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ABSTRAKT 

 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzu 

konkurenčního okolí výrobní společnosti. Cíl této práce je analyzovat 

konkurenční prostředí, vypracovat PEST analýzu, SWOT analýzu a 

navrhnou strategii pro udržení na trhu a ziskovosti.  

V první kapitole charakterizuji společnost jako takovou. V teoretické 

části jsem se zaměřil na strategickou analýzu a její nástroje. V praktické 

části jsem provedl PEST analýzu, Porterovu analýzu 5 konkurenčních sil, 

SWOT analýzu a navrhnul strategický plán společnosti. 

 

Klíčová slova: strategie, analýza, PEST, Porterova analýza, SWOT 

analýza 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

 

 

This thesis is focused on the strategic analysis of the competitive area 

manufacturing companies. The objective of this work is to analyze the 

competitive environment, develop a PEST analysis, SWOT analysis and 

propose a strategy for maintaining the market and profitability.  

In the first chapter I describe the society as a whole. In the theoretical 

part is focused on the strategic analysis and its tools. In the practical part 

I conducted PEST analysis, Porter's five competitive forces analysis, 

SWOT analysis and proposed strategic plan for the company. 
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ÚVOD 

Současná konkurence v tržním prostředí tlačí společnosti k větší efektivnosti 

uvnitř podniku. Na základě těchto zjištění je nutné zavádět nové metody v řízení 

společnosti. Pro svou diplomovou práci jsem si vybral společnost KARDEX, s.r.o. 

zabývající se dodáváním automatických skladovacích systémů. Cílem mé strategické 

analýzy je najít a analyzovat všechny faktory společnosti, které mohou mít vliv pro 

volbu a zvolení správné strategie. Strategická analýza bude soustředěna na analýzu 

vnějšího okolí a vnitřního prostředí společnosti, které spolu souvisí. Strategickou 

analýzou a porovnáním prováděných činností, chci zjistit, zda je funkčnost všech 

procesů a činností efektivní a zda by nový pohled na okolní konkurenční prostředí 

upevnil společnosti KARDEX pozici na trhu. Jako nástroje pro zmapování těchto 

činností jsem si vybral PEST analýzu, analýzu pěti Porterových konkurenčních sil a 

SWOT analýzu. Prostřednictvím těchto analýz navrhnu strategické cíle a plán 

společnosti KARDEX s.r.o. 

V teoretické části se budu zabývat strategickou analýzou okolí, co analýza 

znamená, strategickým managementem a jeho řízením, blíže popíšu nástroje analýzy, 

rizika strategií, konkurenční strategii a vnitropodnikovou analýzu.  

V praktické části se budu zabývat charakteristikou společnosti KARDEX, 

s.r.o. a její současnou vizí. Prostřednictvím PEST analýzy se zaměřím na rozbor 

politických a legislativních, ekonomických, sociálních a demografických, 

technologických a technických faktorů. Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil 

zmapuji vnější okolí společnosti jako je konkurenční prostředí, nově vstupující, 

substituty a kompelementy, pozici zákazníků a pozici dodavatelů na trhu. SWOT 

analýzou vydefinuji silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které společnost 

KARDEX má a které ji ovlivňují. Na jejich základě zpracuji jednotlivé strategie. 

Na základě analýz navrhnu strategické cíle a plán společnosti., které mohou 

upevnit současnou vizi společnosti KARDEX, s.r.o. a upevnit její pozici na trhu. 
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Důvodem proč jsem si vybrat právě společnost KARDEX, s.r.o. je znalost 

prostředí z důvodů dlouholetého fungování v této společnosti. Měl jsem možnost 

poznat vedení společnosti a jejich záměr, kam chtějí společnost vést. Poznal jsem 

detailněji jednotlivé procesy řízení a funkce jednotlivých zaměstnanců včetně náplní 

jejich práce. Díky těmto zkušenostem mohu snadněji odhalit nesrovnalosti 

popř. navrhnout zlepšení, které využívá konkurence, jehož funkčnost má otestovánu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Strategická analýza okolí 

Analýza je proces myšlenkového nebo faktického rozčlenění celku (objektu 

nebo jevu) na části. Je to rozbor faktů, vlastností a vztahů postupující od celku 

k jednotlivým částem. Analýza umožňuje rozpoznat a odhalovat různé stránky a 

vlastnosti procesů a jevů, jejich stavbu, vyčleňovat etapy, rozporné tendence apod. 

Umožňuje oddělit podstatné od nepodstatného a odlišit trvalé vztahy od nahodilých. 

Zatímco Syntéza znamená postupovat od jednotlivé části k celku. Umožňuje 

poznávat objekt jako celek. Je to slučování poznatků získaných analytickým 

přístupem. Syntéza tvoří základy pro správná rozhodnutí. 

Analýza a syntéza patří mezi jednoduché, základní a nejčastěji užívané 

vědecké metody. Původní význam řeckého slova analýza, znamenal rozbor nějakého 

komplexu na jednotlivé části a syntéza měla význam spojení rozmanitostí k jednotě 

v celku. Z metodologického hlediska jsou tato slova používána ve smyslu metod 

k získávání nových poznatků, nebo ve smyslu metod k výkladu poznatků. 

Vlivy na okolí podniku a velmi významně ovlivňující faktory, které v něm 

působí, jsou rozvoj vědy a techniky, komunikace, mezinárodní obchody a informační 

systémy. Tyto faktory ovlivňující podnik se stávají stále propletenějšími a nabývají 

velkého rozsahu. Proto je pro podnik v současnosti i v budoucnosti důležité 

analyzovat tyto faktory, jejichž proměnlivost se v chování společnosti promítá a 

mohou tudíž ovlivnit jejich vývoj. Analýza se zabývá prvky mikro a makro okolí a 

jejich souvislostmi. Je zde možno vidět v širším měřítku podnikatelské příležitosti, 

rozvojové možnosti a případné spolupráce, ale také rizika s tím spojená. V knížce 

o Marketingové strategii podniku (1992) Jan Tomek říká, že z hlediska podniku jsou 

vnějšími faktory jeho okolí zejména potřeby, míra jejich růstu v dané komoditní 

skupině, struktura kupujících a jejich stav, stav konkurence, právní normy apod. 

