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Abstrakt 

Ve své diplomové práci jsem se pokusil zpracovat strategickou analýzu konkurenceschopnosti 

podnikající právnické osoby ELSPOL, spol. s r.o., která je významným regionálním 

zástupcem sektoru malého a středního podnikání. Úvodní teoretická část práce je zaměřena na 

seznámení se s problematikou, osvětlení terminologie a přiblížení hlavních metod, 

používaných pro vypracování strategické analýzy konkurenceschopnosti. Druhá část práce je 

praktická a zaměřuje se na představení a seznámení se s ekonomickými výsledky analyzované 

společnosti. Dále v této části provádím konkrétní PEST analýzu, SWOT analýzu a BCG 

analýzu společnosti. Výsledky jednotlivých dílčích analýz krátce okomentuji a vyhodnotím. 

Na základě získaných poznatků připravím vlastní návrhy a opatření ke zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti. 

 

Klíčová slova: trh, konkurenceschopnost, PEST analýza, SWOT analýza, BCG matice 

 

Abstract 

In my diploma I manager to process strategic analysis of competitiveness company ELSPOL, 

spol.s r.o.which is significant representative of mid and small entrepreneurship in local 

region. The opening theoretical part is focused on problematic familiarization, terminology 

and specification of major methods used in competitiveness strategic analysis. The practical 

sekond part is focused on introduction and familiarization  with economical results of analyse 

copany. Farther away in this part I am applying specific PEST, SWOT and BCG analysis. 

Results will be commented and evaluated. Coming out from my results I will prepare and 

determine specific steps to increase competitiveness of the company. 
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Úvod 

Po roce 1989 došlo u nás k rychlému rozvoji soukromého podnikání a do té doby 

centrálně regulovaný trh se stal volným. Své místo na trhu a výhodnou pozici se snažila získat 

celá řada nových podnikatelských a jiných subjektů, některé byly úspěšné, jiné ne. Jedním 

z hlavních důvodů neúspěchu bylo podcenění nebo neznalost toho, jak trh funguje, jakými se 

řídí zákonitostmi a analyzování vlastní konkurenceschopnosti. Míru úspěchu přitom ovlivňuje 

informovanost, dostupnost informací a schopnost tyto vyhodnotit a provést kvalitní analýzu 

současného i budoucího stavu a výsledky této analýzy převést do praxe tak, aby se staly 

předpokladem  pro schopnost čelit konkurenčním subjektům. Národní ekonomiky procházejí 

procesem globalizace, kterou obecně chápeme jako společenský proces, ve kterém dochází 

k redukci geografických omezení ekonomických, sociálních, kulturních, společenských a 

politických systémů. [4] Důsledkem narůstající globalizace je další zostřování konkurence a 

konkurenčního boje a úspěšní bývají ti, kteří nejenom vítězí v současném konkurenčním boji, 

ale tuto schopnost si analyzují, udržují a dále  rozvíjejí.  

 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na zpracování strategické analýzy 

konkurenceschopnosti společnosti ELSPOL, spol. s. r. o.  Práce je tématicky rozdělena na dvě 

hlavní části. Úvodní teoretickou část jsem zaměřil na obecný výklad a informace o 

konkurenceschopnosti, jejím současném pojetí a hlavních faktorech a vlivech, které na ni 

působí. Dále definuji strategické řízení, smysl a funkci strategické analýzy, její fáze a stručně 

charakterizuji dílčí pomocné analýzy.  

 

V úvodu praktické části stručně charakterizuji společnost ELSPOL spol. s r.o., uvádím 

dosažené ekonomické výsledky a charakterizuji největší dodavatele a zákazníky společnosti. 

Ve vlastní praktické části pak zpracovávám vlastní analýzu konkurenceschopnosti společnosti 

a zjišťuji její silné a slabé stránky. Dále provádím PEST analýzu externího prostředí, BCG 

analýzu portfolia hlavních výrobků a služeb s vyhodnocením, která podnikatelská aktivita má 

potenciál, a která by měla být utlumena a vlastní SWOT analýzu společnosti. Na základě 

výsledků těchto analýz provádím vlastní  strategickou analýzu konkurenceschopnosti 

společnosti ELSPOL, spol. s. r. o..  

V závěrečné části pak využívám výsledky všech zpracovaných analýz, tyto shrnuji  a 

na základě těchto poznatků a zjištění navrhuji vlastní opatření ke zlepšení 

konkurenceschopnosti společnosti. 
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1 Konkurenceschopnost  

Konkurence ve své podstatě představuje určitou formu soutěžení nebo soupeření mezi 

jednotlivými subjekty a má hluboké historické kořeny. Konkurence není specifická pouze pro 

podnikatelské prostředí,  ale zasahuje do většiny činností společnosti. Ovlivňuje  a provází  

lidské chování a snažení ve všech možných oblastech jako např. politika, kultura, sociální 

oblast a podobně. Soutěživost způsobila, že se konkurence stala důležitým hnacím motorem 

veškerého lidského snažení a  zařadila se tak k nejvýznamnějším faktorům rozvoje poznávání, 

vědění a formování lidské osobnosti a celé společnosti.  

 

Nabízet zboží nebo služby na trhu mohou různé subjekty. Není při tom rozhodující, 

zda při své činnosti dosahují zisku a ani zda se jedná o podnikající právnické nebo fyzické 

osoby nebo jiné subjekty. Snahou všech je udržet své produkty na trhu. Proto ve své práci 

nebudu psát o podnikající právnické osobě, podnikající fyzické osobě nebo o neziskovém 

sektoru. Pro účely této práce budu všechny ty, kteří nabízejí na trhu zboží nebo služby 

označovat neutrálním pojmem subjekt. 

 

V ekonomické činnosti se konkurence projevuje jak v makroekonomické úrovni, tak i 

na  mikroekonomické úrovni. Obecně lze konkurenceschopnost chápat jako určitou  

schopnost úspěšně soutěžit na trhu. Konkurenceschopnost při podnikání je schopnost obstát se 

svými produkty  na trhu v hospodářské soutěži mezi ostatními subjekty. V tržní ekonomice je 

schopnost obstát v hospodářské soutěži, resp. konkurenci považována za základní předpoklad 

pro přežití, a pak i případnou prosperitu podnikatelských organizací. [14]  

 

Konkurenceschopnost lze dále chápat v absolutním a relativním slova smyslu. 

V absolutním smyslu lze za konkurenceschopný považovat každý subjekt na trhu, který 

dosahuje ekonomicky pozitivních výsledků činnosti. V relativním slova smyslu se pak 

konkurenceschopnost subjektu odvozuje z pozice subjektu k ostatním konkurentům. 

Z dlouhodobého pohledu lze považovat za základní sjednocující kriterium obou 

pohledů dobu, po kterou dokáže subjekt působit na trhu. [15] 

 

V poslední době  mezi ekonomickými odborníky převažuje názor, že subjektům v ČR 

a potažmo i v celé Evropské unii hrozí ztráta konkurenceschopnosti u obchodovatelných 

statků z důvodu silného nástupu konkurentů z asijských zemí, především pak z Číny [16]. 
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Tento trend má za následek, že silně rostou nároky na zvyšování konkurenceschopnosti 

subjektů, roste snaha po hledání nových technologií  a zvyšuje se nutnost hledat nové trhy a 

exportní odbytiště mimo tradiční země. 

 

1.1 Definice konkurence 

Konkurence je obvykle chápána jako soupeření podnikatelských jednotek o pozici a 

úspěch svého podnikání na trhu. Konkurenci je možno definovat vícero způsoby, ale 

nejběžnější je zřejmě konstatování, že se jedná o : „Situaci na trhu, kdy se prodejci výrobků 

nebo služeb snaží nezávisle na sobě získat přízeň kupujících a to s cílem zajistit si plnění 

určitého podnikatelského záměru. „Konkurenční soutěžení mezi firmami se uskutečňuje na 

základě cen, jakosti, doprovodných služeb nebo kombinací těchto a dalších faktorů, které 

zákazník pozitivně hodnotí“.[14] S existencí konkurence se musí smířit téměř každý 

podnikatelský subjekt a platí teze, že s konkurencí se lze vypořádat třemi základními způsoby.  

 

První způsob je silový a spočívá v tom, že subjekt své pozici na trhu a svým  

schopnostem věří natolik, že konkurenční boj vítá a vyvolává a snaží se v tržním prostředí 

svého konkurenta vyřadit a z hlediska pozice na trhu nad ním zvítězit. Jedná se o tzv. přímý 

střet. [1] 

 

Druhý běžný způsob je smířit se s existencí tržního konkurenta a pokusit se udržet 

svoji pozici pokud možno bez konkurenčního boje a na konkurenta působit tak, aby i on tento 

způsob přijal. Někdy je tento způsob označován jako kooperace. [1] 

 

Třetím způsobem  je pak s konkurencí se míjet, nespolupracovat ani nebojovat   a 

snažit se, aby si každý ze subjektů ponechal tu činnost či výrobek, ve kterém je nejlepší. [1] 

 

Z toho vyplývá, že konkurenční střet je možno pojmout jednak aktivně, tzn. ofenzivně 

a jednak pasivně tzn. defenzivně. Pojem ofenzivní je představován snahou uchopit 

strategickou iniciativu ve snaze aktivně ovlivňovat marketingové prostředí. Defenzivní pojetí 

tohoto střetu znamená, že subjekt pouze zpětně reaguje na tlak vnějších sila a vývoj prostředí, 

reaguje opožděně a dostává se do tzv. vleku událostí. [1] 

 

K základním zásadám ofenzivního pojetí patří některé zákonitosti vedení 

konkurenčního střetu, jako např. :   optimální soustředění sil na protivníkova slabá místa, 
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využití momentu překvapení, volba konkurenci nevyhovujícího místa střetu, získání co 

nejvíce informací o střetu, jejich analýza a schopnost poznatky uplatňovat do opatření, 

sjednocení prostředků a cílů konkurenčního střetu a volba nejvýhodnější strategické varianty 

vedení střetu, v případě nutnosti operativní změna strategie vedení střetu.  

 

 Pouze uplatňování uvedených zákonitostí vede k tomu, že lze v konkurenčním střetu 

zvítězit. Podle W. L. Sammonna je bitevní pole trhu poseto padlými firmami, jejichž vedení 

dávalo pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů.  

 

1.2  Tržní konkurence 

K tomu, aby bylo možno hovořit o tom, že existuje tržní konkurence musí být splněny 

následující podmínky: 

 

   na trhu je více prodejců a kupujících, ale žádný není schopen buď samostatně, nebo  

v malé skupině trh ovládnout 

   vstup i výstup na trh je volný 

   prodejci a kupující disponují stejnými  výrobky nebo službami  

 

1.3  Pojetí konkurence v moderním managementu 

Konkurenci lze zkoumat z různých úhlů pohledů, jako např. z hlediska politického, 

historického, sociologického apod.. Zkoumání a analyzování konkurence, 

konkurenceschopnosti, jejich definováním, měřením, analyzováním faktorů a průvodních 

jevů  se  věnuje a v minulosti věnovalo mnoho ekonomů. K nejznámějším patřili mimo jiné: 

Adam Smith, který definoval konkurenční výhodu a její vliv na mezinárodní obchod, David 

Ricardo, který teorii mezinárodního obchodu rozvinul o zákon komparativních výhod. 

Konkurencí a konkurenceschopností se ve svých dílech zabývali i Max Weber a Karl Marx. 

Ze soudobých ekonomů je nutné uvést M.E.Portera, Paula Krugmana, Roberta Celliniho a 

Annu Soci, Josepha A. Schumpetera a mnoho dalších.  

 

 Kroky vašich konkurentů se neodehrávají ve vzduchoprázdnu. Dochází k nim 

v kontextu vašeho odvětví či trhu. [5] Trh bývá přitom charakterizován dvěma základními 

teoriemi. Tradičními  teoriemi je trh charakterizován jako vyrovnaný a je na něm dosaženo 

rovnováhy mezi prodávajícími a nakupujícími, neboli mezi nabídkou a poptávkou. 
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Konkurenceschopnost je chápána jako statická a odráží pouze daný stav a dosaženou tržní 

rovnováhu. Americký ekonom J.A.Schumpeter pak v minulém století rozvinul teorii o tom, 

že trh podléhá neustálé změně a rovnováha sil vede k neustálému hledání příležitostí 

k ustavení nerovnováhy. Konkurenceschopnost je pak hodnocena podle schopnosti subjektu 

tuto rovnováhu narušit a na základě inovačních procesů měnit pozice a postavení na trhu ve 

svůj prospěch. 

 

V poslední době se při zkoumání a definování konkurenceschopnosti nejvíce 

analyzuje tzv. manažerské hledisko, neboli manažerské pojetí konkurence. 

K nejvýznamnějším ekonomům, kteří toto pojetí prosazují a analyzují patří například Michael 

E. Porter. Podle Joan Magretta (2012, str.39) M.E.Porter definoval ve svých dílech dva 

zásadně odlišné přístupy ke konkurenci. 

 

Prvý přístup je představován úsilím být nejlepší a zahrnuje úsilí: být jedničkou, 

soustředit se na tržní podíl, nejlepším zákazníkům poskytovat nejlepší produkt a konkurovat 

prostřednictvím napodobování. Výsledek prvního přístupu Porter definuje jako: nulový 

součet – závod v němž nemůže nikdo zvítězit. 

 

Druhý přístup představuje snahu:  dosahovat vyšší návratnosti,  soustředit se na zisky,  

uspokojovat rozmanité potřeby cílových zákazníků a konkurovat prostřednictvím inovací. 

Výsledek druhého přístupu je definován: kladný součet, mnoho různých vítězů, 

mnoho disciplin. [7] 

 

 Další základní tezí a myšlenkou M.E.Portera je to, že nově určil i smysl 

konkurenčního jednání. Novost jeho přístupu spočívá v tom, že tvrdí, že pravým smyslem 

konkurence není porazit soupeře a nejde při ní o získání konkrétního prodeje. Smyslem 

konkurenčního jednání je podle něj dosažení zisku. Rozpracoval podrobné  schéma 

konkurenčních sil, resp. schéma konkurenčních faktorů. [7] 

 

 

1.3.1  Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhoda je významným faktorem konkurenceschopnosti. Spočívá v tom, 

že subjekt dosahuje vynikajících výsledků a výkonů v porovnání s konkurencí. Pokud chce 

subjekt dosáhnout konkurenční výhody, pak musí být lepší než konkurence: [6] 
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 v tom, že nejlépe zná trh a jeho potřeby. Dokáže vytvořit výrobek nebo službu, 

která nejvíce odpovídá požadavkům spotřebitele a dokonale se orientuje v pravé 

podobě trhu a jeho slabým a silným stránkám 

 subjekt musí mít vybudovaný nebo aktivně budovat úspěšný podnikatelský systém. 

Tento systém musí subjektu umožnit překonání konkurence ve výzkumu, výrobě a 

dodávkách zboží nebo služeb 

  v subjektu musí na velmi vysoké úrovni fungovat management. Výsledkem práce 

tohoto managementu musí být kvalitní výstupy nejenom ve vnitřních vztazích 

v subjektu, ale i vnější vztahy se zákazníky, dodavateli, konkurenty a všemi 

ostatními vnějšími faktory. 

 

Subjekty s konkurenční výhodou stabilně dosahují příznivého poměru mezi relativní 

cenou produktu a relativními náklady produktu, což má za následek, že dosahují vyšší 

ziskovosti.  Z tohoto pohledu lze definovat konkurenční výhodu jako mimořádnou 

výkonnost, která je výsledkem udržitelnosti vyšších cen, nižších nákladů, nebo obojího.  

 

Podle Joan Magretta (2012, str.89), Porter dále definoval tzv. hodnotový řetězec a to 

jako sled činností, které subjekt vykonává při konstruování, produkci, prodeji, dodávání a 

servisní podpoře svých produktů. Jedná se tedy o veškeré činnosti, které subjekt v souvislosti 

s uvedením výrobku na trh vykonává. V tomto hodnotovém řetězci je zapotřebí vnímat každý 

z kroků nikoli jako prostý náklad, ale jako krok, kterým je přidáván určitý přírůstek hodnoty 

konečnému výrobku, nebo službě. Jedná se o soubor činností, které vytvářejí konečnou 

hodnotu. Po promítnutí tohoto přístupu lze úplně definovat konkurenční výhodu jako 

odlišnost relativní ceny nebo relativních nákladů, jejímž zdrojem jsou odlišnosti v činnostech, 

které subjekt vykonává. [7] 

 

1.3.2 Konkurenční síly 

Porter při své analýze uvádí, koho je nutno považovat za konkurenty na trhu a 

definuje konkurenční síly. Základní konkurenční síly lze rozdělit na: 

 

1. Konkurence a intenzita soupeření mezi existujícími konkurenty.  
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Jedná se o soutěžení mezi výrobci zboží nebo služeb, kteří nabízejí stejné, nebo 

funkčně podobné výrobky a služby. V rámci této konkurenční síly působí následující hlavní 

faktory, jak píše Vodáček (2004, str. 60-67). 

   Rozsah a atraktivnost příležitostí – současný i budoucí faktor. Platí zde přímá úměra, 

že s klesajícím počtem příležitosti rostou konkurenční tlaky a sílí konkurenční boj. 

