít až na 50 % cenových normativů. 

4.2.1.4 Dodavatelé 

Díky dlouholeté tradici SSKA důkladně poznala své dodavatele, čím získává konkurenční 

výhodu oproti podnikům, které na tento trh vstupují nově 
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Mezi hlavní dodavatele SSKA, a.s., patří firmy Etymos, spol. s r.o., Dektrade a.s., Kiwak 

Robert, Kiwak Milan, Václav Ševel, JVAgro Morava s.r.o., Merops spol. s r.o., Sulko s.r.o. a 

Morcinek s.r.o.  

Žádná z výše uvedených firem nemá dostatečně velkou vyjednávací sílu, aby SSKA, a.s. 

ohrozila  

4.2.1.5 Substituční výrobky 

Substituční výrobky jsou alternativními výrobky nebo službami, které nahrazují současnou 

nabídku na trhu. Jejich rizikem pro společnost je, že je zákazník bude preferovat před našimi 

výrobky, či službami a vybere si je k uspokojení svých potřeb. [33] 

Společnost SSKA neustále rozšiřuje portfolio svých služeb a tím snižuje hrozbu substitučních 

výrobků a služeb. 

4.3  Analýza vlastního podniku 

Stavební společnost Karviná je konzervativně laděná firma s dlouholetou tradicí, která se řadí 

mezi středně velké stavební společnosti. 

Graf č. 4.7 zachycuje ve společnosti SSKA tržby za prodej vlastních výrobků a služeb [34], 

hodnoty byly ve sledovaném období proměnlivé, ale i zde je vidět, že od roku 2010 dochází 

k jejich poklesu. 
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Graf 4.5 – Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v tis. Kč. [34] 

 

V grafu č. 4.8 sledujeme vývoj počtu zaměstnanců za posledních 12 let. V roce 2000 měla 

firma 149 stálých zaměstnanců, v následujícím roce následoval jejich výrazný pokles a 

druhého vrcholu dosáhla firma v roce 2003. I po tomto vrcholu následoval výrazný pokles 

zaměstnanců až na hodnotu 78 v roce 2005. Třetího vrcholu firma dosáhla v roce 2007, 

s příchodem ekonomické krize v roce 2008 nastalo postupné snižování zaměstnanců, které 

trvá stále a firma se v roce 2012 dostala na 55 stálých zaměstnanců.  
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Graf 4.6 – Vývoj počtu zaměstnanců. [34] 

 

Ředitel společnosti SSKA, a.s. Ing. Pavel Šrámek, který je zároveň jejím majoritním 

akcionářem, vyhlásil ve firmě pravidla, kterými se zaměstnanci musí řídit. Tímto krokem chce 

podpořit dobré jméno společnosti a její vystupování v rámci interních i externích kontaktů. 

Tuto politiku firmy si můžete prohlédnout v příloze č. 4. 

Dalším krokem, kterým se společnost SSKA, a.s. rozhodla zkvalitnit své poskytované služby, 

bylo ve spolupráci s DP Technology, s.r.o. a firmou Bohumír Wanecki – MANAP, založení 

projektu Centra stavebních služeb. Toto centrum poskytuje svým klientům (investorům) 

mnoho služeb. Pokud má klient o služby zájem, je schopno mu zajistit pozemek, zpracovat 

projektovou dokumentaci a následně požadovanou stavbu i postavit.  

Firmy, které v rámci Centra stavebních služeb působí, jsou jednotlivé právnické a fyzické 

osoby, které zcela samostatně podnikají. Nejedná se tedy o žádné sdružení s právní 

subjektivitou. Spolupůsobení v tomto projektu je výsledkem dlouhodobé kvalitní spolupráce a 

standardních obchodních vztahů mezi těmito subjekty. Centrum stavebních služeb poskytuje 

převážně tyto služby: [35] 
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 Architektonicko-dispoziční řešení stavby 

 Inženýrská činnost ve výstavbě 

 Projektová činnost ve výstavbě 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Poradenská činnost v oblasti použití stavebních materiálů a technologií 

 Poradenská činnost při regeneracích panelových domů a sídlišť 

 Poradenská činnost v oblasti financování staveb 

4.3.1 SWOT analýza 

SWOT analýza byla použita k sumarizaci poznatků získaných v rámci předešlých analýz 

a rozhovoru s ředitelem společnosti SSKA, a.s.. Tyto poznatky jsem seřadila dle vlivu 

na společnost a vložila do diagramu SWOT analýzy viz tabulka č. 4.1. 