Mezi vnitřní faktory lze zahrnout druh a funkce nabízených výkonů, disponibilní 

strojní kapacity, finanční prostředky apod. [18] 

Pro společnost je však důležité nezabývat se pouze současným vývojem, ale 

zaměřit se především na budoucí období vzhledem k vysoké nestálosti okolí. 
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Vychází se samozřejmě z faktorů, které sehrály důležitou roli v minulosti, a 

u kterých je již nepravděpodobné, že budou společnost ovlivňovat do budoucna. 

Prvotním výstupem z analýzy je určení rozsahu okolí a působících faktorů. Na těchto 

výstupech je pak na managementu společnosti určit správnou strategii a strategické 

cíle. 

1.2 Strategický management a strategické řízení  

Strategický management je proces systematického plánování, vedení lidí, 

následné kontroly i rozhodování a efektivního využívání zdrojů podniku. K dosažení 

podnikových cílů je zapotřebí přesné plánování s využitím všech dostupných 

prostředků ve zvlášť závažných a pro podnik důležitých oblastech.  

Význam strategického řízení spočívá především v tom, že zahrnuje 

nejdůležitější rozhodnutí manažerů vrcholové úrovně. Strategický management 

chápeme jako soubor manažerských rozhodnutí, která určují dlouhodobou výkonnost 

organizace. To zahrnuje všechny základní manažerské funkce, tedy strategické řízení 

musí být plánované, organizované, vedené a kontrolované. V rámci všech těchto 

funkcí pak probíhá analyzování, rozhodování, implementace a koordinace. 

V současné době můžeme hovořit o strategickém řízení i v neziskových organizacích 

a veřejné správě, kam se strategické řízení úspěšně rozšířilo. [5] 

Strategické řízení ovlivňuje úspěšnost společnosti, ať už v pozitivním či 

v negativním smyslu, právem se dostává na přední, místo v podnikatelském řízení 

podniku. 

Strategie je množina strategických cílů a způsobů jejich realizace. Jedna z 

definic strategie: Strategie je určení základních dlouhodobých cílů podniku, způsobů 

jejich dosažení a alokace zdrojů nutných na uskutečnění těchto cílů. [8] Strategie 

určuje směr a oblast působnosti organizace v dlouhodobém horizontu, přičemž 

podnik dosahuje výhody v měnícím se prostředí prostřednictvím uspořádání svých 

zdrojů a schopností s cílem naplnění očekávání zúčastněných stran. [6] 
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1.2.1 Strategický management  

Úspěch v podnikání je závislý na kvalitě a pružnosti rozhodování 

strategického managementu. 

Strategický management by měl být chápán jako nikdy nekončící proces, 

posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením 

poslání firmy a jejích cílů, strategickou analýzou a končících formulací možných 

variant řešení (strategií), výběrem a implementací optimálních strategií, kontrolou a 

korekcemi průběhu jejich realizace.[8] 

Lze ho taky chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, 

realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, 

které nelze dosáhnout individuální prací.[2] 

Obrázek 1: Nikdy nekončící proces Strategického řízení [8] 
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1.2.2 Strategická analýza 

Při dlouhodobém plánování rozdělujeme Strategickou analýzu na 3 kroky. 

Základní myšlenka strategického plánování spočívá v nalezení konkurenční mezery 

podniku. 

 Výhledová analýza 1.2.2.1

Prvním základním krokem je zpracování výhledové analýzy identifikující 

trendy, hrozby, příležitosti a jednotlivé významné kroky události z okolí firmy, které 

mohou změnit dosavadní vývoj výkonu organizace. 

Rozdíl mezi prognózou vycházející z této analýzy, to znamená výsledky, 

které firma pravděpodobně dosáhne a prognózou výsledků vycházející z dosavadního 

vývoje se nazývá mezerou kontroly. Je to rozdíl vycházející ze skutečnosti, že 

do prognózy byly včleněny výsledky a vlivy analýzy prostředí [8]. 

 Konkurenční analýza 1.2.2.2

Druhým krokem strategické analýzy je konkurenční analýza. Výsledkem je 

identifikace určitého potenciálu zlepšení výkonu organizace na základě úspěšnosti 

v jednotlivých oborech, ve kterých organizace působí. Tato analýza ukazuje, které 

obory se budou slibně vyvíjet a které naopak mají budoucnost nejistou. [8]  

Analýza se skládá z těchto základních kroků: 

 identifikace současné a potenciální konkurence, 

 analýza současné strategie konkurence, 

 analýza budoucích cílů konkurence, 

 nákladové postavení konkurence, 

 profil reakce konkurence. 
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 Portfolio analýza 1.2.2.3

Na konkurenční analýzu navazuje třetí a to je portfolio analýza. V rámci této 

analýzy jsou srovnávány výhledy firmy v jednotlivých oborech, stanovovány priority 

a alokovány zdroje pro realizaci strategií v jednotlivých oborech. Při komparaci a 

sloučení výsledků provedených analýz je organizace schopna dosáhnout vyššího 

výkonu. Tento výkon je vyšší o tzv konkurenční mezeru od vývoje určeného pouze 

na základě analýzy prostředí. V této chvíli je celková analýza strategické mezery 

ukončena a mohou se stanovit rozpočty a programy pro realizaci cílů. Mnoho 

organizací doplňuje uvedené analýzy dalším krokem a to analýzou diverzifikace. Ta 

identifikuje nedostatky v současném portfoliu oborů a určí nové obory, které budou 

pro organizaci přínosné. Tímto krokem zabezpečuje rozšíření oblasti podnikání a 

služeb, tedy celkového výkonu organizace. [8] 