Tato situace v ekonomice nastává běžně, mimořádně pak její vliv sílí v dobách krize. 

Vznik a vstup nových firem je za této situace velmi obtížný. 

  Kvantita a ekonomická charakteristika jednotlivých soupeřících objektů. Působení 

kapitálově silnějších konkurentů zhoršuje možnost prosazení se na trhu. 

  Hodnotová metrika dodávaných výrobků a služeb. Hlavní roli hraje kvalita,  

nákladová náročnost služby nebo výrobku, doprovodné služby, délka dodání, 

inovační úroveň. Kdo dosáhne lepších celkových parametrů jev konkurenčním boji 

úspěšnější. 

    Inovační aktivita a prostředky na vynakládání této aktivity a náklady na modernizaci 

výrobků a služeb. Obdobně platí, že úspěšnější jsou firmy, které jsou inovačně 

aktivnější a kteří vynakládají na inovaci nejefektivněji finanční a lidské zdroje a 

které minimalizují náklady na nutnou modernizaci. 

  Možnosti cenotvorby svých výrobků a služeb. Cenu výrobků ovlivňují výrobní 

náklady. Efektivnější firmy snížením nákladů sníží cenu a ovlivní situace na trhu. 

  Kapacitní možnosti. Úspěšné bývají firmy, které maximálně využívají stávající 

výrobní kapacity a chovají se tak hospodárně. Nehospodárnost má za následek 

snížení konkurenceschopnosti.  

 

2. Konkurence a vyjednávající síla dodavatelů  

 

Dodavatelé vystupují v těchto vazbách na straně jedné jako spolupracující organizační 

jednotky, na straně druhé ale působí i jako konkurence. Usilují totiž z pozice své funkce o 

získání výhod a tyto výhody se snaží dosahovat na úkor odběratelů. Při hodnocení 

konkurenční síly dodavatelů je třeba posuzovat následující faktory: 

 

   Hodnotovou metriku dodávek (výrobků, surovin, materiálu, služeb, energií apod.). 

Dodavatelé se snaží vůči svým odběratelům dosáhnout co nejlepšího a nejvyššího 

zhodnocení svých dodávek a zajistit si tak co nejvyšší ekonomický přínos. 
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  Kvantita obdobných dodavatelů v oblasti. Vyšší počet dodavatelů vede k jejich 

soutěži o co nejlepší pozici na trhu a výsledkem může být i výhoda pro odběratele. 

  Počet obdobných odběratelů v oblasti. Vědomí nenahraditelnosti vede dodavatele ke   

snaze zvyšovat cenu svých výrobků a případně i hrozit ukončením dodávek . 

   Rozmístění dodavatelů v daném regionu. Vzdálenost dodavatele významně ovlivňuje 

i možnosti spolupráce s dodavatelem, komplikuje přepravní cesty, náklady na 

doručování dodávek a podobně. 

  Dalším důležitým faktorem je počet odběratelů a dodavatelů v daném regionu,   

koordinace dodavatelů, vytváření různých aliancí a spojenectví apod. 

 

3. Konkurence a vyjednávací síla zákazníků a kupujících 

 

Na jedné straně je zájem zákazníků (kupujících)  nakupovat co nejhospodárněji, za co 

nejvýhodnějších cenových podmínek a na straně dodavatelů je zájem opačný. Čím vyšší je 

vyjednávací síla zákazníků (kupujících), tím je větší i pravděpodobnost, že využijí svého 

vlivu ke stlačení cen dolů. Zákazníci si tak přisvojují více hodnoty, což má za následek, že 

klesá ziskovost odvětví. 

 

4. Konkurence vytvářená hrozbou vstupu nových konkurentů 

 

Tuto konkurenční sílu tvoří potencionální noví konkurenti, kteří by rádi vstoupili na 

stávající trh a na tomto trhu se etablovali. Konkurenční sílu nově vstupujících subjektů lze 

posuzovat s ohledem na následující faktory: 

  Podstatným faktorem je inovační úroveň výrobků a služeb, se kterými se nový 

konkurent uchází o místo na trhu. Pokud obdobné výrobky a služby vykazují vysoký 

stupněm inovace a příznivou hodnotovou metriku pak se obvykle na trhu prosadí. 

  Kapitálová vybavenost nově vstupujícího na nové investice, zajištění   přechodu do 

nové oblasti podnikání, zavedenost značky, pověst a pozice na trhu, stav dosavadní 

obchodní sítě apod. 

 

5.   Konkurence vytvářená hrozbou substitučních výrobků či služeb 

 

Jedná o novou konkurenci, která přichází s novými substituty výrobků a služeb. Tato 

konkurence se vyznačuje tím, že je schopna nabídnout výrazný inovační posun a svým 
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výrobkem nebo službami přímo nahrazuje dosavadní trendy výrobků a služeb. Je ovlivněna 

tím, že nové technicko-ekonomické parametry výrobků a služeb a jiné parametry hodnotové 

metriky se neprojevují okamžitě, ale s určitým časovým odstupem. Pro reakci spotřebitelů 

pak platí určitý časový posun, který odvisí např. od věku spotřebitelů. Aktivněji vystupuje 

mladší generace, starší generace je konzervativnější. V případě nového vstupu subjektu na trh 

je zapotřebí počítat s časovou prodlevou a komplikacemi, které mohou být  způsobeny 

potřebou vytváření distribučních sítí, vytvářením pozice značky a dalšími průvodními jevy. V 

některých případech je tento vstup na trh nutno považovat za přípravnou etapu, snahu 

konkurenta o otestování trhu, možnosti dosáhnout změny poptávky na trhu, možnosti 

otestování módnosti zboží nebo služby apod. [14] 

 

1.4 Faktory konkurenceschopnosti 

 

Na konkurenceschopnost podnikajícího subjektu mají vliv faktory, které lze primárně 

rozdělit na vnitřní faktory a vnější faktory. 

 

1.4.1  Vnitřní faktory 

K vnitřním faktorům patří ty, které má možnost subjekt ovlivňovat a které jsou 

součástí jeho vnitřního prostředí [3]. Mezi tyto faktory lze mimo jiné zařadit úroveň 

vědeckotechnického rozvoje, marketingové a distribuční faktory,  faktory výroby a jejího 

řízení, podnikové a pracovní zdroje, finanční a rozpočtové aspekty apod.  

 

Při posuzování konkurenční schopnosti firmy se často přehlíží klíčový význam kvality 

(tj. vzdělání, zkušeností, odpovědnosti, manažerského vzdělání a praxe vrcholového vedení 

podniků a firem) jejich vlastníků, členů dozorčích rad představenstev, správních rad apod. Ta 

je však základním předpokladem k tomu, aby vrcholoví manažeři dokázali pochopit jevy a 

procesy probíhající ve firmách a jejich okolí. [9] 

 

Vrcholoví manažeři musí být schopni provádět kvalitní analýzy nejenom vnitřního, 

ale i vnějšího prostředí subjektu  a výsledkem jejich analýz by mělo být poznání silných a 

slabých stránek subjektu,  možnosti zdrojů, schopností a dovedností subjektu a vhodnosti 

stávající organizační struktury, manažerských schopností, finančních zdrojů, schopností a 

možností v oblasti výzkumu a vývoje, marketingových možností apod. 
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Hlavním cíle interní analýzy je : Zhodnotit schopnosti podniku uspokojit potřeby 

cílových zákazníků a efektivně konkurovat na trhu. [6] Výsledkem tohoto poznání by mělo 

být, že subjekt co nejvíce eliminuje své slabé stránky a naopak vlastní silné stránky by se 

měly stát základem pro konkurenční výhodu. 

 

1.4.2 Vnější faktory 

 

Vnější faktory jsou ty, které působí na subjekt z vnějšku a subjekt nemá možnost je 

ovlivnit, případně je tato možnost omezená nebo nepřímá.  Přes to je nutno tyto faktory 

analyzovat a předpokládat tak, aby byl subjekt schopen jejich vliv očekávat, včas na ně 

reagovat a případně svým působením je i v možné míře ovlivňovat. Dále je nutno objektivně 

konstatovat, že potenciál konkurenceschopnosti není dán pouze subjektivními 

charakteristikami a faktory. Tento potenciál je zásadně dotvářen jak neovlivnitelnými 

podmínkami jejich fungování (přírodními, geografickými, podmínkami fungování 

v zahraničí, konkurenčními subjekty, globálním hospodářským a finančním cyklem), tak 

podmínkami ovlivnitelnými činností národní vlády a veřejné zprávy. [16] 

 

 Vnější faktory lze rozdělit i podle typologické skupiny na : 

   Lokální faktory - podnikatelská a znalostní báze, asistence veřejné správy apod. 

  Pracovní faktory – dostupnost, kvalita a flexibilita pracovních sil apod. 

  Obchodní faktory - blízkost trhů, koncentrace významných firem, podpůrné služby,   

přítomnost zahraničních firem 

   Cenové faktory - např. ceny nemovitostí, cena práce 

  Infrastrukturní faktory - kvalita a hustota silnic a železnic, stav informačních a  

komunikačních technologií, blízkost letišť apod. 

  Environmentální faktory - urbanistická a přírodní atraktivita území a životního 

prostředí apod. [15] 

 

1.5 Konkurenční strategie a jejich vývoj 

Výsledkem analýzy vnitřních a vnějších faktorů je schopnost přijímat  dlouhodobou 

konkurenční strategii. K tomu je zapotřebí zpracovat koncepci hospodářské soutěže 

s konkurencí a vyvíjet snahu po maximálním využití analyzované konkurenční výhody. 

Subjekt si musí si ujasnit i to, čím bude na trhu profitovat, jakým způsobem  bude působit na 
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zákazníka tak, aby co nejvíce ovlivnil jeho názor na to, že je nejlepší v oboru. Tato strategie 

musí odrážet nastupující změny v makroprostředí, v odvětvovém, konkurenčním a vnitřním 

prostředí. Konkurenční výhoda je pouze relativní a lze ji kdykoliv ztratit.  

 

Konkurenčními strategiemi se v nedávné minulosti zabývalo hodně ekonomů. 

Například M.E.Porter vymezil tři základní konkurenční strategie – strategii minimálních 

nákladů (dosahování výhody minimalizováním výrobních nákladů) , strategii diferenciace 

(výrobky a služby se prosazují specifickými vlastnostmi a funkcemi)  a strategie úzké 

specializace (konkurenční výhodu přinese úzká specializace). Tyto myšlenky jsou dnes v 

důsledku postupující globalizace výroby a poskytování služeb překonány. K zajištění 

konkurenční výhody již většinou nepostačuje být nejlepší v některé z uvedených strategií, ale 

subjekt se musí snažit být nejlepší pokud možno ve všech strategiích. Současné tržní 

podmínky jsou negativně ovlivněny důsledky ekonomické a finanční krize z roku 2009 a 

pokračující recesí. [7]  

 

V současnosti do úvahy připadají dvě základní koncepce této strategie: 

 

   Strategie absolutního unikátu. Jedná se o koncepci principiálně zcela nového 

způsobu uspokojování potřeb zákazníků, zvyšující celkovou spotřebitelskou hodnotu 

za přiměřenou spotřebitelskou cenu, danou racionální spotřebou všech zdrojů u 

zákazníka prostřednictvím adekvátních opatření v distribučním řetězci i u výrobce. 

    Strategie unikátní customizace. Tato koncepce je založena na stávajícím principu  

uspokojování potřeb zákazníka ovšem individuálně v podobě unikátního a 

dokonalého přizpůsobení výrobků a služeb specifickým požadavkům a přáním. To 

vše za přiměřenou spotřebitelskou cenu, která je dána racionální spotřebou všech 

zdrojů prostřednictvím adekvátních opatření u zákazníků, v distribučním řetězci a u 

výrobce. [6] 

 

Uplatnění těchto strategií je podmíněno rozvojem intenzity a způsobu péče o 

zákazníky nejenom v závislosti na současné hodnotě prodejů a zisků, ale hlavně na základě 

budoucích zisků ze zákazníků. 

 

 



12 

 

1.6 Konkurenceschopnost a nekalé praktiky 

 Jedním z velmi důležitých stavebních kamenů pro rovné podmínky pro 

konkurenceschopnost a její zvyšování  je legislativní prostředí, exekutiva, nedovolené 

ovlivňování, míra korupce, důvěra v instituce, vymáhání práva a celková etika v oblasti 

podnikání. 

 

 Trh sám o sobě může být využit jak ke směně, tak i k „Loupeži“. Konkurence na 

našem malém vnitřním trhu se zostřila po vstupu ČR do Evropské unie. Podnikatelské 

subjekty se musely vypořádat s novým konkurenčním prostředím a se situací, kdy na náš trh 

razantně vstoupily další velké nadnárodní společnosti. Významně se změnilo etické klima 

podnikání. Důležité světové firmy prosazují tendenci, že etické chování a etický přístup ke 

všem subjektům na trhu přináší významnou konkurenční výhodu. Tyto firmy přinesly do naší 

ekonomiky nový pohled a vizi upřednostnily společenskou odpovědnost před orientací na 

krátkodobé zisky a ryze komerční cíle. Ekologické aktivity, etika podnikání, respektování 

práv zaměstnanců, zájem o dění ve svém okolí považují firmy za svůj příspěvek trvale 

udržitelného rozvoje. [8]    

 

O těchto nových trendech se přesvědčily i subjekty v ČR a mnohé z nich se tomuto 

trendu přizpůsobily. Výsledem tohoto přístupu, zvýšeným zájmem orgánů činných v trestním 

řízení a změnou společenského klimatu je zlepšení situace i v této oblasti.O nekalých 

praktikách se více hovoří a prohřešky proti etice jsou i více společensky postihovány. Tato 

skutečnost, spolu se zkvalitňováním zákonů a norem, má za následek, že chování na trhu je 

podrobeno zpřísněné veřejné kontrole. Definice nekalých praktik je přitom velmi složitá a 

platí, že co pro někoho je nekalá praktika, pro jiného může být i výhoda.  

 

Za nekalé praktiky bývají u nás i výrobci označovány tzv. cenové války, ale přitom 

platí : Některé praktiky vedou k benefitům pro spotřebitele, například ve formě nižší ceny, 

kterou maloobchodník díky své ekonomické síle vyjedná a dále tuto sníženou cenu přesune 

na spotřebitele. [10]   
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2  Strategická analýza 

Neustále se měnící okolní prostředí má za následek, že subjekty musí odpovídajícím 

způsobem reagovat na tyto změněné podmínky. Pokud by toho nebyly schopny, pak nutně 

nemohou přežít v konkurenčním boji. V minulosti, kdy na trhu nebylo takové množství 

konkurentů, mohly subjekty vystačit se strategiemi, které napodobovaly chování někoho 

jiného. Tento přístup dnes ale již nestačí.  

 

Strategické řízení, zahrnující formulaci strategických cílů a strategie, chápeme stále 

více jako snahu o sladění aktivit podniku s probíhajícími změnami. [11] Tento proces by měl 

směřovat k výraznějšímu vnímání potenciálních příležitostí. Analýzu prostředí, analýzu 

vnějšího okolí a vnitřních zdrojů a schopností subjektu obecně nazýváme strategickou 

analýzou. 

 

2.1 Strategické řízení 

Strategické řízení je ve své podstatě soubor aktivit, zaměřených na formulaci směrů 

dalšího rozvoje. Cílem této strategie je rozvoj a udržení životaschopné shody mezi cíli a 

zdroji subjektu a měnícími se podmínkami tržních příležitostí. Je to proces, ve kterém 

management formuluje a zavádí strategie, směřující k dosažení cílů, k souladu mezi vnitřními 

zdroji a okolím a k zajištění prosperity a úspěšnosti. Podle Joan Magretta (2012, str. 97-159) 

M.E.Porter vyjmenovává 5 základních kritérií, kterým musí každá dobrá strategie vyhovovat. 

Patří k nim : 

 

   jedinečná hodnotová nabídka: tato strategie odráží volbu konkrétního druhu hodnoty, 

kterou bude subjekt na trhu nabízet a kterou se obrací do vnějšího prostředí. Tato 

nabídka by měla být definována jako odpověď na otázky: kteří zákazníci budou 

obsluhováni, jaké jejich potřeby budou obsluhovány a jaká relativní cena zajistí 

přijatelnou hodnotu pro zákazníky a zároveň i ziskovost subjektu 

   na míru přizpůsobený hodnotový řetězec: přizpůsobení hodnotového řetězce míře 

hodnotové nabídky, čili vykonávat činnosti odlišným způsobem, nebo vykonávat 

činnosti odlišné od konkurence 

   vylučovací rozhodnutí odlišná od rozhodnutí soupeřů: vztahuje se k hodnotové 

nabídce i k hodnotovému řetězci a to tak, že je nutno zvolit jednu z cest dalšího 

vývoje a zároveň tato volba vylučuje cestu jinou. 
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    strategický soulad hodnotového řetězce: jedná se o soulad mezi mnoha činiteli, které 

vlastní produkt nebo službu ovlivňují. Výsledkem tohoto souladu je snižování 

nákladů nebo zvyšování hodnoty a návazně ceny 

   časová kontinuita - kontinuita je nástrojem, který konkurenční výhodu umožňuje. 