Mezi silné stránky podniku patří dostatek finančních zdrojů. Výše základního jmění 

společnosti činí 8 miliónů Kč a vlastní kapitál má hodnotu 49,439 miliónů Kč. Díky 

dostatečné finanční zásobě se firma může pouštět do velkých projektů. Další silnou stránkou 

je pak kvalita provedených prací a komplexnost nabízených služeb. Seznam pochvalných 

referencí je velmi dlouhý. Díky dlouholeté existenci firmy, se SSKA, a.s. výborně orientuje 

na stavebním trhu okresu Karviná a je tak včas informována o chystaných výběrových řízení. 

 

Tabulka 4.1 Diagram SWOT analýzy. Vlastní tvorba. 

SILNÉ STRÁNKY - S SLABÉ STRÁNKY - W 

1. Dostatek finančních zdrojů 

2. Kvalita provedených prací 

3. Komplexnost služeb 

4. Orientace na trhu 

1. Pokles kvalifikovaných zaměstnanců  

2. Umístění firmy 

3. Konzervativně laděná firma 

4. Zastaralost technického vybavení 
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PŘÍLEŽITOSTI - O HROZBY - T 

1. Snižování úrokových sazeb hypoték 

2. Orientace na menší stavby 

3. Rozšíření teritoria 

4. PENB 

1. Úbytek obyvatel 

2. Pokles veřejných zakázek 

3. Zvyšující se inflace 

4. Nestálost politického prostředí 

Slabé stránky podniku vidím ve vysokém poklesu zaměstnanců a tím i možnému odchodu 

vysoce kvalifikovaných lidí. Pro podnik je mnohdy daleko dražší získat nového 

kvalifikovaného zaměstnance, než si udržet stávající. Lokalita umístění firmy je další, ze 

slabých stránek. Karviná se dokonce umístila na prvním místě v řebříčku měst, ve kterém se 

žije nejhůře, je zde vysoká nezaměstnanost, kriminalita a s tím i související slabá kupní sílá 

Příležitostí pro podnik, je snižování úrokových sazeb hypoték. Díky tomu si daleko více osob, 

či společností může dovolit financovat nákup nemovitostí. Další příležitostí, kterou bych 

zmínila je energetický štítek PENB, tedy Průkaz Energetické Náročnosti Budov. Jeho 

používání se letos dále rozšířilo a v dalších letech se jeho užívání rozšiřovat ještě bude. 

Hrozby pro podnik vystávají z pokračujícího úbytku obyvatel. Z důvodů nejen vládních škrtů 

se snižují veřejné zakázky, neustále se zvyšuje inflace a klesá kupní síla obyvatelstva.  

4.3.2 IFE matice 

Matici IFE jsem využila ke stanovení celkového váženého ohodnocení interních faktorů 

firmy. Faktory jsou seřazeny dle stejných kritérií, jako u SWOT analýzy, tedy podle vlivu 

na podnik. Váha a stupeň vlivu byl stanoven na základě dialogu s ředitelem společnosti 

SSKA.  
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Tabulka 4.2 IFE matice. Vlastní tvorba. [36] 

  Faktor Váha (V) Stupeň vlivu (SV) (V) x (SV) 

Silné stránky - S 

1. Dostatek finančních zdrojů 0,20 4 0,80 

2. Kvalita provedených prací 0,20 4 0,80 

3. Komplexnost služeb 0,10 3 0,30 

4. Orientace na trhu 0,10 2 0,20 

Slabé stránky - W 

1. Pokles kvalifikovaných zaměstnanců 0,15 3 0,45 

2. Umístění firmy 0,15 2 0,30 

3. Konzervativně laděná firma 0,05 1 0,05 

4. Zastaralost technického vybavení 0,05 1 0,05 

Celkem:   1,00   2,95 

Výsledkem Matice IFE, viz tabulka č. 4.2, je celkové vážené ohodnocení 2,95. Tato hodnota 

ukazuje, jak vysokou nebo naopak nízkou, má podnik interní pozici. Výsledek 2,95 se nachází 

mezi střední a nejlepší hodnotou, z čehož vyplývá závěr, že interní pozice podniku je středně 

silná až silná. Pokud podnik nepodcení identifikaci rizik, dá se předpokládat jeho úspěch. 