1.2.3 Nástroje analýzy 

Díky dnes již možným dostupným metodám zjišťování konkurenceschopnosti 

může podnik analyzovat svou situaci na trhu a také vývoj konkurence. Jednou 

z metod je Balance Scorecard pro měření výkonnosti podniku. Pro posouzení 

ekonomické situace se využívá finanční analýza. Nástrojem pro získání informací 

o vnějším a vnitřním okolí je monitoring. Je velice důležité, aby podniky používaly 

osvědčené metody pro zjišťování konkurenceschopnosti. Mezi ty základní patří: 

 PEST analýza, 

 Porterova analýza pěti konkurenčních sil, 

 SWOT analýza, 

 dotazníkové šetření. 
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 PEST analýza 1.2.3.1

Prvotním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by 

mohla mít významný dopad na podnik a odhadnout, k jakým změnám by v těchto 

klíčových oblastech mohlo dojít. Základním výstupem analýzy je poskytnout 

managementu všeobecný a širší pohled na okolí podniku, jeho možnosti a ovlivňující 

faktory tak, aby se podnik mohl dobře připravit a adaptovat na změnu probíhající 

v makrookolí. 

 Za tyto důležité oblasti lze označit tyto faktory: 

 politické a legislativní faktory, 

 ekonomické faktory, 

 sociální a demografické faktory, 

 technologické a technické faktory. 

Politické a legislativní faktory 

V oblasti politické, kam zařazujeme i legislativní faktory, mohou být podniky 

ovlivňovány politickou stabilitou národní a zahraniční situace, podstatné pro 

evropské trhy je samozřejmě členství státu v Evropské Unii. V činnosti každého 

podniku se odráží politická omezení, ať už se jedná o pracovní právo, daňové 

zákony, antimonopolní regulaci, ochranu spotřebitele, cenové politiky či různé 

regulace importu a exportu. Legislativa v podobě zákonů, vyhlášek a norem samotné 

podnikání upravuje a vymezuje, proto je její vliv na působení a rozhodování podniku 

důležitý. Sledují se i předpisy pro zahraniční obchod, pro ochranu spotřebitelů, 

předpisy na ochranu patentů a ochranných známek nebo předpisy na ochranu 

životního prostředí a recyklačních nařízení. 

Ekonomické faktory 

Co se týče ekonomických faktorů, pro činnost a směr podniku je rozhodující 

vývoj trendů makroekonomických, a to zejména míry ekonomického růstu, úrovně 
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inflace, směnného kurzu, úrokové míry a daňové politiky. Míra ekonomického růstu 

působí na množství příležitostí a hrozeb, které se na trhu objevují. Inflace s úrokovou 

mírou ovlivňují podnik především v rámci jeho investiční aktivity, využití finančních 

prostředků a budoucího rozvoje. Směnný kurz je rozhodujícím ukazatelem 

pro podniky vyvážející své výrobky do zahraničí, protože přímo ovlivňuje jejich 

konkurenceschopnost na mezinárodních trzích. V této části analýzy se také sleduje 

politika nezaměstnanosti, řeší se otázka hospodářských cyklů a nejrůznějších 

investičních pobídek pro zahraniční investory např. daňové prázdniny. 

Sociální a demografické faktory 

Správná identifikace sociálních faktorů umožňuje podniku získat předstih při 

získávání zákazníka. Tyto faktory zahrnují důvěru, ocenění, postoje, výběr a životní 

styl obyvatel, jsou výsledkem kulturních, ekonomických, demografických, 

náboženských, vzdělávacích a etických podmínek života člověka. [16] 

Důležitá je i oblast médií a jejího vlivu na obyvatelstvo, vnímání reklamy 

zákazníky, ale i události jako jsou veletrhy, významné konference a otázky místní 

etiky (úrovně korupce, dodržování a vynutitelnost zákonů). Když podnik dokáže 

rozpoznat a pro své potřeby využít tyto trendy, vede to jednoznačně k jeho získání 

předstihu před jeho konkurencí. 

Technologické a technické faktory 

Sledování technologických a technických faktorů je nevyhnutelné provšechny 

podniky, které chtějí aktivně a neustále inovovat své výrobky a vyhnout se 

zaostalosti. Přístup k nejnovějším technologiím může podnikům zajistit přední 

postavení na trhu, naopak nesprávné předvídání vývoje technologických a 

technických vlivů může podnik výrazně poškodit. V technologickém prostředí se 

analýza zabývá infrastrukturou (dopravou, zasíťováním pozemků a telekomunikací). 

Sleduje se také spotřeba elektrické energie, rozvoj průmyslu, aplikované vědy a 

výzkumu, ale také podpora vědy a výzkumu na vysokých školách. Částečně zde 
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z oblasti politické spadá i oblast práva nazývaná jako duševní vlastnictví, z čehož je 

důležitá oblast průmyslové ochrany (patenty, užitné a průmyslové vzory). Někdy zde 

může být oddělena také ta část legislativy, která se zabývá regulací průmyslu a 

částečně i oblast životního prostředí a to zejména pokud jde např. o existenci a 

možnost obchodovat s emisními povolenkami. 

 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 1.2.3.2

Významným nástrojem v této oblasti je Porterův model pěti sil, který poprvé 

aplikoval Michael E. Porter. Jeho základní myšlenkou bylo, že přitažlivost odvětví či 

trhu je měřena prostřednictvím dlouhodobé rentability investic průměrné firmy, což 

záleží na pěti faktorech, které ovlivňují ziskovost. [1] 

Jednou ze zásadních charakteristik odvětví jsou v něm působící konkurenční 

síly. Ty ovlivňují podíl na trhu podniku, jeho konkurenceschopnost, počet zákazníků 

i pozici vůči dodavatelům a odběratelům. V každém odvětví je možné najít pět 

základních faktorů, ty analyzovat a zjistit velikost jejich účinku.  

Tyto konkurenční síly, na kterých závisí úspěšnost podniku, charakterizoval 

následovně: 

 konkurenční prostředí, 

 nově vstupující, 

 substituty a komplementy, 

 pozice dodavatele, 

 pozice zákazníka. 
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Obrázek 3: Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.strateg.cz 

Konkurenční prostředí 

Jedná se o nejsilnější faktor, kde jednání mezi podniky probíhá uvnitř 

konkurenčního okolí. Intenzita této konkurenční síly je ovlivněna chováním 

konkurence a jejich opatřeními, které využívají pro snahu získat lepší tržní pozici. 