Vede k posílení identity firmy, pomáhá dodavatelům, distribučním kanálům a 

ostatním vnějším stranám přispívat ke konkurenční výhodě a posiluje zlepšení 

v rámci jednotlivých činností a vzájemné slaďování činností [7]  

  

Strategie je nezbytným předpokladem a nástrojem pro úspěšné fungování subjektu na 

trhu. Tato strategie musí připravit subjekt na všechny situace, které mohou v budoucnu nastat 

a měla by mít za následek dosažení strategických cílů subjektu. Tyto cíle mohou být 

reprezentovány ekonomickými charakteristikami, růstovými charakteristikami, 

konkurenčními a sociálními charakteristikami. 

 

2.2 SMART metoda stanovení kriterií cílů 

Cíle, které si management subjektu vytyčuje by měly splňovat určitá kriteria. Tato 

metoda bývá obvykle označována jako metoda SMART a znamená, že kriteria by měly být : 

  Stimulating: stimulující 

  Measurable: měřitelné 

  Acceptable: přijatelné a akceptovatelné pro ty, kdo je budou naplňovat 

  Realistic: reálné 

  Timed: časově vymezené [22] 

 

Proces tvorby kvalitní a účinné strategie přitom vyžaduje komplexní systematický 

přístup managementu, který zahrnuje vytipování a analýzu všech vnějších faktorů a činitelů, 

působících na subjekt a konfrontaci těchto vlivů s vlastními zdroji a schopnostmi a to vše za 

skutečnosti nejistoty a neurčitosti prostředí.  

 

 Celý tento proces tvorby a realizace strategie se obvykle dělí na čtyři základní 

cykly: zpracování vlastní analýzy (makroanalýzy, analýza odvětví a vlastní interní analýzy) . 

Na základě této výsledků analýzy je pak vybrána strategická varianta a vybrán cíl. Jsou 

určeny požadavky na zdroje a činnosti. Třetí cyklus představuje vlastní zavedení spolu s 

volbou podpůrných nástrojů pro zavedení strategie a projektový management. Závěrečný 

cyklus představuje zhodnocení a vyhodnocení dosažených cílů a management znalostí. 
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2.3 Strategická analýza 

Analýza je vědeckou metodou, která spočívá v tom, že rozkládá určitý komplex na 

jednotlivé součásti. Postupuje od celku k částem, složkám, ze kterých se celek skládá. Jejím 

cílem je odhalit jednotu a zákony diferenciovaného celku. [11] 

 

 Strategická analýza je prováděna za účelem identifikace, vyhodnocení a 

analyzovaní všech důležitých relevantních faktorů, o kterých předpokládáme, že budou mít 

vliv na konečnou volbu cílů a strategie. Při zpracovávání strategické analýzy je nutné velmi 

kvalifikovaně analyzovat stávající trendy, získávat informace, které napomohou předpokládat 

a odhalit základy vývoje v budoucnosti a časově oddělit jevy krátkodobé od jevů 

dlouhodobých. Pomocí získaných poznatků lze téměř stoprocentní jistotou definovat faktory, 

které strategii subjektu ovlivňují a lze při tom prognózovat jejich očekávaný vývoj a 

předpokládat, jak ovlivní vlastní subjekt. Strategie při tom nemůže být orientována a 

zaměřena pouze na předvídání budoucnosti. Musí se pokoušet budoucnost aktivně ovlivňovat 

a vytvářet nejenom ve sféře, ve které produkuje, ale i v oborech a příbuzných oborech a 

regionech předpoklady pro dosažení vlastních záměrů a cílů. Přitom platí, že každý subjekt 

by měl volit svoji jedinečnou strategii. Každý subjekt provádí svoji činnost za svých 

specifických podmínek a ty se od sebe často liší tak, že nelze aplikovat nějakou univerzální 

strategií. Lze využívat obecných poznatků, je ale nutné tyto konkretizovat do svých vlastních 

podmínek a zpracovat tak strategii tzv. na míru podmínkám konkrétního subjektu. 

 

2.4 Fáze strategické analýzy 

Strategická analýza má dvě základní fáze : 

  analýza okolí 

  analýza vnitřních zdrojů a schopností 

 

Analýza okolí je zaměřena na rozbor jednotlivých faktorů a jejich identifikaci a dělí se 

na analýzu makrookolí a mikrookolí. 

 

2.4.1  Analýzy vlivu okolí  

 Makrookolí  
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Zabývá se faktory, které na subjekt působí na úrovni celkového politického, 

ekonomického, sociálního a technologického rámce (PEST analýza) , v němž se subjekt 

pohybuje. Postupující globalizace má za následek, že původní národní PEST analýza bývá 

nahrazována tzv. LONGPEST analýzou. Ta oproti PEST analýze bere navíc do úvahy lokální 

faktory, národní a globální faktory. Makrookolím se rovněž částečně zabývá i SWOT 

analýza, která ale zkoumá společně vnější i vnitřní okolí. [17] 

 

K hlavním makrookolním vlivům patří politická stabilita, míra inflace, demografický 

pohyb populace, technologické inovace, dovozní omezení týkající se surovin a podobně. Tyto 

vlivy vznikají mimo subjekt a obecně při tom platí, že je většinou není subjekt schopen ani 

podstatně ovlivnit. Může ovšem orientovat své rozhodování tak, aby byl schopen na změny 

aktivně reagovat, připravit se na nejpravděpodobnější alternativy a tomuto vývoji připravit i 

změnu svého chování. 

 

PEST analýza dělí vlivy v makrookolí na čtyři výše uvedené základní vlivy. Tato 

analýza bývá zpracovávána většinou velkými tuzemskými podniky, ale je důležitá pro velké 

nadnárodní podniky pro jejich orientaci na získávání nových trhů.  Základním úkolem PEST 

analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít významný dopad a odhadovat, 

k jakým změnám v těchto klíčových oblastech může dojít. [17] 

 

 Chyby v závěrech PEST analýzy mají velmi nepříjemné důsledky a mohou vést 

k obrovským finančním ztrátám a v některých případech i k opuštění některých trhů. 

 

Další z makroekonomických analýz, které se orientuje především na analýzu 

globalizačních trendů je tzv. „ 4C“ analýza. Tato analýza se zaměřuje na 4 základní faktory 

globalizace a to sice: [18]  

 

   Customers-zákazníci 

   Country-národní specifika 

   Costs-náklady 

   Competitors-konkurence 

 

„4C“ analýzu si zpracovávají velké firmy, které hledají zdroje vstupů na jiných trzích 

a připravují expanzi do jiných národních ekonomik. Z této analýzy mimo jiné vyplývá, že 
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výsledkem postupující globalizace je ztráta významu zeměpisné polohy, která byla v nedávné 

minulosti významným faktorem. Dnes se větší důraz než na lokalitu klade především na cenu 

vstupů a běžně dochází k tomu, že firmy této ceně přizpůsobují i výběr a přechod do jiných 

lokalit. 

 

Mikrookolí 

 

Tato analýza zkoumá vlivy a stav faktorů mikrookolí, které je představováno jednak 

odvětvím, ve kterém subjekt operuje a jednak bezprostředními konkurenčními silami. 

Odvětví přitom lze chápat jako skupinu podniků, jejichž produkty mají společnou 

charakteristiku, uspokojují stejné, nebo obdobné potřeby a soutěží o jednoho zákazníka. Pro 

produkty této skupiny je charakteristické, že mají blízkou vzájemnou substituci. Cílem 

analýzy odvětví je provést identifikaci zásadní hybné síly, působící v odvětví a určit faktory, 

které ovlivňují atraktivitu odvětví. Důležité přitom je i odhadnout budoucí vývojové trendy. 

 

Základní charakteristiky odvětví jsou z hlediska dopadu na strategii subjektu velmi 

významné. K hlavním faktorům patří: [11]  

   velikost trhu, objem produkce,celkové tržby 

   geografický rozsah konkurence-lokální, regionální,globální, počet konkurentů     a 

jejich velikost 

   růst trhu a fáze vývoje poptávky, počet a velikost zákazníků 

   stupeň vertikální integrace 

   vstupní bariéry - nízké bariery přitahují konkurenci 

   výstupní bariéry - velká rivalita a cenové války 

   tempo technologických změn a výrobkové inovace 

   kapitálová náročnost 

   diferenciace výrobku - čím vyšší, tím menší rivalita 

   míra hospodárnosti - zvyšuje požadavky na tržní podíl   

 

Celkovým cílem analýzy odvětví je identifikovat potenciál pro konkurenční výhodu 

v odvětví ve smyslu faktorů, které určují schopnost subjektu přežít a prosperovat. V podstatě 

jde o to identifikovat faktory úspěchu. 

 



18 

 

2.4.2 Analýza konkurence 

 Analýza konkurence  se zaměřuje na identifikaci klíčových konkurentů a snaží se určit 

jejich konkurenční profil. Tato analýza by měla vycházet z analýzy konkurenčních sil (viz 

kapitola 1.5.). Analýza konkurence se provádí za účelem odhalení konkurenční strategie, 

určení konkurenčních strategických cílů, zjištění specifických předpokladů konkurence, 

určení výhod a nevýhod konkurenčních substitutů, poznáním důvodů stávající situace na trhu 

a v neposlední řadě pak posouzení, jak se na chování konkurence projeví změna vlastní 

strategie a jak tato konkurenci ovlivní.  

 

 Analýzou konkurence rozumíme analýzu všech údajů o konkurentech, které jsou pro 

formulaci konkurenční strategie důležité přičemž platí, že konkurenční strategie nejbližších 

konkurentů jsou velmi provázané a akce jednoho z konkurentů vyvolá lavinu protitahů 

ostatních konkurenčních subjektů. 

 

K základním krokům této analýzy patří:  

 Identifikace současných a potencionálních konkurentů. 

 Analýza jejich budoucích cílů a konfrontace s vlastními cíli.   

 Předpověď pravděpodobného chování konkurenta v budoucnosti  

 

2.4.3  Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

 Na rozdíl od analýzy okolí se tato analýza zabývá analýzou faktorů, které jsou 

determinanty strategické způsobilosti podniku - zdroje dostupné podniku, schopnosti a 

dovednosti k provádění různých činností a jejich vzájemné vyváženosti. [11] V minulosti 

byla vnitřní situace podniku podceňována a byla využívána pouze při volbě organizační 

struktury nebo změnám ve způsobech řízení. V posledních letech se úloha vlastních zdrojů 

podstatně zvýšila  a stala se základem tzv. zdrojového pohledu na subjekt. Zdrojová analýza 

se stala jednou z podstatných částí celkové strategické analýzy a představuje vlastně audit 

nebo vyhodnocení výchozí situace, specifikuje vnitřní zdroje a schopnosti a odhaduje 

budoucí vývoj. Hlavním úkolem této analýzy je identifikace strategicky významných zdrojů a 

schopností a specifikace a definice  předností subjektu, které se mohou stát zdrojem 

konkurenční výhody. Tato analýza probíhá obvykle ve třech podobách : 

 

1.   Identifikace zdrojů 
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2.   Identifikace schopností 

3.   Odhad výnosnosti potenciálních zdrojů a schopností 

 

ad 1) Identifikace zdrojů 

 

Základní typy zdrojů bývají obvykle klasifikovány jako : 

    hmotné zdroje: k základním hmotným zdrojům patří především dlouhodobý hmotný 

majetek. Nutno analyzovat nejenom kvantitu tohoto majetku, ale i kvalitu. Analýza 

musí hodnotit i stáří a  technický stav majetku, spolehlivost a pružnost výrobních 

strojů a zařízení, flexibilitu výrobního parku. Důležitou roli hraje i geografické 

umístění subjektu, blízkost potencionálních zákazníků, vzdálenost potencionálních 

zdrojů surovin, dopravní vzdálenosti apod. 

  lidské zdroje: analýza lidských zdrojů nespočívá pouze o počtu a struktuře 

zaměstnanců. Je nutno vyhodnocovat  i úroveň manažerů, jejich kvalifikaci, 

výzkumnou a vývojovou činnost, kvalitu obchodních zástupců a schopnost běžných 

zaměstnanců zabezpečovat obsluhu inovovaného výrobního zařízení. 

    finanční zdroje: finanční struktura a stabilita subjektu je ve velké míře ovlivňována 

vlastními a cizími finančními zdroji. Analýza by měla být zaměřena na možnosti 

získávání nového kapitálu, řízení pracovního kapitálu, míru zadluženosti, 

vyhodnocení platební schopnosti a hodnocení vztahů s dlužníky i případnými 

věřiteli. 

   nehmotné zdroje: zahrnují technologické zdroje, např. patenty, licence, obchodní 

tajemství, know-how a ostatní zdroje jako například vybudovanou značku a jméno 

subjektu, vlastnictví ochranných značek apod. V minulosti byly nehmotné zdroje 

podceňovány, dnes se stávají výrazným faktorem konkurenceschopnosti. 

 

Tato analýza napomáhá k poznání, že subjekty nejsou tvořeny pouze hmotným 

majetkem, financemi a lidmi. Nesmírně důležité je to, jak jsou tyto složky organizovány do 

určitých procesů a systémů a jak jsou schopny navzájem co nejefektivněji produkovat 

kvalitní, moderní a nákladově nenáročné výstupy. 
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ad 2)  Identifikace schopností 

 

Subjekt může vlastnit důležité zdroje, ale pokud nemá schopnosti plně tyto zdroje 

využívat, pak zdroje ztrácejí na významu. Pro identifikaci schopností je důležité provést 

analýzu : 

    míry využití zdrojů: hodnotí se účinnost zdrojů a stupeň jejich využití. Hledisko 

účinnosti je přitom zaměřeno na sledování, jak jsou zdroje využívány k účelu, ke 

kterému byly pořízeny. K vyhodnocení účinnosti lze použít řady ukazatelů jako 

např. finanční ukazatele, ukazatele produktivity, využití výrobních kapacit, využití 

finančních kapacit apod. 

   míry rentability a zkušenostního efektu: míra rentability vyjadřuje vztah mezi 

nákladovými výhodami a velikostí subjektu. K nákladovým výhodám přitom patří 

snižování nákladů růstem objemu produkce, výhodným nákupem materiálu, surovin 

a další. Úspěšné výsledky v rentabilitě přitom představuje možnost dosáhnout 

vyššího zisku. Zkušenostní efekt je představován optimalizací využití zdrojů a jeho 

výsledkem je zvýšení efektivnosti, zvýšení míry specializace možnost inovace, vyšší 

využití výrobních kapacit apod.  Výsledným efektem úspěchu je produkce výrobku 

nebo služba, které jsou schopny zaujmout na trhu dominantní postavení. 

   finanční: tato analýza umožňuje postihnout vlivy rozhodnutí, týkají se tržního 

podílu, nových výrobních programů, investičních aktivit, marketingové strategie, 

majetkové a kapitálové struktury a dalších finančních ukazatelů. Úkolem finanční 

analýzy je charakterizovat co nejkomplexněji finanční situaci. Z hlediska strategické 

analýzy je pak účelem finanční analýzy určit, jak podnik v průběhu času využívá své 

finanční zdroje. [11] Závěry získané finanční analýzou jsou závažné a mají 

podstatný vliv na přijímaní strategických rozhodnutí. Napomohou určit slabé a silné 

stránky subjektu a identifikují základy konkurenční výhody. 

   hodnototvorná: hodnototvorný řetězec se zabývá poznáním jednotlivých strategicky  

významných činností  s cílem porozumět, jak při těchto činnostech vznikají náklady, 

jaká je jejich potřeba, zda existují potenciální zdroje diferenciace a jak lze dělit 

stávající a potencionální zdroje. Tento řetězec ukazuje celkovou tvorbu hodnoty 

v procesu, přičemž hodnotou je chápána částka, kterou je ochoten zaplatit 

spotřebitel. Hodnototvorný proces se dělí na primární činnosti (řízení vstupních 

operací, výroba, provoz, řízení výstupních informací,marketing a prodej a servis 
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produktů) a na podpůrné činnosti (nákupní činnost, výzkum a vývoj, řízení lidských 

zdrojů a infrastruktura). 

   portfolio analýza: pokud se subjekt skládá z více jednotek-decentralizovaných 

středisek s vlastními ziskovými cíli, samostatným plánováním a vlastní strategií, 

vlastními zákazníky a vlastními konkurenty (v odborné literatuře jsou tyto jednotky 

nazývány strategickými podnikatelskými jednotkami),  pak je vhodné provádět i 

analýzu  portfolia. Cílem této analýzy je usměrňovat zdroje do takových jednotek a 

produktů, kde se očekává příznivý vývoj trhu a kde lze případně využít konkurenční 

výhodu. 

  

2.4.4 BCG analýza 

K analýze vyváženosti portfolia se obvykle používají různé druhy matic. 

K nejznámějším a nejvíce užívaným patří BCG matice (vypracovala ji Boston Consulting 

Group ), Mc Kinseyho matice, Hofferova matice a další.  