4.3.3 EFE matice 

EFE matice navazuje na IFE matici a zjišťuje citlivost firmy na externí prostředí. I zde jsou 

faktory seřazeny dle stejných kritérií, jako u SWOT analýzy. Váha a stupeň vlivu byl opět 

stanoven na základě dialogu s ředitelem společnosti SSKA.  

 

Tabulka 4.3 EFE matice. Vlastní tvorba. [36] 

  Faktor Váha (V) Stupeň vlivu (SV) (V) x (SV) 

Příležitosti - O 

1. Snižování úrokových sazeb hypoték 0,15 4 0,60 

2. Orientace na menší stavby 0,16 3 0,48 

3. Rozšíření teritoria 0,16 2 0,32 

4. Průkaz energetické náročnosti stavby 0,07 3 0,21 

Hrozby - T 

1. Úbytek obyvatel 0,17 4 0,68 

2. Pokles veřejných zakázek 0,20 2 0,40 

3. Nestálost politického prostředí 0,05 1 0,05 

4. Zvyšující se inflace 0,04 1 0,04 

Celkem:   1,00   2,78 
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V tabulce č. 4.3 vidíme EFE matici. Jejím výsledkem je celkové vážené hodnocení externího 

prostředí firmy. Toto hodnocení je 2,78, tato hodnota se nachází ve středu hodnocení 

a informuje podnik o středně velké citlivosti na externí prostředí. To znamená, že podnik 

nemusí věnovat extra velké úsilí tvorbě scénářů, ale může se spoléhat i na trendy, které se mu 

již v minulosti osvědčili. 

5. Strategické scénáře budoucího vývoje společnosti 

V následující části mé diplomové práce si nastíníme několik možností budoucího vývoje okolí 

firmy SSKA, a.s. Prvotně si určíme faktory, které mají na vývoj podniku vliv, těm přiřadíme 

sílu vlivu a pravděpodobnost výskytu. Sílu vlivu si ohodnotíme stupnicí od -5 do +5, přičemž 

-5 má na podnik velmi negativní vliv a naopak +5 je pro podnik ideální stav. 

Pravděpodobnost výskytu uvádím v desetinných číslech a celková hodnota musí činit 1. 

Druhým krokem bude na základě zjištěných údajů vytvořit scénáře budoucího vývoje okolí 

firmy. 

5.1 Makroekonomické faktory 

Na základě provedené PEST analýzy jsem vytvořila tabulku č. 5.1, ve které jsou shrnuty 

makroekonomické faktory, které mají vliv na budoucnost podniku. Těmto faktorům jsem ve 

spolupráci s ředitelem společnosti, přiřadila sílu vlivu a pravděpodobnost výskytu.  
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Tabulka 5.1: Makroekonomické faktory. Vlastní tvorba. [38] 

Zkoumaná 
oblast 

Faktory ovlivňující podnik 
Vývojový 

trend 
Síla 

vlivu 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Politické a 
legislativní 

Veřejné zakázky 

Růst +5 0,25 

Stabilita +1 0,50 

Pokles -4 0,25 

Daňové zatížení 

Růst -2 0,70 

Stabilita +1 0,20 

Pokles +3 0,10 

Ekonomické 

Sazba hypotečních úvěrů 

Růst -3 0,20 

Stabilita +1 0,65 

Pokles +3 0,15 

Inflace 

Růst -4 0,80 

Stabilita +1 0,15 

Pokles +4 0,05 

Sociální a 
kulturní 

Odchod obyvatel z MS kraje 

Růst -5 0,50 

Stabilita -1 0,40 

Pokles +4 0,10 

Kupní síla obyvatel 

Růst +5 0,30 

Stabilita +1 0,40 

Pokles -4 0,30 

Technologické 

Rychlost technologických změn 

Růst -4 0,30 

Stabilita -1 0,50 

Pokles +4 0,30 

Substituční technologie 

Růst -4 0,40 

Stabilita -1 0,50 

Pokles +5 0,10 

5.2 Scénáře budoucího vývoje 

Pro vytvoření scénářů budoucího vývoje podniku byla použita kvantitativní metoda. 