Konkurenční boj může probíhat prostřednictvím cen, kvality služeb, zákaznického 

servisu, marketingových nástrojů, pozáručních servisů a dalších doplňkových služeb. 

Mezi faktory, které mají vliv na velikost konkurence v oboru, patří: 

 velikost a počet konkurence, 

 vysoké fixní náklady, 

 růst trhu, 

 diferenciace produktů, 

 akvizice slabších podniků, 

 globální zákazníci. 

Nově vstupující 

Nová konkurence sebou přináší nové plány pro získání dobré tržní pozice, které jsou 

podporovány značnými schopnostmi a zdroji. První z okolností, kterou je třeba 
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uvážit je velikost vstupních bariér. Proto se stávající podniky snaží o vytvoření co 

největších překážek ve formě úspor, technického know-how, znalost značky a 

věrnost zákazníků, přístup k distribučním kanálům a legislativní opatření.  

Substituty a komplementy 

Substituty jsou různé produkty, které mohou splnit stejnou funkci jako 

produkt daného odvětví. Tyto výrobky sice konkurují s menší intenzitou než hlavní 

produkty, přesto jsou významné. Nebezpečí, které případné substituty představují, je 

vyjádřeno třemi faktory: 

 relativní výše cen – podniky se na základě tohoto faktoru rozhodují, 

s jakou cenou si mohou dovolit jít na trh, aby motivovaly zákazníky 

k přechodu k substitutům. 

 diferenciace – existence velkého počtu substitutů tlačí podniky 

k odlišení. Podniky se proto snaží u svých výrobků zvýšit kvalitu, 

snížit cenu a nabídnout výhodnější podmínky než konkurence. 

 náklady na změnu – jedná se o velikost nákladů kupujících 

při přechodu k substitutu. Mezi typické náklady patří dodatečné 

vybavení pro zpracování, seřízení strojů a zaškolení zaměstnanců. 

Komplementy jsou u kupujícího dva výrobky, u nichž ze spotřeby jednoho 

vyplývá spotřeba druhého. Kupující tak musí reagovat na změnu ceny komplementu. 

Pokud se zvýší cena jednoho výrobku, omezí poptávku po druhém výrobku. 

Pozice dodavatele 

Stejně jako velcí dodavatelé, kteří mohou ovlivnit konkurenční podmínky 

tím, že mohou snížit podnikové zisky a to zvyšováním cen vstupů nebo snižováním 

jejich kvality. Jejich vyjednávací síla je tím vyšší, čím větší je vliv dodavatelů. Proto 

se podniky snaží minimalizovat svoji závislost tím, že mají vždy více dodavatelů, 

mezi kterými si mohou vybírat. V jejich vlastním zájmu je využít k financování 

investic vlastní zdroje. 
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Pozice zákazníka 

Zákazníci, kteří svou vyjednávací silou odebírají podnikům potencionální 

zisk a to tím, že využijí svoji sílu k vyjednání lepší výhody jako např. lepší kvalitu, 

platební podmínky a výhodnější úvěry či garance. Podnik může navýšit a zároveň 

upevnit své postavení na trhu hledáním zákazníků, kteří jsou na slabší pozici. 

 SWOT analýza 1.2.3.3

SWOT analýza je velmi jednoduchý nástroj, který porovnáním předností a 

nedostatků podniku a následným srovnáním se stavem okolí směřuje k formulaci 

strategie. Tato analýza nám z hlediska vnitřní situace společnosti představuje její 

silné a slabé stránky a ukazuje nám příležitosti a hrozby, které poskytuje okolní 

prostředí podniku.  

Název je tvořen z anglických názvů počátečních písmen: 

S – Strengths – silné stránky 

W – Weaknesses – slabé stránky 

O – Opportunities – příležitosti 

T – Threats – hrozby, nebezpečí 

Silnými stránkami jsou jasné kompetence, zdroje nebo schopnosti, které 

umožňují firmě získat konkurenční výhodu. Může to být přístup ke kvalitnějším 

materiálům, dobré finanční vztahy, vyspělá technologie, distribuční kanály, know-

how, značka nebo kvalitní top management.  

Slabé stránky podniku jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést 

k nižší organizační výkonnosti. Nedostatkem může být absence nezbytných zdrojů a 

schopností. Manažeři s neodpovídajícími strategickými schopnostmi, neúměrné 

finanční zatížení, vysoké náklady nebo zastaralé stroje. 

Příležitostmi jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou 

příznivé současným nebo potenciálním výstupům organizace. Jedná se o změny 
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v zákonech, rostoucí počet zákazníků, uvedení nových technologií. Tyto příležitosti 

by měly být posuzovány z hlediska dlouhodobého vývoje prostředí a jeho vlivu 

na organizaci.  

Jako hrozby jsou myšleny současné nebo budoucí podmínky v prostředí, 

které mohou nepříznivě ovlivnit výstup podniku. Může to být vstup silného 

konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků nebo legislativní změny. [10] 

Jelikož se jedná o nepříliš složitý prostředek, je těžké odhadnout, co je šance 

a co ohrožení, protože špatným pochopením se příznivá možnost může velmi rychle 

změnit na nebezpečí. Pokud má být SWOT analýza pro manažery podniku přínosem, 

není jejím úkolem podat seznam jednotlivých položek, ale najít mezi jednotlivými 

faktory souvislosti a pokusit se nastínit jejich vývoj. Na základě těchto informací se 

pak podnik pokouší o maximalizaci svých silných stránek, eliminaci slabých, využití 

potenciálních příležitostí ve svůj prospěch či odvrácení hrozeb s cílem zabezpečit 

další bezkonfliktní rozvoj podniku.  