 

BCG analýza se zaměřuje na spojitosti mezi tempem růstu obchodů a konkurenční 

pozicí analyzovaného subjektu.[20] K provedení této analýzy se používá tzv. BCG matice a 

její použití probíhá obvykle ve třech krocích : 

 rozdělení podniku na tzv. strategické podnikatelské jednotky  

 analýza a porovnání výsledků a přínosů jednotlivých SPJ na činnost jednotky 

 vývoj strategických cílů s přihlédnutím na jednotlivé SPJ  

 

Základem matice pak jsou dvě osy, z nichž jedna vyjadřuje dosažený tržní podíl a 

druhá pak předpokládané tempo růstu na trhu. Výsledná matice zahrnuje celkem 4 kvadranty, 

které jsou označovány jako:  

 Otazníky: výrobky a služby uváděné na trh, finančně náročné a až průzkum trhu 

rozhoduje o tom, zda budou na trh uváděny 

 Hvězdy: výrobky a služby s nelepšími ekonomickými výsledky, představovanými 

růstem tržeb a s vysokým podílem na trhu 

 Dojné krávy: výrobky a služby s vysokým podílem na trhu a s vysokou ziskovostí. 

Existence těchto produktů umožňuje financovat ostatní skupiny produktů 

 Bídní psi: problematické výrobky a služby, finančně náročné s nízkým podílem na 

trh. Obvykle jsou na konci komerční dráhy a jsou postupně utlumovány. 
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Vypracování této BCG matice by mělo být základem pro stanovení cílů, strategie a 

budoucího financování pro jednotlivé výrobky a služby. BCG matice by měla být 

managementu nápomocna v přijímání zásadních rozhodnutí o tom, který z výrobků a služeb 

bude nadále udržován, podporován, rozšiřován, případně, který je určen k utlumení.  

 

2.5 SWOT analýza 

Na rozdíl od PEST nebo LONGPEST analýzy se SWOT analýza věnuje zkoumání 

nejenom vnějšího, ale i vnitřního okolí subjektu. U vnějšího okolí analyzujeme příležitosti a 

hrozby, u vnitřního okolí pak silné a slabé stránky subjektu.  

 

Zkoumání vnějšího okolí se věnuje externím vztahům a procesům. Skládá se z dílčích 

analýz konkurence, zákazníků a kupujících a na vůli subjektu nezávislých faktorů jako např. 

demografických, ekonomických, politických technických, sociálních, legislativních, 

kulturních a ostatních podobných faktorů. Obvykle se skládá z: 

 Analýzy okolí: společnost, hospodářství, politické prostředí, technologie, ekologie, 

tradice, náboženství apod. 

 Tržní analýzy: velikost trhu, tržní podíl, vývoj trhu, poptávka a nabídka, 

komunikace, produkt, ceny apod. 

 Trendové analýzy: vývoj obyvatelstva, podíl cizinců, hospodářský vývoj, export, 

import, HDP, technická vyspělost apod. 

 

Analýza vnitřních faktorů pak zkoumá a vyhodnocuje interní vztahy a procesy a 

zaměřuje se např. na analýzu výkonnosti, odborné předpoklady a motivaci zaměstnanců, 

efektivnost a rentabilitu procesů, vyhodnocování úrovně logistiky apod. Vnitřní – interní  

analýza se obvykle zaměřuje na : silné a slabé stránky, postavení na trhu, konkurence, 

struktura konkurence, vztahy s dodavateli, vztahy se zákazníky, finance apod. 

 

Z uvedeného vyplývá, že externí analýza se zabývá okolím, ve kterém je podnik 

činný, respektive ve kterém by chtěl být činný a interní analýza se zabývá vlastní firmou. [12] 

SWOT analýza je součástí veškerá analytické činnosti subjektu a je její nedílnou částí. 

Využívá závěrů dílčích analýz a sama se stává podkladem pro komplexní strategickou 

analýzu subjektu. Jejím smyslem je identifikovat silné a slabé stránky subjektu a tyto 

porovnávat s hlavními vlivy, které působí zvnějšku, přičemž hledá nové příležitosti a definuje 

potencionální hrozby. Nutno poznamenat, že charakter příležitosti a hrozby může vyplynout 
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až z analýzy silných a slabých stránek a tak je možné, že hrozby pro někoho mohou být 

příležitostí pro jiného a naopak. K dosažení strategického úspěchu je nutno maximalizovat 

silné stránky a příležitosti a minimalizovat slabé stránky a hrozby. To, že vlivy jsou 

představovány pouze čtyřmi charakteristikami má za následek, že tato analýza není 

komplexní a plní v procesu stanovení strategických cílů pouze dílčí roli. SWOT analýza je 

velmi náročná na intuici a předvídatelnost zpracovatele, protože záleží především na 

zkušenosti a schopnosti toho, kdo ji zpracovává, aby byl schopen definovat, co je příležitostí 

a co hrozbou, přičemž z časového hlediska a za jistých předpokladů se může stávat, že 

z příležitosti se stane hrozba a z hrozby příležitost. Zpracovatelů by mělo být pokud možno 

co nejvíce, měli by vytvořit analytický tým a v tomto týmu by měli být nejenom zástupci 

managementu, ale pokud možno i zástupci ostatních teamů zaměstnanců, protože každý 

z nich má jiný názor na vlastní silné a slabé stránky a každý jinak vnímá i faktory vnějšího 

prostředí. Výsledek analýzy, která je prováděna větším týmem bývá komplexnější, 

objektivnější a méně zkreslený. 

 

Tvorba a zpracování vlastní SWOT analýzy jsou obvykle prováděny ve třech krocích: 

 získání co nejvíce informací a předpovědí dalšího děje a vývoje v odvětví a okolí 

subjektu. Na základě těchto znalostí pak vypracování analýzy hlavních faktorů, 

které budou působit na změny a hlavních sil, které budou na tyto změny působit 

 provedení důkladné analýzy vnitřních zdrojů a vlastních schopností s cílem zjistit a 

identifikovat vlastní silné a slabé stránky, specifické přednosti a schopnost 

nejenom reagovat na změny, ale tyto i aktivně ovlivňovat vlastním působením 

 posoudit vzájemné vztahy všech zjištěných silných a slabých stránek a hlavních 

změn v okolním prostředí 

 

 Porovnání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších hrozeb a příležitostí 

usnadňuje konstrukce tzv. diagramu SWOT analýzy, ve kterém se kombinují všechny 

zkoumané faktory tak, že lze předvídat možný budoucí vývoj a na základě těchto předpovědí 

pak zpracovávat možné vhodné strategie.  

 

 Kombinace vnitřních a vnějších faktorů umožňuje stanovit v diagramu různé situace, 

které by měly být nápomocny při stanovení a volbě strategické varianty.  Obecně lze odvodit 

4 vzorové situace: [19]  
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1.   Agresivní růstově orientovaná strategie: Nejvýhodnější možná situace, ve vnějším 

okolí existují příležitosti a vnitřní situace je taková, že umožňuje vyvíjet růstovou a 

strategicky agresivní aktivitu. Dochází k souladu podmínek a faktorů vnitřních i 

vnějších a objektivně je možné dosáhnout konkurenčních výhod a zlepšit postavení 

na trhu. Strategie je označována jako „max-max“ (strategie SO-Strong-

Opportunities). 

2.   Diverzifikační strategie: Vnitřní faktory jsou silné, ale vnější jsou nevýhodné a 

nepříznivé. Je nutno maximalizovat silné vnitřní faktory, identifikovat případné 

hrozby a pomocí silných vnitřních faktorů pak změnit možné hrozby na příležitosti. 

Strategie bývá označována jako „min-max“ ( strategie ST-Strenghts-Threats). 

3.   Turnaround strategie: Ve vnějším okolí existuje mnoho příležitostí ale vnitřní 

faktory jsou slabé. Strategií je maximalizovat příležitosti a tyto příležitosti pak 

využít k minimalizaci slabých vnitřních stránek. Strategie „max-min“ ( strategie 

OW-Opportunities-Weakness). 

4.   Obranná strategie: Nejhorší vzorová situace. Vnější faktory jsou plné rizik a vnitřní 

zjišťují mnoho slabých stránek. Tato situace má za následek zhoršování postavení na 

trhu, pokles tržního podílu a vede k útlumu činností. Uplatňuje se strategie „min-

min“ (strategie WT-Weakness-Threats), která by měla vést k minimalizaci rizik a 

minimalizaci vnitřních slabin. 

 

 Výsledkem zkoumání by mělo mimo jiné být i zjištění a poznání toho, jak jsou vnitřní 

silné a slabé stránky schopny se vyrovnávat se změnami, které se nezávisle odehrávají 

v okolí. Je nutno rovněž analyzovat, jak vlastní silné a slabé stránky vnímají konkurenti, 

dodavatelé a zákazníci. Z toho pak vyplývá,že SWOT analýzu lze provádět i o konkurentech 

v odvětví a tímto způsobem i předpokládat, jaký vývoj bude mít jejich budoucí strategie.  
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3  Charakteristika společnosti ELSPOL, spol. s. r. o. 

Společnost ELSPOL působí na trhu již poměrně dlouhou dobu. Dne 24.10.1991 byla 

uzavřena 2 společníky Společenská smlouva o vzniku právnické osoby - společnosti 

s ručením omezeným -  s obchodním jménem ELSPOL spol. s. r.o. a byl podán návrh na 

zápis společnosti do obchodního rejstříku. [21] 

 

Krajský soud v Ostravě návrhu vyhověl a dne 12.11.1991 byla společnost zapsána 

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 2035 dne 12.11.1991. 

Dle platných zákonů se tak stal den zápisu i dnem vzniku společnosti. Základní kapitál 

společnosti při vzniku činil 105 tis. Kč a byl postupně zvyšován až na současnou výši 10 331 

tis. Kč.  Společnost má sídlo na adrese Mírová 563, 739 31 Řepiště. [21] 

 

3.1 Předmět podnikání  

Předmět podnikání společnosti ke dni vzniku byl poměrně rozsáhlý a zahrnoval  

například stavební práce v oboru HSV a PSV,  výkon investorské činnosti a technického 

dozoru, obchodní činnost v komoditě stavebních materiálů, zprostředkovatelskou a 

poradenskou činnost v rámci předmětu činnosti a export a import v předmětu činnosti. 

V současné době je v obchodním rejstříku zapsáno: 

  Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba  

rozvaděčů nízkého napětí. 

   Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

   Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení. 

   Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

   Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb.,  

v platném znění c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní 

sanační práce) i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v 

ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 

300m krychlových horniny. 

   Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

   Činnost prováděná hornickým způsobem dle ustanovení § 3 zákona č. 61/1988 Sb.,     

ve znění pozdějších předpisů, písmeno: f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné 

účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3. 

   Truhlářství, podlahářství. 
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   Zámečnictví, nástrojářství  

   Ostraha majetku a osob. [21] 

 

Z hlediska podílu na tržbách společnosti a důležitosti pro společnost patří 

k nejdůležitějším  aktivitám  elektromontážní práce, především pak výstavba sítí vysokého 

napětí a nízkého napětí, výstavba trakčních rozvodů, veřejného osvětlení, oprava 

horkovodních potrubí, provádění protlaků a pronájem mechanismů. Ostatní činnosti jsou 

pouze doplňkové. 

 

3.1.1 Vývoj tržeb z prodeje služeb a hospodářského výsledku 

Na základě informací zjištěných z Obchodního rejstříku a Sbírky listin [23]  dosáhla 

společnost za posledních 5 let následujících tržeb z prodeje služeb v tis. Kč:   

 Tab. 1  Vývoj tržeb společnosti 

Období : Tržby : 

2007 131 291 

2008 182 290 

2009 174 034 

2010 140 935 

2011 111 504 

   Zdroj: Obchodní  rejstřík  a  Sbírka  listin 

 

Pro lepší názornost jsem výši tržeb, která je zachycená na  za uvedené období 

znázornil ve sloupcovém grafu, ze kterého je patrný jejich vývoj. 
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 Obr. 1  Znázornění tržeb společnosti        
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Tržby od roku 2009 jsou negativně ovlivněny snížením objemu zakázek u 

soukromých i veřejných objednatelů. Tento trend je ovlivněn finanční krizí a následnou 

recesí ekonomiky. 

 

Vývoj tržeb podstatně ovlivňuje i hospodářský výsledek společnosti a to tak, že 

pokles tržeb snižuje dosažený hospodářský výsledek až k nepříznivému výsledku roku 2011, 

kdy společnost po dlouhé době zaznamenala výsledek hospodaření před zdaněním ve formě 

ztráty (v tis. Kč). Zisk v roce 2010 přitom ovlivňuje dokončování zakázek z předkrizového 

roku 2009. V následující tabulce je zaznamenán vývoj hospodářského výsledku. 

 

Tab. 2  Vývoj hospodářského výsledku 

Období Hospodářský výsledek 

2007 + 1 464 

2008 + 6 135 

2009 + 5 386 

2010 +13 790 

2011 - 13 464 

 Zdroj: Obchodní  rejstřík  a  Sbírka  listin 

 

Pro lepší názornost jsem hospodářský výsledek společnosti za uvedené období 

znázornil ve sloupcovém grafu, ze kterého je patrný jeho vývoj. 

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011

Hospodářský výsl. v tis.CZK

 

 

Obr. 2  Znázornění hospodářského výsledku společnosti   

 

 Vliv na tvorbu zisku má nejenom klesající počet zakázek, ale i velký tlak odběratelů 

na minimalizaci cen, kdy se cena zakázky stává hlavním kriteriem pro hodnocení zakázky. 

Uchazeči o zakázky jsou tímto způsobem nuceni minimalizovat marže a klesá tak ziskovost 

jednotlivých zakázek. 
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3.2 Ostatní charakteristiky 

 Společnost zabezpečuje svoje úkoly celkem 62 zaměstnanci ve stálém pracovním 

poměru. V případě potřeby společnost využívá pro výkopové práce a sezónní práce i 

externích pracovníků. Společnost navenek zastupuje jednatel společnosti. K vrcholnému 

managementu společnosti patří ředitel, ekonomicko-obchodní ředitel a výrobní ředitel. 

K širšímu managementu pak dále patří 5 vedoucích specializovaných provozů a manažer 

rozpočtu s účetním. Výrobními činnostmi se zabývá 47 zaměstnanců, někteří z nich s úzkou 

specializací. Přesné rozvržení organizační struktury společnosti je obsaženo v příloze 

diplomové práce. 

 

Společnost věnuje velké úsilí neustálému vzdělávání svých zaměstnanců. Pořádá pro 

ně odborná školení a zapojila se do cyklu vzdělávání v rámci projektu č. 

CZ.1.04/1.1.04/39.00261 a v systému horizontálně řízených protlaků projektu č. 

CZ.1.04/1.1.02/35.01636. Mimo možnosti zvyšování kvalifikace společnost zaměstnancům 

poskytuje příspěvek na stravování a příspěvek na penzijní a životní pojištění. 

 

 Společnost ke své činnosti využívá rozsáhlého strojního a technického vybavení. 

K nejvíce využívaným patří 4 stroje pro zemní práce, traktor s podvozkem pro montáž 

kabelů, 3 vysokozdvižné vozíky, 32 nákladních a osobních vozidel, pěchovačky, řezačky, 

pažící systémy, kompresory apod. Nejstarší stroje jsou z roku 1992 a jsou již morálně i 

technicky opotřebeny, strojový park je ale postupně obnovován dle potřeb a finančních 

možností. 

 

 Společnost věnuje velké úsilí zkvalitňování managementu kvality, environmentálnímu 

managementu a péči o vlastní zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

O tom, že těmto otázkám je ve společnosti věnována velká pozornost svědčí i to, že 

společnost je držitelem Certifikátů: 

 

   Systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 

   Systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 

   Systému managementu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle ČSN OHSAS 

18001:2008 [21] 
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3.3  Zákazníci a dodavatelé 

V následujících kapitolách zmíním nejvýznamnější zákazníky a dodavatelé 

společnosti ELSPOL, spol. s.r.o. 

 

3.3.1 Nejvýznamnější zákazníci 

 Společnost zabezpečuje dodávku svých služeb pro všechny zákazníky, kteří mají o 

tyto služby zájem. K největším zákazníkům, kteří služeb společnosti opakovaně využívají 

patří např. Moravskoslezská elektromontážní a. s, OVAK a.s., Statutární město Ostrava, 

Homola a. s., ČEZ Distribuce a. s., HOCHTIEF CZ a. s.,  EUROVIA  spol. s. r. o.,  

BYTOSTAV Poruba a. s., PKS Praha a. s.. 

V roce 2012 byly společností Elspol spol. s. r. o. realizovány například tyto zakázky 

(řazeno podle objemu zakázky): 

 

Tab. 3  Vybrané zakázky společnosti v roce 2012 

SPOLEČNOST HODNOTA ZAKÁZKY ÚČEL ZAKÁZKY 

MSEM, a. s., 12.871.360,- Kč, kabely VN I. Etapa 

OVAK, a. s., 10.643.525,- Kč, úprava povrchů komunikací 

MSEM, a. s., 9.823.926,- Kč, kabelové vedení TR 110/22 

HOMOLA a. s., 9.219.223,- Kč, rozvody tepla a chladu 

OVAK a. s., 5.220.722,- Kč oprava vodovodu 

MSEM a. s., 3.877.498,- Kč unifikace II., 

JIRTOMEX  spol, s.r.o. 3.780.314,- Kč odbahnění a úpravy rybníka 

METROSTAV a. s., 3.180.000,- Kč rekonstrukce komunikace 

MSEM, a. s., 1.900.561,- Kč zemní práce, kabelové rýhy 

MSEM a. s., 1.848.750,- Kč kabely VN II. Etapa 

BYTOSTAV Poruba a. s., 1.809.832,- Kč rekonstrukce  stadionu I. 