K vyhotovení pesimistického, optimistického, bez překvapení a nejpravděpodobnějšího 

scénáře viz tabulka č. 5.2, byly použity hodnoty uvedené v tabulku č. 5.1. Výsledkem těchto 

scénářů jsou průměrné velikosti jednotlivých zkoumaných vlivů, které dále prezentujeme 

pomocí grafů v kapitole 5.3. 
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Tabulka 5.2: Scénáře budoucího vývoje. Vlastní tvorba. [37] 

Oblast Faktory 

Scénář 

pesimistický optimistický 

slovně body slovně body 

P 
Veřejné zakázky pokles -4 růst 5 

Daňové zatížení růst -2 pokles 3 

Průměrná velikost vlivu   -3   4 

E 
Sazba hyp. úvěrů růst -3 pokles 3 

Inflace růst -4 pokles 4 

Průměrná velikost vlivu   -3,5   3,5 

S 
Odchod obyvatel růst -5 pokles 4 

Kupní síla obyvatel pokles -4 růst 5 

Průměrná velikost vlivu   -4,5   4,5 

T 
Rychlost tech. změn růst -4 pokles 4 

Substituční technologie růst -4 pokles 5 

Průměrná velikost vlivu   -4   4,5 

      

Oblast Faktory 

Scénář 

bez překvapení 
nej-

pravděpodobnější 

slovně body slovně body 

P 
Veřejné zakázky stabilita 1 stabilita 1 

Daňové zatížení stabilita 1 růst -2 

Průměrná velikost vlivu   1   -0,5 

E 
Sazba hyp. úvěrů stabilita 1 pokles 3 

Inflace růst -4 růst -4 

Průměrná velikost vlivu   -1,5   -0,5 

S 
Odchod obyvatel růst -5 stabilita -1 

Kupní síla obyvatel pokles -4 pokles -4 

Průměrná velikost vlivu   -4,5   -2,5 

T 
Rychlost tech. změn růst -4 stabilita -1 

Substituční technologie stabilita -1 stabilita -1 

Průměrná velikost vlivu   -2,5   -1 

 

5.3 Grafické znázornění strategických scénářů 

Scénáře z tabulky č. 5.2 můžeme prezentovat pomocí grafů, ve kterých vidíme rozpětí, odkud 

kam se může strategie vyvíjet.  
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V grafu č. 5.1 porovnáváme optimistický scénář s pesimistickým scénářem. Vidíme zde 

rozpětí, které nám naznačuje jak velká je proměnlivost podnikem zkoumaných faktorů. 

Největší rozpětí je u sociálních a kulturních faktorů, to znamená, že se jedná o nejvíce 

proměnlivou oblast. Této oblasti je potřeba při tvorbě scénářů věnovat větší pozornost, 

abychom byli připraveni reagovat na změny, které mají na podnik velký vliv. 

 
Graf 5.1: Porovnání optimistického a pesimistického scénáře. Vlastní tvorba. [6; 37] 

 

Porovnání scénáře bez překvapení a nejpravděpodobnějšího scénáře se věnuje graf č. 5.2. 

Vidíme zde, že na rozdíl od porovnání pesimistického a optimistického scénáře, je zde rozpětí 

mezi průměrnými velikostmi vlivu daleko menší. Znamená to, že toto okolí je poměrně 

stabilní a změna v tomto okolí bude mít na podnik minimální vliv. V našem případě je 

nejmenší rozpětí v oblasti politických a legislativních změn, ve kterých jsme sledovali 

velikost veřejných zakázek a vývoj daňového zatížení. Při bližším zkoumání grafu č. 9 si 

všímáme, že průměrná velikost vlivů jednotlivých faktorů se nachází v záporných číslech. 