Obrázek 2: Diagram SWOT analýzy 

zdroj: www. podnikatel.cz 
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Strategie WO „hledání“ – je označována jako situace mini-maxi, tato 

strategie klade důraz na výrazné změny chování podniku. Znamená to proto 

překonání slabých stánek prostřednictvím maximalizace příležitostí. 

Strategie SO „využití“ – je označována jako situace maxi-maxi, agresivně 

růstově orientovaná strategie představující ofenzivní přístup z pozice síly. Podnik zde 

využívá svých silných stránek a možných příležitostí na trhu. 

Strategie ST „konfrontace“ – je označována jako situace maxi-mini, 

diversifikační strategie kdy by měl podnik včas rozpoznat potenciální ohrožení 

s maximálním využitím svých silných stránek. 

Strategie WT „vyhýbání“ – je označována jako mini-mini, ofenzivní 

strategie vycházející z uzavírání kompromisů a opuštění určitých pozic. Podnik se 

nachází v situaci, kdy převažují jeho slabé stránky a v okolí se vyskytují nežádoucí 

faktory. 

 Dotazníkové šetření 1.2.3.4

Marketingový výzkum propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou 

pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci příležitostí a problémů, 

zlepšení, hodnocení a monitoring marketingových aktivit. Při výzkumu se musí 

pečlivě hodnotit kvalita získaných primárních a sekundárních údajů, aby odpovědné 

osoby měly relativní, přesné, aktuální a objektivní informace. Mohou používat 

kvalitativní výzkum, který sleduje menší vzorek zákazníků. Účelem je zjistit motivy, 

mínění a postoje vedoucí k určitému chování. Nejčastěji se využívají skupinové 

rozhovory, individuální hloubkové rozhovory nebo projektivní techniky. Druhým 

typem je kvantitativní výzkum, který přináší statistické údaje od většího vzorku 

zákazníků. Zde se nejčastěji využívá osobní, telefonické, písemné a on-line 

dotazování. [12] 

Dotazníkové šetření patří mezi nejznámější výzkumnou metodu, kdy tazatelé 

pomocí dotazníku zjišťují dané odpovědi. Při sestavování dotazníku je třeba dbát 
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na jeho správné sestavení a formulaci otázek. Otázky můžeme členit na otevřené, 

polozavřené nebo uzavřené.  

Členění může být podle funkce [13]: 

 kontaktní – pomáhají dotazovanému umožnit proniknout do tématu a 

odstranit napětí, že otázky budou dlouhé a namáhavé. Mohou pomoci 

udržet v pozornosti dotazovaného a umožnit tak odpovídat pravdivě. 

 analytické – mají za cíl pomáhat analyzovat a roztřídit dotazované do 

určitých sociálních skupin. 

 filtrační – slouží k dalším cílům roztřídit dotazované podle toho, zda 

se orientují v dané problematice. 

 kontrolní – mají za úkol ověřit pravdivost, bezespornost a platnost 

odpovědí, týkajících se výzkumných hypotéz. 

 měřítkové – používají se pro zjišťování postojů a hodnocení nebo 

při zjišťování statistických dat vyjadřující intenzitu počínání. 

 nominální – nástroj se používá pro zjištění faktů, znalostí a 

zkušeností dotazovaného. 

Všechny typy šetření mají své nevýhody a výhody. Využívá se v mnoha 

faktorech jako je téma dotazu, doba dotazování nebo cílovou skupinu dotazovaných. 

U výsledků může při zpracování dojít k řadě chyb, které mají za negativní následek 

zavádějící nebo nevěrohodné informace. Proto by měl dotazník působit jednoduše, 

srozumitelně pro všechny cílové skupiny obyvatel. Měl by být jednoduše vyplnitelný 

a přehledně uspořádaný. 

1.3 Konkurenční strategie 

Každá společnost, která má vytvořenou svou strategii, podle které se musí 

snažit řídit. Tato strategie má zajistit podniku co nejlepší postavení na trhu, pomáhá 

dělat rozhodnutí a výběr, který produkt bude vyrábět a poskytovat a také, na kterých 

trzích bude působit. Tato strategie by měla vytvořit účinnou obranu proti pěti 
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konkurenčním silám. Zvolením správné strategie umožní podnik vytvořit co nejvyšší 

výnosnost vloženého kapitálu. 

Pokud nemáte vizi, ale pouze formální plány, potom se Vám při každé 

neočekávané změně prostředí bude zdát, že se Vám všechno hroutí pod rukama. [7] 

Existují tři obecné konkurenční strategie: 

 prvenství v celkových nákladech, 

 diferenciace, 

 soustředění pozornosti. 

 

Obrázek 4: Tři Porterovy generické Strategie 

 

 

zdroj: www.businessinfo.cz 

1.3.1 Prvenství v celkových nákladech 

Prvenství v nákladech vyžaduje energicky zavést výkonné výrobní zařízení, 

důsledně sledovat možnosti ve snižování nákladů vlivem zkušeností, přísně 

kontrolovat přímé a režijní náklady, vyhýbat se účtům zákazníků s minimálním 

krytím a minimalizovat náklady v takových oblastech, jako jsou výzkum a vývoj, 

služby, prodej, reklama atd. K dosažení těchto cílů je nezbytné věnovat značnou 

http://www.businessinfo.cz/
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pozornost kontrole nákladů v manažerské sféře. Nízké náklady v porovnání 

s konkurencí jsou tématem, jež se prolíná celou strategii, ačkoli nelze ignorovat ani 

jiné oblasti, jako jsou kvalita, služby a další.  

Jakmile firma dosáhne nízkých nákladů, přináší jí to nadprůměrné výnosy 

v jejím odvětví bez ohledu na přítomnost vlivných konkurenčních sil. Nízké náklady, 

ji rovněž poskytují ochranu, před soupeřením konkurentů, neboť její nižší náklady 

znamenají, že ji stále ještě zůstává zisk, zatímco její konkurenti ho obětovali 

na soupeření. Nízké náklady chrání firmu před vlivnými odběrateli, protože ti mohou 

stlačit ceny pouze na úroveň nejúspornějšího konkurenta. Nízké náklady přinášejí 

rovněž ochranu proti vlivným dodavatelům, a to tím, že skýtají větší pružnost 

vypořádat se s růstem vstupních nákladů. Faktory, které vedou k dosažení pozice 

nízkých nákladů, obvykle přinášejí také výrazné překážky vstupu z hlediska úspor 

z rozsahu nebo výhod nízkých nákladů. A konečně nízké náklady obvykle firmu 

staví do příznivého světla, pokud jde o substituty s jejími konkurenty v odvětví. 