BYTOSTAV Poruba a. s., 1.534.888,- Kč rekonstrukce stadionu II. 

EUROVIA spol. s. r. o. 999.899,- Kč parkoviště ul. Kolejní 

Zdroj: www.elspol.cz 

 

3.3.2 Nejvýznamnější dodavatelé  

 K zabezpečení materiálně-technické základny pro svoje dodávky společnost využívá 

řadu dodavatelů. Protože existuje na trhu již delší dobu a její výkony mají obvykle opakující 

se náplň, vybudovala si společnost síť stálých dodavatelů, u kterých opakovaně objednává 
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potřebné dodávky. K nejvýznamnějším a osvědčeným dodavatelům společnosti se řadí 

následující dodavatelé (seřazeni podle druhů a objemů dodávek): 

 

   ARGOS ELEKTRO a. s.: tato společnost je nejvýznamnějším dodavatelem 

elektroinstalačního materiálu. Tento dodavatel zabezpečuje pro společnost ucelený 

sortiment elektroinstalačního materiálu, do kterého patří především : kabely a 

kabelové soubory, topné systémy, výstražné a ochranné folie, izolační materiály, 

vývodky, ucpávky redukce a pod. Tento dodavatel je držitelem certifikátu ČSN EN 

ISO 9001: 2009. Sídlo společnosti je v Opavě a centrální sklad tohoto dodavatele je 

v Ostravě. 

   CEMEX Czech Republic, s.r.o.:  k zajištění svých zakázek společnost potřebuje 

spolehlivého dodavatele betonu, betonových směsí, anhydritových potěrů, izolačních 

a výplňových cementových pěn. Společnost CEMEX je velká nadnárodní 

společnost, která provozuje svoji činnost ve více než 50 zemích světa a od roku 2005 

působí i na trhu v ČR. CEMEX Czech Republic s.r.o. provozuje celkem 55 

betonáren na celém území České republiky, nejvyšší pokrytí je v Moravskoslezském 

kraji, což společnosti ELSPOL vyhovuje. Veškeré produkty dodavatele mají platné 

certifikáty. 

   CEMEX Sand, k.s.: tento dodavatel je součástí firmy CEMEX a zabezpečuje pro 

společnost dodávky  kamene, drti a především písku. Společnost využívá především 

služeb závodů Dětmarovice a Dolní Lutyně, které produkují kvalitní štěrk a písek. 

Produkty společnosti jsou řádně certifikovány. 

   ArcelorMittal Ostrava a. s.:  výhradní dodavatel certifikované vysokopecní 

granulované strusky a certifikované vysokopecní strusky upravené-štěrkodrti. Tyto 

strusky společnost využívá ve stavebnictví například k zbudování vodopropustného 

podkladu pro písek a jako náhrada přírodního kameniva. 

   Ridera Bohemia a. s. : další z významných dodavatelů kameniva a to jak přírodních 

těžených, tak i drcených a recyklovaného kameniva. Produkty tohoto dodavatele se 

používají k násypům, sanaci území, zásypům, terénním úpravám a podobně. 

Společnost využívá dodávek ze skladů v Ostravě, Heřmanicích a Vrbice. Produkty 

jsou certifikovány. 

   DZIMAS Steel a. s. : tento dodavatel zabezpečuje pro společnost dodávky 

veškerých druhů betonářské oceli, ocelových plachů a tyčí, ocelových trubek a 
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tenkostěnných profilů. Společnost je rovněž držitelem certifikátu  ČSN EN ISO 

9001:2001. 

   KÁMEN Zbraslav, spol. s. r.o. : tato společnost s ručením omezeným je jedním z 

největších producentů kameniva v ČR. Je členem nadnárodní skupiny Asamer 

Holding AG a dodává společnosti beton, kamenivo a písek. Beton je odebírán 

především ze dvou betonárek a to v Paskově a Ostravě.  

   Ing. Gerhard Kubný-STAVEBNINY JANÍK : hlavní dodavatel stavebního 

materiálu, obkladů a dlažeb, hydroizolace, stavebních směsí a stavebního nářadí. V 

obchodním vztahu vystupuje společnost ELSPOL jako realizační firma a tak je 

veškeré zboží dodáváno ve velkoobchodních cenách. 

   další drobní dodavatelé : především se jedná o firmy, které zabezpečují pro 

společnost dovozy a rozvozy stavebních materiálů a potřeb a lze je charakterizovat 

jako drobné dopravce.  

 

3.4 Konkurenti 

 Společnost nepůsobí ve svém oboru činnosti jako jediná na trhu, ale ve stejném, nebo 

podobném oboru podniká celá řada ostatních subjektů. Existence více podnikajících subjektů, 

omezování finančních zdrojů a celkový negativní vývoj ekonomiky má za následek, že se 

zostřuje i dosavadní konkurenční boj o získání nových zakázek a  nových odběratelů. 

Průvodním jevem této skutečnosti je i snižování nabídkových cen za zakázku, které má za 

následek snižování výnosovosti zakázek a nepříznivě ovlivňuje hospodářský výsledek 

konkurenčních firem. K nejvýznamnějším konkurentům patří : 

 

 EUROVIA CS, a. s. : jedna z nejvýznamnějších stavebních firem v České republice,  

vznikla z dřívější firmy Stavby silnic a železnic. Je největší firmou v oblasti 

dopravního stavitelství, ale omezování finančního objemu a celkového počtu zakázek 

v důsledku vládních škrtů a nepříznivého ekonomického vývoje v soukromém sektoru 

vedlo k tomu, že se tato společnost zajímá i o zakázky drobnějšího charakteru, o které 

v minulosti nejevila příliš zájem. Firma je schopna zabezpečovat tyto menší zakázky 

bez jakýchkoliv subdodavatelů a stala se tak významným novým konkurenčním 

prvkem v oboru. Je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 

14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.   
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 ELZA-ELEKTRO, s. r. o. : Tento významný konkurent vznikl v roce 1998 a soupeří 

se společností ELSOPL  především při zakázkách, které se týkají dodávek montáží a 

údržbu veřejného osvětlení, montáže kabelových souborů vysokého a nízkého napětí, 

v zabezpečování elektroinstalací a v poslední době i v poskytování doprovodných 

zemních a bouracích prací. Tato společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 

9001:2009, ČSN EN 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Společnost sídlí v 

Ostravě a orientuje svoji podnikatelskou činnost především na Ostravu a blízké okolí. 

 

 

 Hydrospol s.r.o. : firma vznikla v roce 1991 a zaměřuje se na vodohospodářské, 

dopravní, inženýrské, průmyslové a občanské stavby. Rovněž tato společnost je 

držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 14001:2005 a ČSN OHSAS 

18001:2008. Společnost sídlí ve Starém Městě u Bruntálu a své podnikání orientuje 

především na Moravskoslezský kraj.  

 

 MSEM, a. s. : jedna z nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice. 

Společnost vznikla v roce 1996 jako dceřiná společnost Severomoravské energetiky 

a.s. Společnost sídlí ve Frýdku-Místku a hlavní podnikatelskou činností je výstavba, 

rekonstrukce a opravy rozvodných energetických zařízení - venkovních vedení, 

kabelových vedení, veřejného osvětlení a obnovitelných zdrojů. Dále se společnost 

zaměřuje na technologické montáže distribučních rozvoden vysokého napětí, velmi 

vysokého napětí a distribuční trafostanice. Společnost má zaveden management 

jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, systém enviromntálního managementu dle 

ČSN EN 14001:2005 a systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008. 

 

 

 ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r.o.: další z regionálních společností, která 

poskytuje služby ve stejných nebo podobných oborech. Společnost vznikla v roce 

1991 a zajišťuje činnosti v oblasti energetiky - rozvodů elektrické energie a dodávky, 

opravy a revize elektrických zařízení.  Společnost sídlí v Ostravě, je držitelem 

certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a  ČSN EN 14001:2005. Firma se zpočátku 

orientovala především na dodávky pro skupinu ČEZ, ale v posledních letech se snaží 

zaměřovat na všechny ostatní zájemce v regionu. 
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 STAVIA -silniční stavby, a.s: společnost sídlí v Ostravě, transformovala se jako 

akciová společnost ze sdružení fyzických osob v roce 2000. Hlavním předmětem 

činnosti zpočátku byly především dopravní stavby, jejich změny a odstraňování, ale 

postupně firma rozšířila svoji činnost i na stavbu, opravy a čistění komunikací, 

chodníků, zpevněných ploch, výstavbu a opravy kanalizačních řádů a dodávky, 

montáž a revize veřejného osvětlení. Rovněž tato společnost je držitelem certifikátu 

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.  

 

 

 ELSPOL Gattnar s. r. o.: společnost vznikla v roce 2000 a zpočátku se zaměřila na 

kompletní dodávky a elektromontáže do 110 kV, dodávky a montáže veřejného 

osvětlení, telekomunikací a světelného signalizačního zařízení. V současné době 

zabezpečuje i přeložky vysokého a nízkého vedení, přeložky dálkových 

telekomunikačních kabelů, trakční vedení Českých drah a městských dopravních 

podniků a provádí i drobné stavební práce.  Obdobně jako většina ostatních 

konkurenčních společností je tato společnost rovněž držitelem certifikátu ČSN EN 

ISO 9001:2009, ČSN EN 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

 

 Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že konkurence v této oblasti je na velmi vysoké 

úrovni, o čemž svědčí mimo jiné i to, že všechny společnosti se snaží získat a udržet 

certifikáty ČSN a to, že v tomto oboru začínají podnikat i významné stavební firmy, které 

dnes bojují i drobné zakázky, což v minulosti nečinily. 
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4 Analýza konkurenceschopnosti společnosti  

 V úvodní části kapitoly zpracuji tzv. PEST analýzu vnějšího okolí společnosti 

ELSPOL, spol. s. r. o. 

 

4.1 PEST analýza konkurenčního (vnějšího) prostředí. 

 Jedná se o důležitý nástroj strategického řízení, který má hodnotit výlučně vnější a to 

zejména makroekonomické podmínky podniku. Jedná se o analýzu politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů, kdy informace z této analýzy mohou 

tvořit základ pro externí analýzu SWOT. 

 

4.1.1  Politicko-legislativní faktory 

Rozvoj celého průmyslového sektoru je do značné míry ovlivněn politickou stabilitou 

v naší zemi, členstvím v různých politicko-hospodářských uskupeních a daňovou a sociální 

politikou včetně politiky ochrany životního prostředí. Politicko-právní prostředí také vytváří 

rámec pro všechny podnikatelské činnosti v celé ekonomice. Vývoj ekonomických 

ukazatelů průmyslové výroby a stavebnictví dosahoval v letech 2006-2008 vysokých 

přírůstků, ale počínaje rokem 2009 toto tempo výrazně pokleslo a útlum se projevuje až do 

současnosti. Jednou z hlavních příčin tohoto negativního vývoje  jsou i úsporná opatření 

vlády České republiky, která se projevují tzv. rozpočtovými škrty, v důsledku kterých 

dochází ke značnému snižování státních výdajů v oblasti dopravních staveb. 

 

Vláda ČR schválila programy podpory malého a středního podnikání a to v návaznosti 

na Nařízení Komise (ES) č.  364/2004, které reaguje na aktuální potřeby rozvoje podniků. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na základě usnesení vlády České republiky č. 50 

z roku 2007 podle zákona č. 47/2002 Sb. program záruk pro malé a střední podnikatele, 

jejímž cílem je pomocí zvýhodněných záruk k získání úvěru, umožnit realizaci 

podnikatelských záměrů malých podnikatelů. Program záruk a zvýhodněných úvěrových 

podmínek ale není schopen sám o sobě překonat problém útlumu státních zakázek a návazně i 

útlumu ostatních zakázek v oboru činnosti zkoumané společnosti.  

 

Také ekologie a ochrana životního prostředí se do značné míry promítá do činnosti 

průmyslových společností. Státní politika životního prostředí ČR, klade důraz na omezování 

škodlivých vlivů průmyslu na životní prostředí a lidské zdraví. V rámci části zaměřené na 
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sektorové politiky jsou zaváděna opatření směřující k rozvoji průmyslové výroby směrem 

k výrobkům z vyšší finalitou, s lepším hodnocením vstupů a s příznivějším vlivem na životní 

prostředí. [24] 

 

 Ekologická legislativa by měla podniky motivovat k řešení této problematiky 

využíváním nejlepších dostupných technologií. Tato cesta je však technologicky a finančně 

značně náročná a vyžaduje od průmyslových společností nemalé investice.  

K závažným negativním politicko-legislativním vlivům v závěru roku 2012 patřilo to, že 

téměř až do konce roku nebylo známo, jaká výše daně z přidané hodnoty bude v roce 2013 

platit. Tato situace by se ve vyspělých ekonomikách neměla stávat. 

 

4.1.2 Ekonomické faktory 

 Průmysl v České republice je jeden z hlavních zdrojů hrubého domácího produktu. 

Podíl českého průmyslu na tvorbě HDP se pohybuje okolo 30%. Přes mírné výkyvy měl 

vývoj průmyslové produkce od roku 2000 dlouhodobě vzestupný trend. Teprve v roce 2008 

zaznamenala česká ekonomika stagnaci a začínající pokles  v souvislosti s celosvětovou 

hospodářskou krizí, která se plně rozvinula v roce 2009. Průmysl v tomto roce vykázal 

nejvyšší pokles od roku 2001, kdy průmyslová produkce meziročně klesla o 13,6 %. 

K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení 

s poklesem tohoto odvětví o 27,2%, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

(pokles o 21,8%). Ke zmírnění dopadů globální recese na odvětví českého průmyslu přispělo 

mimo jiné i zahraniční šrotovné, ze kterého těžili kromě domácích automobilek také výrobci 

dílů a příslušenství motorových vozidel z navazujících odvětví zpracovatelského průmyslu. 

V roce 2010 nastalo opět oživení ekonomiky, se kterou se zvedla i průmyslová produkce a to 

se odrazilo na jejím výrazném meziročním vzestupu o 10,3%. Zde se projevil zejména rychlý 

vývoj německé ekonomiky, na které je domácí průmysl ve velké míře závislý. Vzestupu 

průmyslové produkce nejvíce pomohlo oživení zahraniční poptávky, vedle které rostla i 

domácí poptávka. V roce 2011 česká ekonomika překonala období krize a začala se pomalu 

vracet k předkrizovým hodnotám. Meziročně vzrostla průmyslová produkce o 6,5%. Růst 

domácí ekonomiky však zajistil zejména zahraniční obchod, zatímco domácí poptávka 

oslabovala. Příznivě se vyvíjela situace především v automobilovém průmyslu, strojírenství a 

výrobě elektrických zařízení, avšak stavební produkce se nadále propadala. Tento pokles se 

dotkl zejména inženýrského stavitelství, které bylo postiženo úspornými opatřeními vlády. 

Dalším faktorem byla i úsporná opatření domácností, které spíše šetří a do nové stavební 
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produkce investují méně. Projevit se ve stavební produkci mohl i klesající boom výstavby 

fotovoltaických elektráren a snížená poptávka po jejich výstavbě v zahraničí, především 

v Německu. V roce 2012 průmyslová výroba po dvouletém růstu meziročně poklesla o 1,2 %. 

Od 2. čtvrtletí 2012 ve všech zbývajících čtvrtletích průmyslová výroba klesala a nejhorší 

vývoj byl zaznamenán ve 4. čtvrtletí, kdy produkce meziročně poklesla o 3,9 %. Tento 

negativní vývoj pokračoval i na počátku roku 2013, kdy například v lednu 2013 byl 

zaznamenán propad o 4,1 %. 

 

 Další hospodářský vývoj v ČR je zatížen značnou mírou nejistoty, protože bude 

významně závislý na intenzitě a udržitelnosti oživení u hlavních obchodních partnerů. 

Prognózy pro rok 2013 původně signalizovaly meziroční růst kolem 2 %, ovšem výsledky 

prvních měsíců znamenají, že byly zpracovány příliš optimisticky a bude úspěchem, pokud 

nezaznamenáme meziroční pokles. Oživení ekonomiky se předpokládá až v samém závěru 

roku 2013. Ekonomické faktory jsou dále nepříznivě ovlivněny kupní silou obyvatelstva, 

vývojem průměrné mzdy, vývojem cen energií a řadou dalších faktorů. 

 

4.1.3 Socio-kulturní faktory 

 K hlavním faktorům v této oblasti patří nezaměstnanost, demografický vývoj 

populace, podíl a úroveň vzdělanosti, mobilita, změna životního stylu  a podobně. K hlavním 

negativním jevům patří nezaměstnanost, která podle statistiky Ministerstva práce a sociálních 

věcí na konci roku 2012 v Moravskoslezském kraji dosahovala 12,3% a měla prakticky po 

celý rok vzrůstající tendenci. Míra registrované nezaměstnanosti ve všech krajích ČR 

vykazovala za uvedené období průměr 9,3% z čehož vyplývá, že Moravskoslezský kraj 

vykazuje vyšší, než průměrnou nezaměstnanost. Situace se v roce 2013 významně zhoršuje a 

tak lze konstatovat, že v prvých měsících roku 2013 dosahovala nezaměstnanost maximálních 

absolutních čísel. Od roku 2013 je nezaměstnanost počítána jinak, podíl nezaměstnaných je 

brán jako podíl uchazečů ke všem obyvatelům. V minulosti byl měřen jako podíl uchazečů o 

práci k ekonomicky aktivním osobám. Změněnou metodikou sice došlo k poklesu tohoto 

podílu, nicméně absolutní čísla vypovídají o jiném vývoji. Koncem února 2013 bylo již téměř 

600 tisíc nezaměstnaných, což je absolutně největší počet v novodobé historii. Přes tuto 

skutečnost trpí technické a stavební obory v Moravskoslezském kraji nedostatkem 

kvalifikovaných pracovních sil, což je do značné míry zapříčiněno nezájmem o tyto profese. 