Z toho vyplývá, že podnik ve svých scénářích prognózuje negativní vývoj sledovaných 

faktorů. 
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Graf 5.2: Porovnání scénáře bez překvapení a nejpravděpodobnějšího scénáře. Vlastní tvorba. [6; 37] 

 

 
Graf 5.3: Porovnání všech scénářů. Vlastní tvorba. [6; 38] 

Pro získání uceleného přehledu v rámci všech scénářů, které jsme vytvořili, byly do grafu 

č. 5.3 zaneseny všechny průměrné velikosti vlivu jednotlivých oblastí. Z tohoto grafu opět 

vidíme, že až na optimistický scénář, počítá podnik s negativním vývojem ve všech jim 

sledovaných oblastech.  
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ZÁVĚR 

Jak jsem již v úvodu uvedla, prochází Česká republika a její podnikatelské prostředí krizovým 

obdobím. Ohroženy jsou všechny obory podnikání, stavebnictví nevyjímaje. Dnes, více než 

jindy, je důležité umět včas odhalit možné příležitosti, ale i potencionální hrozby. Strategické 

řízení se dostává do popředí a podnik, který je připraven na vše, není následně překvapen. 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo pomocí různých analytických nástrojů, provést 

důkladnou analýzu makroprostředí, konkurenčního okolí a také vlastního podniku Stavební 

společnosti Karviná, a. s.. Na základě takto provedených analýz a sumarizace jejich výsledků, 

jsem pomocí kvantitativní metody, vytvořila strategické scénáře budoucího vývoje SSKA, 

a.s.. 

Prvním krokem v této diplomové práci bylo prozkoumání současného stavu makroprostředí, 

k tomu byla využila PEST analýza. Z této analýzy vyvstaly pro podnik určité příležitosti, ale 

identifikováno bylo i ohrožení. Dále byla v práci použita Porterova analýza konkurenčního 

okolí, která ukázala, že firma si na stavebním trhu okresu Karviná, vybudovala své pevné 

místo. Poslední zkoumanou oblastí byl samotný podnik. 

Výsledky všech analýz se promítly do vytvoření SWOT analýzy, která byla následně 

rozšířena o IFE a EFE matice. Mezi hlavní silné stránky podniku se řadí dostatek finančních 

zdrojů, vlastní kapitál společnosti činí téměř 50 miliónů Kč. Naopak jako slabá stránka se jeví 

neustálý pokles zaměstnanců. V rámci úsporných opatření je tento pokles pochopitelný, ale 

pro firmu může být i nebezpečný. Zde doporučuji provést interní šetření, identifikovat 

kvalifikované zaměstnance a ty se snažit si udržet, aby nebyly ohroženy další silné stránky, 

což je kvalita provedených prací a komplexnost služeb. 

Mezi hlavní hrozby podniku patří neustálý pokles obyvatel v Moravskoslezském kraji. Pokud 

zde nebudou lidé, nebude pro koho stavět a firma se začne potýkat s nedostatkem zakázek. 

Pro odvrácení této hrozby, doporučuji podniku daleko více rozšířit své působení i za hranice 

okresu Karviná a v rámci možností i za hranice MS kraje. Jednou z možných cest je otevření 

pobočky v jiné části ČR, případně expandování do zahraničí. 

V rámci PEST analýzy jsem identifikovala příležitost v podobě povinnosti mít průkaz 

energetické náročnosti. SSKA, a.s. bych doporučila rozšíření jejího portfolia o možnost tento 

průkaz vydávat a tím získat konkurenční výhodu. 
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Pomocí IFE a EFE matic bylo zjištěno, že podnik neohrožuje interní pozice a ani na externí 

prostředí není firma příliš citlivá. Zde bych firmě doporučila pravidelné kontrolování vývoje, 

aby v případě změny mohla včas reagovat. 

Posledním úkolem mé diplomové práce bylo vytvoření strategických scénářů budoucího 

vývoje společnosti SSKA, a.s.. Tento úkol jsem zpracovala pomocí kvantitativní metody. 

Výsledkem jsou 4 scénáře, které ukazují možný vývoj do budoucna. Na základě prognóz a 

porovnání průměrných velikostí vlivů na společnost, se dá předpokládat, a podnik s tím 

i počítá, že bude pokračovat období s negativními vlivy.  

Mé doporučení pro Stavební společnost Karviná, a.s. je implementování provádění 

strategických analýz, do chodu společnosti a na základě jejich výstupů provádět potřebná 

opatření. Dále bych doporučila stabilizaci kvalifikovaných zaměstnanců a rozšíření služeb 

o vydávání průkazů energetické náročnosti. 
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