Nízké náklady tak chrání firmu proti působení všech pěti konkurenčních sil, protože 

veškeré handrkování může omezit zisk jen do úrovně dalšího nejúspěšnějšího 

konkurenta a zcela logicky méně úspěšní konkurenti podlehnou konkurenčnímu tlaku 

jako první. [14] 

Prostředky a dovednosti strategie: 

 kapitálové investice a přístup k nim, 

 technická dovednost ve výrobě, 

 dohled nad pracovníky, 

 produkty, které svým designem usnadňují výrobu. 

Organizační požadavky strategie: 

 kontrola nad náklady, 

 častá kontrola výkazů, 

 přesné daná odpovědnost, 

 struktura organizace. 
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1.3.2 Diferenciace 

Druhá z obecných, konkurenčních strategii vytváří produkt nebo službu, která 

bude napříč celým odvětvím něčím jedinečný nebo odlišný. Rozdílnost se může 

zaměřit na designu výrobku, výjimečné vlastnosti, změnu výrobních postupů a 

technologii nebo zákaznického servisu a dalších. Velmi velkou výhodu získává 

podnik, který dokáže svůj výrobek odlišit ve více směrech zároveň. 

Podniky, které se zaměřují na diferenciaci a spoléhají na věrnost zákazníků, 

značce a výrobku mohou být v této strategii na rizikové straně, ale na druhé straně 

dochází k eliminaci hrozby přechodu k substitutům. Strategie diferenciace poskytuje 

velké rozpětí v zisku a punc jedinečnosti, což někdy může být v rozporu se 

zákazníkovým myšlením připlatit si za takovou jedinečnost vyšší cenu. 

V této diferenciální strategii hraje hlavní roli schopnost marketingového 

oddělení, které má v tomto případě možnosti provádět široký výzkum, vytvářet 

tvořivé ovzduší a využívat silnou kooperaci ze strany distribučních kanálů. 

1.3.3 Soustředění pozornosti 

Poslední a neméně důležitou strategií je soustředění strategie na určitou 

skupinu zákazníků, segment výrobků nebo trh rozdělený dle geografie. Rozdílem 

mezi touto strategií, strategií nízkých nákladů a diferenciace je, že soustředění 

pozornosti je založeno na principech vyhovět velmi dobře zvolenému objektu. Firma 

zde těží z předpokladu, že může zákazníkovi poskytnout lepší a efektivnější péči než 

konkurence se širším polem působnosti. 

Využití těchto obecných strategií vyžaduje různé prostředky a dovednosti. 

Tyto strategie rovněž zahrnují různé organizační uspořádání, kontrolní postupy a 

invenční systémy. Podle Kotlera, firmy, které uplatňují stejnou strategii zaměřenou 

na stejný trh či tržní segment, vytváří strategickou skupinu. Společnosti, které se 

podaří strategii nejlépe provádět, inkasují nejvyšší zisk. Proto by si měl podnik 
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vybrat jednu z těchto tří strategií, která nejvíce odpovídá jeho stanovenému cíli a 

tomu, čeho chce podnik dosáhnout. Za základ jakékoliv úspěšné strategie je 

považována dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda podniku. [11] 

1.3.4 Uvíznutí uprostřed cesty 

Podnik, který takto uvízl, se nerozhodl pro žádnou z obecných konkurenčních 

strategií nebo nebyl s její aplikací úspěšný. Většinou dosahuje nízkých zisků díky 

malému tržnímu podílu a je neochotný učinit opatření, které jednotlivé strategie 

vyžadují. Pro podnik v této fázi je velmi těžké a časově i finančně náročné se z dané 

situace dostat. Problém spočívá v tom změnit strategie a pak se podle nich důsledné 

řídit. Podnik musí učinit opatření a rozhodnutí k tomu, aby si vybral, zda chce v dané 

situaci zůstat nebo investovat do modernizace a získat tržní podíl a tím dosažení 

nízkých nákladů. Musí si zvolit konkrétní cíl působnosti nebo dosáhnout v určité 

oblasti jedinečnosti, aby byl opět ve větším zisku a úspěšný. 

Obrázek 5: Uvíznutí uprostřed cesty [14] 

Výše uvedený obrázek nám ukazuje, že v některých odvětvích může problém 

pro společnost, která zůstala uprostřed znamenat, že menší (soustřeďující pozornost 

nebo diferenciaci) společnosti i větší (prvenství v nákladech) společnosti jsou 

nejziskovější a středně velké podniky jsou nejméně ziskové. Z toho vyplývá závěr 

o vztahu ve tvaru U mezi ziskovostí a podílem na trhu. Vztah U neplatí v každém 

odvětví. V některých odvětvích neexistují možnosti pro soustředění pozornosti nebo 

diferenciaci. Jde čistě o hru s náklady – to je případ hromadných výrobků. 
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1.3.5 Rizika obecných strategií 

Při sledování dlouhodobých cílů v obecných strategiích jsou v podstatě dvě 

rizika. Za prvé možnosti neúspěchu v úsilí o dosažení nebo udržení strategie; 

za druhé, možnost toho, že výhoda, která vyplývá ze strategie, se bude 

s postupujícím vývojem v odvětví ztrácet. 

Rizika prvenství v celkových nákladech: 

 technologické změny znehodnocující minulé investice nebo znalosti, 

 nízké náklady nových účastníků a následovníků na získání znalostí 

díky tomu, že dokáží imitovat nebo jsou schopni investovat 

do nejmodernějšího zařízení, 

 neschopnost postihnout žádané změny produktu či marketingu 

z důvodu přílišné pozornosti věnované nákladům, 

 nákladová inflace, která zužuje schopnost podniku zachovat 

dostatečnou cenovou odlišnost, aby kompenzovala pověst 

konkurentovy značky nebo jiné přístupy k diferenciaci. 