Trh práce musí řešit situaci, kdy počet absolventů odborných škol klesá a firmy tak nejsou 

schopny získat potřebnou  náhradu za zaměstnance, kteří končí svoji ekonomickou aktivitu.  
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Zaměstnavatelé tak budou muset přizpůsobovat pracovní náplň a pracovní procesy situaci, 

kdy pracovní základnu budou tvořit převážně osoby vyššího středního věku.  

 

4.1.4 Technologické faktory 

 Technologické faktory odráží především celkový stav technologie, rychlost 

zastarávání technického vybavení a nové technologické objevy. Technologické procesy jsou 

vedeny především snahou po zdokonalování výrobních prostředků, technologií a produktů, 

tak, aby docházelo k úsporám práce a vyšší efektivitě výroby. Výše uvedené platí i u 

průmyslové výroby a stavebnictví, u kterého jsou některé technologické procesy 

nenahraditelné. Pokroky v uvedených oblastech se týkají jak modernizací strojních zařízení, 

kterých se při pracích využívá, tak materiálů, které mají lepší technické parametry a 

vlastnosti.  Zde je možné zmínit, že společnost ELSPOL spol. s. r. o., ke svým pracovním 

činnostem využívá  vlastní strojové a technické vybavení. Mezi toto vybavení patří zejména 

drobná mechanizace a to pojízdné kompresory, sbíjecí a hydraulická kladiva, čerpadla, 

elektrocentrály, kotoučové řezačky, rozbrušovačky, hutnící technika,  zábrany, pažení, a 

protlaky.  Dále pak  technologické vybavení je tvořeno speciální technikou pro zimní údržbu 

a to čelní radlicí, sypačem inertního materiálu a soli, traktorem, sněhovou frézou a 

malotraktorem. Společnost vlastní další strojní vybavení, jako např. nakladače s rýpadly, 

kolový bagr, pásový minibar, nosič kontejnerů, sklápěč, valníky s plachtou a dodávkovými 

automobily. Technické vybavení společnosti ale postupně zastarává a na pořízení novějších 

strojů a zařízení scházejí potřebné finance. 

  

4.2 SWOT analýza společnosti ELSPOL, spol. s. r. o. 

 Tato analýza je jedním ze základních nástrojů strategického managementu. Úkolem 

SWOT analýzy je, aby přiměla manažery a zaměstnance zamyslet se nad  zkoumanými a 

vyhodnocovanými prvky a především pak, aby byli schopni  z jejich výsledků vyvodit 

příslušné závěry, které by mohly zlepšit hospodářský výsledek a postavení  podniku. Ke 

zjištění postojů a názorů zaměstnanců společnosti ELSPOL, spol. s. r. o. jsem použil formu 

dotazníku, který byl předložen k vyplnění pro vybranou skupinu zaměstnanců. V této skupině 

byl zastoupen především vrcholový a střední management, u kterého byl předpoklad, že je 

schopen dotazník kvalifikovaně vyplnit. Dotazník vyplnilo celkem 20 zaměstnanců 

společnosti  a její výstupy jsem využil ke zpracování následné analýzy. Vzor dotazníku je 

uveden v  příloze diplomové práce. 
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 Na základě zpracované SWOT analýzy jsem se pokusil zjistit skutečný stav a 

eliminovat případná rizika na co nejnižší dosažitelnou míru. Cílem této analýzy je 

maximalizace silných stránek společnosti a co nejvyšší omezení stránek slabých. Jedině tak 

dosáhne podnik konkurenční výhody na trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1  Vnitřní prostředí 

Silné stránky - S  

 

Vybudovaná základna zákazníků 

 Společnost ELSPOL spol. s. r. o. působí na trhu již od roku 1991 a za dobu své 

činnosti si vybudovala silnou základnu spokojených zákazníků. Aby vyšla vstříc veškerým 

jejich požadavkům, tak postupně rozšiřovala svůj předmět podnikání tak, aby byla schopna 

veškeré úkoly zabezpečit svými zaměstnanci bez subdodavatelů. Vedení firmy se od počátku 

snažilo, aby zakázky provádělo na tak vysoké úrovni, aby byly zákazníci maximálně 

spokojeni. Pokud došlo k případným reklamacím a požadavkům i nad smluvní rámec, tak se 

SILNÉ STRÁNKY – S 

 
 Vybudovaná základna zákazníků 

 Přizpůsobivost pracovní síly   

 Dobré technické vybavení    

 Komplexní zajištění zakázek   

 Dlouholetá tradice a zkušenost   

 Certifikace   

SLABÉ STRÁNKY – W 

 
 Omezené finanční zdroje 

 Pokles tržeb   

 Zhoršující se hospodářský výsledek  

 Náročnost na kapitál   

 Omezená velikost podniku 

 Citlivost na stav ekonomiky      

PŘÍLEŽITOSTI – O 

 
 Oživení ekonomiky                

 Existující poptávka na nových trzích   

 Působení v odvětví citlivém na inovace 

 Získání úvěrů - dotační programy 

 Neustále se rozvíjející technologie 

 Spolupráce firem v obl. spol. zájmu 

 

 HROZBY – T 

 
 Odliv zákazníků 

 Odliv kvalifikované síly 

 Konkurence na trhu 

 Hospodářská krize 

 Prudká dynamika rozvoje odvětví 

 Nekalá soutěž   
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společnost snažila vše vyřešit bez zbytečných průtahů k všeobecné spokojenosti. Tento 

maximálně vstřícný způsob měl za následek, že většina zákazníků podává o společnosti 

příznivé reference a ráda se společností dlouhodobě spolupracuje. 

 

Přizpůsobivost pracovní síly  

 

 Při realizaci pracovních činností společnost využívá jednak svých kmenových 

zaměstnanců a dále pro sezónní a výkopové práce řadu externích spolupracovníků. Společnost 

klade důraz na to, aby kmenoví zaměstnanci patřili mezi plně kvalifikované ve svém oboru. K 

tomu, aby byli schopni reagovat a plně využívat nové technologie a nové pracovní stroje a 

zařízení, zajišťuje pro své zaměstnance interní školící činnost a v případě potřeby pak i 

externí školení. V důsledku toho jsou zaměstnanci společnosti schopni aplikovat 

nejmodernější technické a pracovní postupy.  

 

Dobré technické vybavení 

 

 Provádění určitých pracovních činností se neobejde bez použití specializovaného 

technického vybavení, které společnost vlastní. Mezi toto vybavení můžeme zařadit na příklad 

stroje pro zemní práce, traktory s podvozkem pro montáž kabelů,  vysokozdvižné vozíky a 

další stroje zařízení, které do značně urychlují provedení prací. Společnost se snaží plně 

zabezpečovat údržbu těchto strojů a zařízení tak, aby byly plně funkční a bezporuchové. 

 

Komplexní zajištění zakázek 

 

 Společnost se snaží o to, aby byla schopna zajišťovat veškeré zakázky vlastními silami 

bez subdodavatelů. V minulosti byla možnost subdodávek využívána, ale v několika 

případech se stalo, že subdodavatel předal práci se skrytými vadami nebo ji provedl 

nekvalitně  a společnost pak musela čelit oprávněným reklamacím zákazníků. Protože 

společnost chtěla těmto reklamacím zabránit, začala si postupně budovat vlastní materiálně-

technické zabezpečení a vychovávat vlastní kvalifikované pracovníky tak, aby byla schopna 

zabezpečit většinu své produkce bez subdodavatelů. Společnost je dnes již běžně schopna 

provádět nejenom komplexní zajištění zakázek, ale zabezpečovat i následné opravy a údržbu a 

revize elektrických zařízení. 
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Dlouholetá tradice a zkušenost 

 

 Společnost zahájila svoji činnost již v roce 1991 a z tohoto pohledu patří k nejstarším 

a nejzkušenějším firmám, které v tomto oboru podnikání na území Moravskoslezského kraje 

působí. Společnost je flexibilní a je schopna pružně reagovat na situaci a požadavky na trhu. 

Rozhodování vrcholového managementu je na základě dlouhodobé zkušenosti rychlé a 

zodpovědné a společnost je tak schopna okamžitě na podněty reagovat. 

 

Certifikace 

 

 Ve většině zpracovaných dotazníků byly dosažené certifikáty ČSN hodnoceny jako 

významná silná stránka firmy. V minulosti potřebné certifikáty některé firmy v oboru neměly 

a byly tak v mnoha případech vyřazeny z účasti na veřejných zakázkách, kde byl požadavek 

na patřičné certifikáty jedním z důležitých hodnotících kriterií. V současné době již patřičné 

certifikáty drží většina firem v oboru a tak již certifikáty nepatří ke konkurenčním výhodám. 

 

Slabé stránky – W 

 

Omezené finanční zdroje 

 

 Společnost se řadí spíše k regionálním firmám a nepatří tak k významným hráčům na 

republikovém trhu. Svou výší kapitálu a finančních zdrojů není schopna se významnějším 

firmám rovnat, což znamená, že většinou uplatňuje systém zálohových plateb, což ji v 

porovnání s kapitálově silnými společnostmi znevýhodňuje. Rovněž kapitálové zajištění 

obměny a modernizace strojového parku je omezené. 

 

Pokles tržeb 

 

 Celková negativní vnější ekonomická situace má za následek, že tržby za prodané 

služby společnosti od roku 2008 neustále klesají. V roce 2008, kdy byla společnost na vrcholu 

své produkce dosáhly tržby výše 182 mil. Kč a od tohoto roku neustále meziročně klesají až 

na úroveň 112 mil. Kč v roce 2011. 
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Zhoršující se hospodářský výsledek 

 

 Tento pokles tržeb má za následek, že se významně snižuje i hospodářský výsledek 

společnosti. Negativní dopad poklesu tržeb na hospodářský výsledek se zpočátku společnosti 

dařilo vcelku tlumit úsporami v nákladech. Ještě v roce 2010 vykázal společnost výsledek 

hospodaření jako zisk ve výši téměř 14 mil. Kč, ale v roce 2011 se již plně projevil negativní 

trend, který zakázky provází a to sice, že jediným hodnotícím kriteriem se stává cena. To má 

za následek minimalizaci marží a spolu s ostatními okolnostmi to vedlo k tomu, že za rok 

2011 společnost vykázala výsledek hospodaření jako ztrátu ve výši 13 mil. Kč. 

 

Náročnost na kapitál 

 

 Trendem, který se v současné době velmi silně projevuje je významné snížení marží a 

zpožďování plateb za zakázky. Zadavatelé si vybírají především takové dodavatele, kteří jsou 

schopni posunout platbu záloh a posunout i splatnost ostatních faktur. Situaci by bylo možno 

přechodně řešit i přijetím bankovních úvěrů, ale vedení společnosti vzhledem k vývoji 

zakázek a výhledům celé české ekonomiky má obavu z toho, aby bylo schopno úroky a jistiny 

řádně splácet a aby přijetí úvěru ještě celkovou situaci společnosti nezhoršilo. 

 

Omezená velikost podniku 

 

 V dobách před krizí neměly velké společnosti o střední a menší zakázky, které 

společnost ELSPOL zajišťuje příliš velký zájem. V důsledku toho o zakázky soutěžila stále 

stejná skupina uchazečů, a díky komplexnosti svých  dodávek měl proto ELSPOL vůči 

většině z nich konkurenční výhodu. Společnost podstatně neexpandovala do ostatních krajů v 

České republice a ustrnula na pozici regionální malé firmy. 

 

Citlivost na stav ekonomiky 

 

 Společnost je obchodně zaměřena především na plnění dodávek pro veřejné 

zadavatele, obce a města a případné servisní organizace. Společnost si byla rizika tohoto 

jednostranného zaměření vědoma a tak se snažila postupem času přeorientovat část svých 

služeb i na ostatní drobné neveřejné  odběratele. Ekonomická situace nepostihla jenom velké 

zadavatele, ale projevila se i šetřením a úsporami drobných odběratelů, kteří svoji poptávku 
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omezili, případně posunuli do budoucna. Z tohoto pohledu negativně ovlivnili veškerou 

činnost společnosti a citlivost na stav ekonomiky také působí jako významný rizikový faktor.  

   

4.2.2. Vnější prostředí 

 

Příležitosti - O 

 

Oživení ekonomiky 

 Odhad České bankovní asociace pro rok 2013 předpokládá, že česká ekonomika 

zaznamená stagnaci a nepředpokládá, že by mělo dojít k růst HDP. Pozitivním signálem by v 

roce 2013 mohlo být zastavení propadu domácí spotřeby a uplatnění pro-růstových opatření 

vlády. Dluhová krize v Evropě se uklidnila, je ale otázkou jaký vliv na ni bude mít současná 

situace na Kypru. Přínosem ke zlepšení by mohl být další objem prostředků, který poplyne ze 

strukturálních fondů v letech 2014-2020 na investiční projekty, zaměřené na výstavbu 

infrastruktury, průmyslových zón, nemovitostí, technologie, opravě současné infrastruktury a 

především pak zvýšená možnost financovat rozvoj dopravní a technické infrastruktury. Tyto 

strukturální fondy slouží především k financování cílů regionální a strukturální politiky. Pro 

průmyslový Moravskoslezský kraj je ze 4 hlavních strukturálních fondů nejdůležitější čerpání  

prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředky z Evropského sociálního 

fondu. Situaci v čerpání jednotlivých projektů v současné době negativně ovlivnilo 

pozastavení certifikace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na základě 

nálezů Auditního orgánu MF ČR. Pozastavení certifikace sice nemá přímý vliv na realizaci 

jednotlivých projektů a ani na proplácení prostředků, nicméně vzbudilo mezi příjemci 

evropských dotací obavy. 

 

Existující poptávka na nových trzích 

 

 Současný trh v oborech a službách, které zabezpečuje společnost, již nepřináší nové a 

významné obchodní příležitosti. Jednou z možností, jak nové obchodní příležitosti získat je 

rozšíření podnikání o blízké regiony v Polské republice. Polská ekonomika je orientována 

především na zemědělství a zemědělskou výrobu, dopravní vzdálenosti z Moravskoslezského 

kraje jsou zanedbatelné a tak společnost zvažuje založení dceřiné společnosti v Polsku.  
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Působení v odvětví citlivém na inovace 

 

 Rozvoj nových služeb v podstatné míře ovlivňují požadavky a potřeby zákazníků. 

Současné požadavky soukromých drobných zákazníků směřují spíše k zajišťování dílčích 

drobných specializovaných subdodávek, přičemž řadu prací si zajišťují  zákazníci jinou 

formou, například svépomocí. Z tohoto pohledu je nutné zákazníkovi nabídnout i dodávku 

těchto služeb na takové cenové úrovni, aby to bylo pro zákazníka přijatelné. K tomuto cíli 

směřují v poslední době i firemní inovace, které se zaměřují na inovace služeb, marketingu a 

výrobků. 

 

Získání úvěrů-dotační programy 

 

 Jedním z nástrojů, který by byl schopen současnou nelehkou situaci řešit, je využití 

bankovních úvěrů. Po období určité nedůvěry bank k malému a střednímu podnikání se 

situace změnila a v současné době se banky staví k těmto subjektům velmi vstřícně. 

Problematické ale je, že společnost vykázala za rok 2011 ztrátu, což je jedním z negativních 

kriterií pro poskytnutí úvěru. Další z možností je i zpracování žádosti o podporu z operačního 

programu Podnikání a inovace ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. 

 

Neustále se rozvíjející technologie 

 

 Sledování všech oborových inovací a nových technologií a jejich uplatňování při 

podnikatelské činnosti. Snaha po vymýšlení vlastních nových technologií spolu s možností 

požádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na aplikaci nových technologií 

při výstavbách, opravách a údržbě komunikací a to na základě řádného smluvního vztahu s 

majitelem anebo osobou, na kterou stát převed výkon některých svých práv.  

 

Spolupráce firem v oblasti společného zájmu 

 

 V oboru činnosti společnosti své služby produkuje celá řada malých a středních 

podnikatelů, kteří nejsou kapitálově tak silní, aby zabezpečovali mimo obnovu a údržbu svého 

strojního vybavení i potřebné inovace a vynakládali větší finanční prostředky na  nové 

technologie. Vzhledem k tomu, že společnost má regionální charakter uvažuje o navázání 

spolupráce s obdobně velkým subjektem, který podniká v oboru činnosti v jiném region. 
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Hrozby - W 

 

Odliv zákazníků 

 

 Špatná ekonomická situace obyvatelstva, omezené prostředky ze státních a evropských 

fondů a aktivita velkých nadnárodních stavebních společností i při malých zakázkách mají za 

následek odliv zákazníků a návazný pokles tržeb a hospodářského výsledku. 

 

Odliv kvalifikované síly 

 

 Společnost doznala v posledních dvou letech významný pokles tržeb z prodeje služeb 

a v roce 2011 dokonce zaznamenala výsledek hospodaření ve formě ztráty. To má za následek 

nedostatek financí na zvyšování mezd a to ani u kvalifikovaných zaměstnanců. Velké 

společnosti situaci využívají a nabízejí kvalifikovaným zaměstnancům výhodnější platové 

podmínky. 

 

Konkurence na trhu 

 

 Nepříznivá ekonomická situace a omezení finančních zdrojů mají za následek snížení 

počtu a objemu zakázek v oboru. To následně vede ke zvýšenému konkurenčnímu boji, 

snižování marží u zakázek a vede ke snaze malých a středních podniků získat zakázku i v 

případě, že není zisková. 

 

Hospodářská krize 

 

 Přes to, že označení současného stavu za hospodářskou krizi není ekonomy vnímáno 

jednotně je zřejmé, že se o hospodářskou krizi z pohledu společnosti opravdu jedná. 

Celospolečenským zájmem je co nejrychleji dosáhnout oživení ekonomiky, ale dnes je již 

zřejmé, že postupující globalizace, existence Evropské unie, nástup zemí třetího světa 

způsobují, že se možné fáze krize mohou vyvíjet jinak, než tomu bylo v minulosti. 
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Prudká dynamika rozvoje odvětví 

 

 I přestože se společnost svědomitě stará a svůj strojní a vozový park, snaží se o řádnou 

údržbu a opravy, dochází nejenom k technickému, ale i morálnímu opotřebovávání 

technického vybavení. Toto je dáno hrozbou spočívající v prudké dynamice rozvoje odvětví, 

v němž zkoumaná společnost působí. To může postupně vést k tomu, že společnost bude 

méně konkurenceschopná. 

 

Nekalá soutěž 

 

 Tento jev provází veřejné zakázky již delší dobu. V poslední době ale získal na 

intenzitě. V důsledku klesajícího počtu zakázek a snižování objemu zakázek se častěji 

projevuje snaha některých uchazečů získat zakázku i za cenu nekalého jednání. 

 

4.2.3 Analýza silných a slabých stránek a analýza příležitostí a hrozeb společnosti 

ELSPOL, spol. s. r. o. 

Hodnocená kritéria  jsem seřadil do tabulek, ve kterých jsem k jednotlivým kritériím 

jednak přiřadil jejich významnost, kdy číslem vyjádřená hodnota 1 označuje významnost 

minimální a číslem 5 je vyjádřena hodnota maximálního významu. Dále jsem ke kritériím 

přiřadil i jejich důležitost, kterou jsem znázornil v intervalu od 0% - jakožto hodnotu 

minimální do 100% - jakožto hodnotu maximální. 

 

Tab. 4   Hodnocená kritéria silných stránek společnosti 

Silná stránka firmy – S INTENZITA 

Význam 1-5 

Důležitost v % 

S1 - Vybudovaná základna zákazníků 5 100 

 

S2 - Přizpůsobivost pracovní síly 4 75 

 

S3 - Dobré technické vybavení 4 75 

 

S4 - Komplexní zajištění zakázek 4 75 

 

S5 - Dlouholetá tradice a zkušenost 4 100 

 

S6 – Certifikace 3 75 
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Tab. 5  Hodnocená kritéria slabých stránek společnosti 

Slabá stránka firmy – W INTENZITA 

Význam 1-5 

Důležitost v % 

W1 - Omezené finanční zdroje 5 100 

 

W2 - Pokles tržeb 5 100 

 

W3 - Zhoršující se hospodářský výsledek 4 75 

 

W4 - Náročnost na kapitál 3 75 

 

W5 - Omezená velikost podniku 3 50 

 

W6 - Citlivost na stav ekonomiky 3 50 

 
 

 

Tab. 6  Hodnocená kritéria příležitostí společnosti 

Příležitosti v okolí firmy – O Pravděpodobnost 

úspěchu 

Atraktivita v % 

O1 - Oživení ekonomiky 4 100 

 

O2 - Existující poptávka na nových trzích 3 75 

 

O3 - Působení v odvětví citlivém na inovace 2 50 

 

O4 - Získání úvěrů 3 75 

 

O5 - Neustále se rozvíjející technologie 2 50 

 

O6 - Spolupráce firem v oblasti společného zájmu 3 50 

 
  

 

 

Tab. 7  Hodnocená kritéria hrozeb společnosti 

Hrozby v okolním prostředí - T Pravděpodobnost 

události 

Váha v % 

T1 - Odliv zákazníků 3 75 

 

T2 - Odliv kvalifikované síly 2 25 

 

T3 - Konkurence na trhu 4 75 

 

T4 - Hospodářská krize  4 75 

 

T5 - Prudká dynamika rozvoje odvětví 4 50 

T6 - Nekalá soutěž 3 50 
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Vyhodnocení faktorů SWOT analýzy 

 Vyhodnocení provedu formou analýzy vzájemné interakce mezi jednotlivými faktory 

silných a slabých stránek vůči  příležitostem a  hrozbám. Předpokladem analýzy je 

skutečnost, že společnost dosáhne úspěšných výsledků minimalizací nedostatků a hrozeb a na 

straně druhé pak maximalizací předností a příležitostí. Pro jednotlivé páry jsem vytvořil 

tabulky, ve kterých analyzuji, jak tyto prvky na sebe navzájem působí. 

Silné stránky a příležitosti (S-O) 

Tab. 8  Vztah silných stránek a příležitostí 

 Příležitosti 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 

S
il

n
é 

st
rá

n
k

y
 

S1 +++ +++ +++ 0 0 +++ 

S2 + +++ +++ 0 + ++ 

S3 ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

S4 + ++ ++ ++ + +++ 

S5 0 ++ + 0 0 ++ 

S6 0 ++ + 0 0 +++ 

   

 

 Stručný komentář k extremním hodnotám silných stránek a příležitostí : Nejvíce 

slibných hodnot a příležitostí - celkem 4  je vykazováno u ukazatele S1-vybudovaná základna 

zákazníků to ve vztahu k vnějším příležitostem O 1, 2, 3, 6, jako je oživení ekonomiky, 

existující poptávka na nových trzích, působení v odvětví citlivém na inovace a spolupráce s 

firmami v oblasti společného zájmu. Druhým ukazatelem v pořadí se třemi extremními 

hodnotami je dobré technické vybavení ve vztahu k ukazatelům příležitostí O 4, 5, 6. 

Slabé stránky a příležitosti (W-O) 

Tab. 9  Vztah slabých stránek a příležitostí 

 Příležitosti 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 

S
la

b
é 

st
rá

n
k

y
 

W1 +++ +++ +++ +++ 0 +++ 

W2 +++ +++ ++ 0 0 ++ 

W3 +++ +++ +++ 0 0 ++ 

W4 ++ +++ +++ 0 ++ +++ 

W5 ++ +++ +++ 0 0 ++ 

W6 +++ ++ ++ + 0 ++ 
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 V této tabulce extremních hodnot slabých stránek a příležitostí vykazuje nejvíce 

extremních hodnot - celkem 5 -  ukazatel slabých stránek W1- omezené finanční zdroje - a to 

ve vztahu k většině vnějších příležitostí. Omezené finanční zdroje se tak stávají významným  

limitujícím faktorem  pro případné využití okolních příležitostí.  

Silné stránky a ohrožení (S-T) 

Tab. 10  Vztah silných stránek a ohrožení 

 Hrozby 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

S
il

n
é 

st
rá

n
k

y
 

S1 +++ + +++ +++ 0 +++ 

S2 0 ++ ++ + + 0 

S3 0 ++ ++ ++ +++ 0 

S4 + ++ ++ + ++ 0 

S5 + 0 ++ 0 0 0 

S6 0 + ++ 0 0 0 

   

 

 Nadprůměrnou úroveň dosahuje v tabulce ukazatel S1-vybudovaná základna 

zákazníků ve vztahu k možnému odlivu zákazníků, kdy dlouhodobé dobré výsledky 

společnosti jsou ohroženy současným odlivem zákazníků  v důsledku krize a omezených 

finančních zdrojů. Extremních hodnot rovněž dosahuje ukazatel S1 ve vztahu ke konkurenci 

na trhu, pokračující hospodářské krizi a růstu nekalé konkurence v oboru.  

 Slabé stránky a ohrožení (W-T) 

Tab. 11  Vztah slabých stránek a ohrožení 

 Hrozby 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

S
la

b
é 

st
rá

n
k

y
 

W1 +++ ++ ++ +++ ++ + 

W2 +++ ++ +++ +++ 0 + 

W3 +++ ++ +++ +++ 0 + 

W4 0 0 ++ +++ + 0 

W5 + + ++ ++ 0 0 

W6 ++ + ++ +++ + + 

  

 

 Při porovnávání slabých stránek a ohrožení dosahuje extremních hodnot ukazatel 

omezené finanční zdroje W1 ve vztahu k  hrozbám jako je odliv zákazníků, pokračující 



49 

 

hospodářská krize, pokles tržeb z výše uvedených důvodů a zhoršující se hospodářský 

výsledek společnosti. Hospodářská krize nabývá stále rostoucího významu a vlivu ke všem 

ukazatelům slabých stránek společnosti. 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

 Provedená SWOT analýza by měla komplexně vyhodnotit chování společnosti na 

trhu, upozornit na možné problémy a hledat nové cesty růstu. V provedené SWOT analýze 

jsem porovnal a analyzoval vliv a vzájemnou souvislost mezi silnými a slabými stránkami, 

příležitostmi a hrozbami. Z provedené analýzy je zřejmé, že některé z vnějších hrozeb není 

schopna společnost aktivně ovlivňovat, měla by se ale zaměřit především na eliminaci 

vlastních slabých stránek, jako například nedostatku finančních zdrojů, zhoršování 

ekonomických ukazatelů a podobně  tím, že se aktivně zaměří na příležitosti ve vnějším  

okolí firmy a to především orientací na nové trhy, rozvoj nových služeb, získání úvěrů a 

podobně. Takovouto formu strategie jsem ve druhé kapitole definoval jako tzv. Turnaround 

strategii, ve zkratce pak jako strategii OW " max-min" a spočívá ve využití okolních 

příležitostí k minimalizaci slabých vnitřních stránek.  

4.3 BCG analýza 

4.3.1 Shrnutí všech základních činností společnosti 

 K tomu, aby byla společnost schopna zpracovat směry a cíle svého dalšího rozvoje, 

orientovat svoji činnost  na rentabilní oblasti trhu a stanovit strategii růstu by měla být 

nápomocna i analýza ve formě tzv. BCG matice. Do této analýzy jsem zahrnul veškeré 

stávající výrobní činnosti společnosti. 

 Analyzovány jsou následující činnosti :  

 

1.    montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba 

rozvaděčů nízkého napětí  

2.    provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

3.    montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení  

4.    podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady  

5.    činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb.,  

v platném znění c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní 

sanační práce) i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v 
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ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 

300 m krychlových horniny  

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

7.   činnost prováděná hornickým způsobem dle ustanovení § 3zákona č. 61/1988 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, písmeno:f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely 

než k činnostem uvedeným v § 2 a 3  

8.   truhlářství, podlahářství, zámečnictví a nástrojářství    

 Analýzu jsem provedl především na základě ekonomických  rozborů hospodaření 

společnosti podle jednotlivých oborů a přihlédl jsem k hodnocení a vyjádření vedoucích 

pracovníků společnosti ELSPOL k jednotlivým oborům činnosti. Do analýzy jsem 

nezahrnoval činnost ostrahy, protože ji společnost zabezpečuje výhradně ve svých objektech 

a neprovádí ji dodavatelsky. 
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Obr. 3   BCG Matice       

4.3.2 Výsledek  BCG analýzy 

 Z provedené analýzy vyplývá, že funkci dojné krávy ve společnosti dlouhodobě plní 

hlavní předmět činnosti a to sice : 

- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba 

rozvaděčů nízkého napětí - tato činnost společnosti zajišťuje největší výkony a odbyt 
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a pro tuto činnost má společnost nejlepší materiálně-technickou základnu a nejvíce 

kvalifikované zaměstnance. 

 K hvězdám společnosti patří : 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - činnost spočívá ve        

shromažďování, soustřeďování, sběru, výkupu a třídění a ostatními operacemi s 

nebezpečným nebo ostatními odpady.   

 K otazníkům lze zařadit činnosti, které společnost začala provozovat teprve nedávno, 

nebo činnosti, na jejichž zahájení se společnost připravuje : 

    -   činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb., v 

platném znění c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační 

práce) i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a 

tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 

krychlových horniny. Tato činnost byla zahájena, společnost doposud provádí a 

zabezpečuje pouze částečné a dílčí úkony a je otázkou, zda se podaří přeorientovat 

činnost z otazníků do hvězd. 

    -  činnost prováděná hornickým způsobem dle ustanovení § 3zákona č. 61/1988 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, písmeno:f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než 

k činnostem uvedeným v § 2 a 3. U této činnosti platí stejné hodnocení jako u 

předcházející. Až čas ukáže, zda jde o cestu slepým směrem, nebo zda se může stát 

hvězdou. 

 Mezi bídné psy se řadí : 

      - provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

      -    montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

      -   truhlářství, podlahářství, zámečnictví a nástrojářství    

      -   výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách  

 Z uvedeného přehledu je zřejmé, že ve své činnosti obsahuje veškeré kategorie BCG 

analýzy. Jako negativní se jeví to, že řada činností je zařazena do kategorie psi a nelze u nich 

očekávat již žádné podstatné přínosy pro činnost společnosti. K otazníkům patří činnosti 

spojené s vykonáváním hornickým způsobem, zde je limitujícím faktorem především to, že 

společnost nezabezpečuje tyto úkoly komplexně, ale působí spíše jako drobný subdodavatel.  

Dále lze nepříznivě hodnotit i skutečnost, že společnost má málo svých činností v kategorii 

krav a hvězd, což svědčí o nutnosti hledat další činnosti, které by se do těchto kategorií 

zařadily. 
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5 Doporučení a návrhy 

 Ve své práci jsem se pokusil analyzovat konkurenceschopnost společnosti ELSPOL, 

spol. s r.o.. Ke zjištění skutečného stavu konkurenceschopnosti této společnosti jsem použil 

strategickou analýzu. Aby strategická analýza podávala co nejkomplexnější pohled na 

skutečnou úroveň konkurenceschopnosti společnosti, zpracoval jsem 3 dílčí analýzy, jejichž 

výsledky napomohly analyzovat co nejvíce dílčích faktorů a vlivů, které na celkovou 

konkurenceschopnost působí.    

 Jako první jsem zpracoval PEST analýzu, která se věnovala vnějšímu okolí 

společnosti. Z výsledků této analýzy vyplývá, že na společnost nepříznivě působí celá řada 

vnějších faktorů.  

Jedním z nejvíce nepříznivých vnějších faktorů jsou politicko-legislativní vlivy. Jsou 

to vlivy, které existují dlouhodobě nezávisle na vůli analyzovaného subjektu a ztěžují 

podnikatelskou aktivitu a celé podnikatelské prostředí nejenom analyzovanému subjektu, ale 

většině podnikatelů. Zákony, vyhlášky a ostatní platná legislativa jsou předmětem neustálých 

změn a jsou velmi často novelizovány. Těmito změnami jsou dotčeny i stěžejní zákony, 

kterými jsou podnikatelé povinni se řídit jako např. zákon o daních z příjmů, zákon o 

veřejných zakázkách, zákon o dani z přidané hodnoty a podobně. U zákona o dani z přidané 

hodnoty došlo například k situaci, kdy ještě v samém závěru roku 2012 nebylo známo, jaká  

výše základní a zvýšené sazby daně z přidané hodnoty bude platit od 1. ledna 2013. Ve 

standardně fungujících ekonomikách, ke kterým by se naše ekonomika měla řadit, by tento 

stav měl být absolutně nepřijatelný. V těchto podmínkách nejsou firmy schopny zabezpečit 

dlouhodobé strategické firemní plánování a problémy s orientací v aktuálně platných 

zákonech a pravidlech navíc způsobují především malým a středním podnikům i finanční 

ztráty.  

Na negativní vývoj politicko-legislativních  vlivů si stěžovalo nejenom vrcholové 

vedení společnosti, ale i ekonomicko-obchodní oddělení, manažer rozpočtu a účetní, kteří 

vyčíslili, že náklady společnosti na nové účetní programy, školení a technickou podporu 

firemního software doznaly v posledních letech nebývalého růstu a tyto finanční prostředky 

by mohly být vynaloženy mnohem smysluplněji.  

Návrh opatření: Společnost by se měla aktivně zapojit do profesních společenství a 

svazů a prostřednictvím této účasti se snažit vyvíjet tlak na zákonodárce tak, aby  bez ohledu 
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na politickou příslušnost prosazovali maximální úsilí při zjednodušování legislativy a 

napomáhali i odstraňování nadměrné byrokratické zátěže. Jednou z možností je i vyvíjení 

tlaku na zástupce zaměstnavatelů tak, aby při pravidelných jednáních tripartity tyto 

požadavky prosazovali. 