Rizika diferenciace 

 rozdíl v nákladech mezi konkurenty s nízkými náklady a společnostmi 

sledujícími strategii diferenciace může být příliš velký, než aby 

zákazníci zachovali loajalitu vůči dané značce. Zákazníci mohou 

oželet některé vlastnosti, služby nebo image produktu, aby dosáhli 

úspory v nákladech. 

 zákazníkova potřeba diferenciačního faktoru klesá – důsledek 

promyšlenějšího chování zákazníků. 

 imitace snižuje úroveň diferenciace, což je běžné, stává-li se odvětví 

vyspělejším. 
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Rizika soustředění pozornosti 

 rozdíl v nákladech mezi konkurenty v celém spektru a podniky, které 

soustřeďují pozornost se zvětší natolik, že eliminuje výhody 

v nákladech, které vyplývají ze sledování pouze úzkého cíle, nebo že 

kompenzuje diferenciaci dosaženou soustředěním pozornosti. 

 rozdíly v žádaných produktech nebo službách mezi strategickým 

cílem a trhem jako takovým se zúží. 

 konkurenti naleznou dílčí trhy uvnitř teritoria strategického cíle a 

zcela negují efekt soustředění pozornosti dané společnosti. [14] 

1.4 Vnitropodniková analýza 

Strategická analýza vnitřní situace podniku nám přináší mimo jiné odpověď 

na otázky, zda zvolená strategie funguje, jakým strategickým problémům podnik čelí 

a jak tyto problémy řešit. Při realizaci analýz vnitřního prostředí podniku nesmíme 

zapomenout na fakt, že analýza by měla být relevantní tzn. že by měla být 

zpracována s ohledem na účel, pro který je zpracována. Výstupem musí být pouze 

fakta využitelná při strategickém plánování nebo jejich hodnocení. 

1.4.1 Výroba 

Výroba je soubor činností související s tvorbou výrobků a výkonů. Dělba 

práce, výrobní proces a jeho hospodárnost ovlivňuje konečnou výši nákladů a tím 

i zisk společnosti. Zpracování vstupu a následný prodej hotového výrobku je spojen 

se získáváním finančních prostředků pro společnost. Získané finanční prostředky 

jsou použity znova na nákup vstupů a celý proces se opakuje. Snížení výrobních 

nákladů může přinést společnosti posílení její tržní pozice a zvýšení zisku. 

V nevýrobních podnicích by se analýza měla spíše zaměřit na vytíženost pracovníků 

a na jejich efektivitu práce. 
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Při analýze výroby a jejího řízení by měly být zkoumány především 

následující faktory/kritéria určující vývoj v dané oblasti: úroveň výrobních nákladů 

ve srovnání s náklady konkurence, dostatečnost výrobních kapacit z hlediska 

uspokojování poptávky, pružnost výroby z hlediska požadavků zákazníků, 

hospodárnost a účinnost využití výrobních zařízení, umístění vnitropodnikových 

jednotek, hospodárnost a účinnost systému řízení zásob. [8] 

1.4.2  Marketing 

Marketing se snaží vyhledávat a předpovídat potřeby zákazníků dodáváním 

takových služeb a zboží, které chtějí. V odborné literatuře je mnoho rozdílných 

definic marketingu, ale autoři se shodují na tom, že by marketing měl hrát zvlášť 

v dnešní době významnou úlohu při nabízení produktů. 

Každá marketingová strategie by měla plnit čtyři základní cíle [17]: 

1) Určení potřeb a přání zákazníků 

Základním nástrojem pro určení potřeb zákazníků je průzkum trhu. Zejména 

pro menší podniky to může činit problém v podobě nedostatku finančních 

prostředků. Řešení může být ve využití alternativních způsobů, jako je 

např. sledování seriálů v televizi, čtení co největšího množství publikací a tisku, 

sledování premiérových filmů. Pro již zavedené podniky je účinnou metodou využití 

pravidelné výměny názorů mezi spolupracovníky tzv. brainstorming. 

 

2)  Definování cílové skupiny zákazníků a komunikace s nimi 

Při budování stálé základny zákazníků mohou být menší podniky často 

efektivnější než ty velké. Individuální přístup a přátelské jednání k zákazníkům je 

klíčovým faktorem, jak toho dosáhnout. Zapomínat by podniky neměly na důležitost 

spokojenosti vlastních zaměstnanců. Pokud totiž dochází k nedocenění zaměstnanců, 

následkem může být jejich snížená motivace k přátelskému přístupu k zákazníkům. 
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3) Analyzování konkurenční výhody podniku 

Zdrojem konkurenční výhody mohou být např. nižší náklady vstupu, znalost 

produktu a trhu, technologické inovace, dobré vztahy s odběrateli, dodavateli a 

zaměstnanci. Podstatnou roli může hrát i podniková kultura, která vypovídá o tom, 

jak podnik funguje po neformální stránce. 

 

4) Vytvoření vhodného komunikačního mixu 

Komunikační mix je jednou z nejdůležitějších částí marketingové strategie, 

zahrnuje oblast výrobků, cen, propagace a distribuce. Někdy je také nazýván 4 P 

z anglického product, price, promotion and placement. 

1.4.3 Pracovní zdroje 

Velkou konkurenční výhodou jsou kvalitní a kvalifikovaní zaměstnanci 

s potřebnými znalostmi, kteří jsou ve společnosti spokojení. Zda jim společnost 

poskytuje atraktivní pracovní podmínky a zda je informuje o dění ve společnosti. 