  Socio-kulturní faktory lze charakterizovat jako další z mírně negativních faktorů. 

Vzrůstající nezaměstnanost vzbuzuje v lidech obavy z budoucna, rostou jejich obavy ze 

ztráty zaměstnání a z toho, zda budou nadále schopni financovat běžný chod domácností. 

Tyto obavy vedou k odkládání jejich soukromé spotřeby a především pak plánovaných 

investic do budoucna a negativně tak ovlivňují poptávku po službách společnosti.  

 Návrh opatření: Společnost se sice od roku 2009 pokouší rozšiřovat svoji činnost i na 

poskytování výrobků a služeb soukromým osobám, ale tato aktivita prozatím nepřináší 

kýžený výsledek. Je to možná způsobeno tím, že se společnost snaží poskytovat své služby 

v aktivitách, ve kterých je na trhu přetlak (výstavba rodinných domů, stolařství apod.). 

Možným řešením by bylo specializovat se na služby, které je společnost schopna bez 

zbytečných nákladů poskytovat jako např.: provádění revize elektrických rozvodů a zařízení 

pro občany, provádění opravy a výměny domovních rozvodů, zajišťování běžných oprav a 

údržby domů a podobně. Zaměřit se přitom na takový druh služeb, které nejsou soukromé 

osoby schopny zabezpečovat svépomocí, ale u kterých je nutná určitá odbornost. 

Technologické faktory působí prozatím neutrálně, ale mohou znamenat hrozbu do 

budoucnosti. Objektivně je ale třeba konstatovat, že tyto faktory vnějšího okolí působí na 

společnost nezávisle a společnost ve většině případů není schopna tyto faktory aktivně 

ovlivňovat. Malé a střední podniky obvykle nejsou schopny vlastními silami vyvíjet nové 

zásadní technologické procesy. 

Návrh opatření: Určit ve společnosti osobu, která se bude zajímat o vývoj nových 

technologií hlavně sdružování finančních prostředků. Společnost na toto řešení prozatím 

nepřistoupila. Společnost by rovněž měla více využít možnosti spolupráce a získávání nových 

poznatků v cechovních a jiných společenstvích, například by se mohla stát členem 

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska nebo členem Asociace malých a 

středních podniků a živnostníků ČR. V těchto platformách by jistě získala nové podněty 

k vývoji technologií, postupům inovací a v ne poslední řadě by navázala nové obchodní 

vztahy a možná i získala nové kontakty a nové zakázky.  
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 Výsledkem provedené SWOT analýzy bylo zjištění silných a slabých stránek uvnitř 

společnosti a definování vnějších příležitostí a hrozeb. Společnost má vybudované silné 

stránky, mezi které patří především vybudovaná základna zákazníků, komplexní zajištění 

zakázek a dlouholetá tradice a zkušenost. Tyto faktory v minulosti napomáhaly společnosti 

k získávání nových zakázek, v poslední době ale jejich vliv klesá a tyto silné stránky 

postupně ztrácejí původní charakter konkurenční výhody. 

 Společnost má i řadu slabých stránek, důležité je si tyto svoje slabiny uvědomit, řádně 

je definovat a snažit se je co nejdříve minimalizovat. K hlavním slabinám patří například 

omezené finanční zdroje. Negativně se navíc vyvíjí i objem vlastního kapitálu. V roce 2009 

činil objem vlastního kapitálu 42 419 tis. Kč (z toho 10 331 tis. Kč je základní kapitál). Za 

rok 2011 již společnost vykázala vlastní kapitál pouze ve výši 36 797 tis. Kč při stejném 

základním kapitálu a tento negativní vývoj se ještě více prohloubí za rok 2012. Nedostatek 

vlastních finančních zdrojů by neměl být podceňován a neměl by vést k  sporám v nákupu 

nových strojů a zařízení a k úsporám při opravách a údržbě stávajícího vybavení společnosti. 

Mohlo by totiž dojít k situaci, že dosavadní silná stránka společnosti-materiálně technické 

vybavení-morálně zastará a změní se ze silné v slabou stránku společnosti.  

Návrh opatření:  Využít k financování společnosti i jiných, než vlastních zdrojů. 

K tomu využít například běžně využívaných cizích zdrojů jako jsou obchodní a bankovní 

úvěry a pokud by zde společnost narazila na problémy, pak je možné situaci řešit i méně 

tradičními způsoby, jako je například fúze s obdobnou společností v jiném regionu, zvýšení 

základního kapitálu formou zvýšení podílů společníků apod.. 

Zlepšit by se určitě měla i vnější propagace a celý marketing společnosti. Této oblasti 

není ve společnosti věnována potřebná péče. Společnost má sice zpracovány vlastní www 

stránky (http://www.elspol.cz), ale tyto stránky byly spuštěny v roce 2010 a od té doby 

nedoznaly podstatnějších změn.  

Návrh opatření:  Internet a prezentace na něm se dnes stal výkladní skříní 

jednotlivých firem. Prezentace různých firem a společností a nabídka jejich služeb na WWW 

stránkách se dnes ubírá překotným vývojem, co bylo včera moderní je dnes již zastaralé. 

Doporučoval bych společnosti, aby nechala odborně zpracovat nové webové stránky na 

kterých by byla společnost lépe prezentována a které by byly zpracovány přehledněji, 

srozumitelněji a moderněji než zastaralé současné stránky. 
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Negativní vývoj hospodaření společnosti dokladuje i následující přehled vývoje 

vybraných ukazatelů od předkrizového roku 2008 do roku 2011 čerpané z Výročních zpráv 

Obchodního rejstříku. [23] 

Výkony a osobní náklady uvedeny v tis. Kč 

Tab. 12   Přehled vývoje hospodaření za sledované období 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 

Výkony 204 506 155 595 142 012 117 080 

Osobní náklady 23 510 25 715 25 661 28 184 

Podíl os. nákl. na výkonech v % 11,50 16,53 18,06 24,07 

Přepočtený stav zaměstnanců 61 64 64 62 

Zdroj: Obchodní rejstřík s Sbírka listin 

Z tabulky je zřejmé, že podíl osobních nákladů na výkonech společnosti se zvýšil v 

průběhu 4 let z 11,50% na 24,07%. Pokud porovnáme roční produktivitu práce z výkonů, pak 

v roce 2008 činila 3 352 557,- Kč na zaměstnance a v roce 2011 pak již pouze 1 888 387,-Kč 

na zaměstnance. Přitom průměrná mzda zaznamenala opačný vývoj, v roce 2008 její výše 

dosáhla 32 117 Kč na zaměstnance a v roce 2011 pak činila 37 881 Kč na zaměstnance. 

Návrh opatření: Vývoj těchto ukazatelů svědčí o tom, že společnost buď nereaguje, 

nebo reaguje nedostatečně na negativní vývoj těchto ekonomických ukazatelů a to má za 

následek propad výsledku hospodaření a zhoršování finanční situace společnosti. Navrhoval 

bych proto provedení komplexního rozboru hospodaření společnosti a na základě tohoto 

rozboru pak vypracování konkrétních opatření ke zlepšení hospodaření. Pokud se nedaří 

zajistit růstová opatření, je zapotřebí, aby společnost reagovala alespoň přijetím úsporných 

opatření. 

Z vnějších příležitostí pokládám za nejvíce přitažlivou a atraktivní především možnost  

hledání nových trhů.  

Návrh opatření:  Doporučoval bych společnosti zpracovat detailní analýzu trhu v  

ostatních krajích v České republice a v Polsku. Na základě výsledků této analýzy by 

vrcholové vedení společnosti bylo schopno přijmout opatření k rozšíření své působnosti a 

získání nových zakázek v jiných regionech. Situaci by dále mohlo zlepšit i dlouho očekávané 
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ekonomické oživení a případně i získání dalších dotací ze strukturálních evropských fondů, 

které se připravuje pro období 2014-2020. 

 Z vnějšího prostředí vycházejí i hrozby pro společnost. K významným hrozbám náleží 

především odliv zákazníků, na maximální míru vyostřený konkurenční boj, přetrvávající 

nekalé praktiky a cenová válka o zakázky.  

Návrh opatření: Je v zájmu většiny podnikatelů v oboru, aby nepokračovaly 

v cenových válkách a používání nekalých praktik. Tyto citlivé otázky by bylo nejlépe řešit 

společně na půdě Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, případně i v  

Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

 Námětem k zamyšlení jsou i výsledky BCG matice. Vedení společnosti by nemělo 

podléhat setrvačnosti a trvat na stávajícím rozsahu poskytovaných prací a služeb.  Společnost 

by měla zvážit, zda je pro ni ekonomicky rentabilní nadále vykonávat činnosti, které jsou v 

BCG matici zařazeny v kategorii psi. U těchto činností je reálný předpoklad, že v nejbližší 

budoucnosti v této kategorii setrvají a nebudou pro společnost představovat žádný 

ekonomický přínos, jejich produkce bude mít spíše klesající tendenci.  

 Návrh opatření: Činnosti, které se v BCG matici zařadily do kategorie otazníky je 

zapotřebí podrobněji analyzovat. Jedná se totiž o poměrně specializované činnosti, u kterých 

je možno předpokládat, že nebudou předmětem tak úporného konkurenčního boje jako ostatní 

činnosti. Prozatímní dílčí slabinou je to, že společnost prozatím není schopna zakázky v důlní 

činnosti schopna zabezpečovat komplexně a působí tak vlastně jako subdodavatel pro dílčí 

činnosti. Vedení společnosti by mělo zvážit, zda by nebylo vhodné usilovat o vytvoření 

takových firemních základů a podmínek, aby společnost byla schopna v takto orientovaných 

zakázkách vystupovat jako komplexní uchazeč, který je schopen zakázky naplňovat bez 

jakýchkoliv subdodávek. 
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6 Závěr 

 Provedená strategická analýza konkurenceschopnosti společnosti formou vypracování 

tří dílčích analýz odhalila současný stav konkurenceschopnosti společnosti ELSPOL, spol. s 

r.o., a poukázala na možný další vývoj tohoto důležitého ukazatele. 

 Po provedených analýzách lze konstatovat, že současná situace na trhu v oblasti, ve 

které společnost podniká je hrozivá. Společnost od svého vzniku vykazovala meziroční 

přírůstky tržeb, vykazovala výsledek hospodaření jako zisk a po dobu své činnosti si 

vytvořila svým aktivním přístupem k dění na trhu i konkurenční výhody.  Nepříznivý vývoj 

trvá od roku 2009 již pátý rok a má za následek, že celá řada menších a středních firem není 

schopna se s tímto vývojem vypořádat, vnější hrozby mají narůstající charakter a objem a 

příležitostí spíše ubývá. Většina firem se s těmito obtížemi není schopna vypořádat a jejich 

bezprostřední reakce spočívá v propouštění zaměstnanců, omezování výroby, snižování 

odbytových marží a podobně. 

 Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že zájem o drobné zakázky, které tyto malé a střední 

firmy v minulosti zabezpečovaly, začaly projevovat i velké nadnárodní firmy, které tak do 

dosavadní stabilizované volné soutěže vnesly nové prvky, kterým nejsou drobné a kapitálově 

slabé firmy schopny konkurovat. Porovnáme-li například výsledky společnosti za uplynulých 

několik let, tak je zřejmé, že úroveň tržeb a hospodářského výsledku klesla hluboko pod 

úroveň předkrizových let. Společnost ELSPOL dokonce vykázala výsledek hospodaření za 

rok 2011 jako poměrně výraznou ztrátu, což se jí naposled stalo na počátku devadesátých let, 

krátce po jejím vzniku. Tato ztráta způsobila kromě snížení vlastního kapitálu společnosti i 

výrazné zhoršení pozice pro případné vyjednávání nových úvěrů s bankovními domy a 

znamená, že vedení společnosti by mělo na vznik ztráty reagovat přijetím celé řady 

vnitropodnikových opatření. 

  Po provedených analýzách jsem dospěl ke zjištění, že společnost je sice stále 

ještě konkurenceschopná, je nositelem určitých konkurenčních výhod, ale tyto výhody 

ztrácejí svůj význam a pokud společnost aktivně nepřistoupí k řešení a využívání vnějších 

příležitostí, bude její další setrvání na trhu velmi problematické. 

 Na druhé straně je ale zapotřebí i konstatovat, že krizový proces se stává nositelem 

ozdravných a očistných procesů v hospodářství. Až tyto extremní vnější hospodářské 

podmínky ukáží, která z firem je schopna se s těmito podmínkami vyrovnat, kdo je schopen 
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svoji činnost zefektivnit, modernizovat, inovovat, vyvíjet a hledat nové výrobky a produkty.  

V důsledku krize tak mnohé firmy zanikají a uvolňují tak pole těm, kteří jsou schopni se s 

následky krize lépe vyrovnat. 

 Výsledkem provedené strategické analýzy je zjištění, že hodnocená společnost 

ELSPOL, spol. s r.o. je schopna se na trhu udržet a krizová léta přestát. Musí ale na vzniklou 

situaci a nové problémy mnohem pružněji reagovat tak, aby svoji současnou pozici na trhu 

nejenom nadále neztrácela, ale byla schopna ji postupně opět upevňovat.  
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Seznam použitých zkratek 
 

 

atd.   a tak dále 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

Kč   korun českých 

např.   například 

NERV  Národní ekonomická rada vlády 

obr.  obrázek 

odst.   odstavec 

písm.   písmene 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 

Sb.   Sbírky 

Str.   strana 

tzv.   takzvaný 

tj.  to je 

Zák.   zákon 
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Příloha 1   

DOTAZNÍK 
pro účely diplomové práce Vás prosím o vyplnění Vašeho názoru na  

1. vnitřní prostředí firmy - silné stránky a slabiny firmy   

2. vnější prostředí firmy - příležitosti k rozvoji firmy  a hrozby okolního prostředí. 

 
Vlivy prosím oznámkujte podle významu ( 1 - minimální po 5 maximální) a určete laskavě i jejich 

důležitost v  % v intervalu po 25 ( O%-minimální, 100 % maximální ) : 

 

 

A. Interní ( firemní prostředí ) 

Jako pomůcku jsem zpracoval ke každé tabulce jednoduchou nápovědu, ale byl bych rád, 

abyste uvedli vlivy dle Vašeho skutečného cítění i když nejsou v nápovědě uvedeny. 

 

1.  K silným stránkám firmy lze například zařadit: 

- tradice, zkušenost, spolupráce s dodavateli, široký okruh nabízených služeb, nízká fluktuace, 

finanční situace, technické vybavení, inovační aktivita, flexibilita ( přizpůsobivost ), kvalita 

produkce, kvalifikace zaměstnanců, spokojenost zaměstnanců, motivace zaměstnanců, 

vzdělávání zaměstnanců, péče o odběratele, známost firemní značky, úspěšnost 

v konkurenčním boji, spolupráce s dodavateli, podpora orgánů místní samosprávy, finanční 

likvidita, stav pohledávek, využití strojového parku, nízké výrobní náklady, síť stálých 

odběratelů, unikátní produkty, technická vybavenost. 

 

Silná stránka firmy Význam 1-5 Důležitost v % 

   

   

   

   

   

   

 

2. K slabým stránkám vaší firmy řadíte např.: 

- náročnost na finance, velikost společnosti, nedostatečná reklama, nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, omezený přístup k finančním zdrojům, závislost na státních a 

místních zakázkách, stav pohledávek, napjaté vztahy s dodavateli, neefektivní výrobní 

postupy, vysoká energetická a mzdová náročnost, zastaralost výrobních strojů a zařízení, 

pošramocená pověst, nespokojenost zákazníků, nízká produktivita, nedostatečná kontrola 

zaměstnanců, špatně vymezené kompetence, nedostatečná reklama, nezkušenost 

managementu. 

 

Slabá stránka firmy Význam 1-5 Důležitost v % 
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II. Externí ( okolní ) prostředí 
 

3. K příležitostem v okolním prostředí lze například zařadit: 

- možnost uplatnit se na nových trzích, dostupná a levná pracovní síla, zájem zákazníků o 

rozšiřování služeb, možnost poskytování úvěrů, využívání problémů konkurence, vznik 

nových technologií, spolupráce s novými dodavateli, růst významu sektoru poskytovaných 

služeb, rostoucí poptávka po službách firmy, možnost proniknutí na zahraniční trhy, možnosti 

spolupráce s dosavadními konkurenty. 

 

 

Příležitosti v okolí firmy Pravděpodobnost 

úspěchu 

Atraktivita v % 

   

   

   

   

   

   

 

 

4. K hrozbám v okolním prostředí lze zařadit: 

-  konkurence v oboru, nekalá soutěž, hospodářská krize a recese, zvyšování cen dodavateli, 

byrokracie, kvalita práce subdodavatelů, nedostatečná podpora podnikání orgány státní 

zprávy, ekologické problémy, nedostatek informací o veřejných zakázkách, ztráta 

významných zákazníků a dodavatelů, technické zaostávání za konkurencí, cenová válka 

s konkurencí, nárůst vstupních nákladů,  

 

 

Hrozby v okolním prostředí Pravděpodobnost 

události 

Váha v % 

   

   

   

   

   

   

 

Děkuji Vám za čas strávený při vyplňování a zodpovědnost, se kterou jste k vyplňování 

přistoupili. 

 

 

 

Petr Špaňhel 

 

 

 

 