Charakterem kvalifikovaných pracovníků je směr výroby společnosti. Ty, které se 

zabývají vývojem, potřebují vetší množství odborníků s vysokým vzděláním a 

odbornou praxi, kteří budou loajální ke společnosti a pracovití. Jejich kvalita bude 

převládat nad kvantitou. Naopak ty společnosti zabývající se výrobou dávají přednost 

levnější pracovní síle, mnohdy i nezkušené, která bude rychle a jednoduše zaučena 

na danou pracovní pozici. U těchto pracovníků nebude loajalita ke společnosti 

na prvním místě při výběru, ale ochota přizpůsobit se daným pracovním podmínkám. 

Při zaměstnávání velkého počtu zaměstnanců bude velkou roli hrát 

i vyjednávací proces s odbory ohledně stanovení velikosti mzdy, délky pracovní 

doby a množství dovolené. Při větším množství pracovníků je nutno klást zvýšený 

důraz na řízení pracovníků. V případě změny činnosti zaměstnance je nutno věnovat 

pozornost schopnostem pracovníka, zda danou novou činnost bude schopen kvalitně 

vykonávat. V případech nedostatečného vzdělání či schopností pracovníka je nutnost 

investovat do vzdělávání, které by mělo zaručit lepší plnění úkolů. [19] 
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1.4.4 Řetězec výrobních činností 

Účelem řetězce výrobních činností je ukázat, jak se v daném podniku vytváří 

konečná hodnota. Poznání jednotlivých činností podniku vede k pochopení vytváření 

produktu a zlepšení jednotlivých činností může vést ke konkurenční výhodě v dané 

činnosti. Tvorba výrobního řetězce je z části subjektivní, jelikož některé činnosti 

mohou být zařazeny do více kategorii. Činnosti můžeme dělit na primární a podpůrné. 

[15] 

Primární činnosti se zabývají fyzickou tvorbou výrobku, jeho prodejem, 

dodáním kupujícímu a následným servisem. Podpůrné činnosti napomáhají 

primárním činnostem i sobě navzájem tím, že obstarávají koupené vstupy, 

technologii, pracovní síly, informace a různé celopodnikové funkce. [15] 

Cílem společnosti je vytvořit maximalizaci zisku. Může toho dosáhnout tím 

způsobem, že vyrobí tolik výrobků, při kterých se mezní náklady rovnají výnosům. 

Objem výroby většinou určuje výrobní kapacita společnosti a poptávka na trhu. 

Může taky minimalizovat výrobní náklady a tím si svůj zisk zvýšit. 

1.4.5 Finanční stránka 

Mezi základní dokumenty využívající k analýze finanční stránky jsou rozvaha 

a výkaz zisků a ztrát. Rozvaha ukazuje majetkovou a finanční strukturu společnosti. 

Je rozdělena na dvě části, jednou jsou aktiva a druhou pasiva. Aktiva ukazují majetek 

společnosti a pasiva ukazují zdroje na získání finančního majetku. Rozvaha ukazuje 

hlavně stabilitu společnosti na trhu. Pro určení hospodářského výsledku slouží výkaz 

zisků a ztrát, který je založen na nákladech a výnosech z několika oblastí. 

Existuje velké množství metod a způsobů finanční analýzy. Základní 

metodou finanční analýzy je využití poměrových ukazatelů. Mezi základní skupiny 

ukazatelů patří ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, produktivity 

práce, kapitálového trhu a hodnotové ukazatele. [3] 
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 Ukazatelé likvidity 1.4.5.1

Běžná likvidita 

Běžná likvidita měří, kolikrát je podnik schopen splatit závazky svým 

věřitelům, pokud by proměnil veškerá oběžná aktiva na hotovost. Doporučené 

rozmezí pohybu tohoto ukazatele závisí na zvolené strategii podniku. Podle 

průměrné strategie by se měl pohybovat v rozmezí od 1,6 do 2,5. [9]  

 

Peněžní likvidita 

Peněžní likvidita vypovídá o tom, kolikrát je podnik schopen splatit své 

krátkodobé závazky, pokud by na to použil svá nejlikvidnější aktiva, jako je 

hotovost, peníze na běžných účtech či krátkodobé cenné papíry. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele je 0,2. [9] 

 

 Ukazatelé ziskovosti 1.4.5.2

Tyto ukazatelé mají ukázat a charakterizovat celkovou efektivnost podniku. 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými 

do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Podává tedy 

informaci o tom, do jaké míry se podniku daří z dostupných aktiv vytvářet zisk. [9] 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Zajímavým a srozumitelným ukazatelem je rentabilita tržeb (ROS), která 

dává do souvislosti EBIT nebo výsledek hospodaření za účetní období a celkové 

zisky (tj. zisky za prodej zboží a výkony). ROS ukazuje, kolik korun zisku připadne 

na jednu korunu tržeb, neboli jaká je opravdová celková marže společnosti, 

po zvážení všech jejích nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz atd. [9] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu pak do jmenovatele namísto všech aktiv 

potažmo pasiv staví pouze vlastní kapitál společnosti. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Pro svou praktickou část diplomové práce jsem si vybral společnost 

KARDEX, s.r.o., ve které jsem více než šest let pracoval. Za tuto dobu jsem měl 

možnost detailněji poznat a analyzovat interní prostředí společnosti, získat přehled 

na trhu a zmapovat okolní konkurenci. Jelikož jsem byl v každodenním kontaktu jak 

se zákazníky společnosti tak i s konkurenčními produkty instalovanými u zákazníků, 

věřím, že má diplomová práce může společnosti přinést nový pohled na zpracování 

analýz konkurenčního prostředí. V každé výrobní společnosti, od malé až 

po nadnárodní, existují pracovní pozice, o nichž často vedoucím pracovníkům chybí 

detailnější přehled. Hlavní příčiny potenciálního problému spatřuji v tom, že vedoucí 

pracovníci jednotlivých úseků dokonale neznají okolní prostředí a jestliže pracují 

na stejné pozici několik let, nejsou nakloněni ke změnám, které by mohly přinést 

zlepšení daného procesu. Neradi se odchylují od již zaběhnutého systému, který mají 

otestován a nejsou nakloněni inovacím, které mohou 

společnosti pomoci v konkurenčním boji. 

2.1 Charakteristika společnosti KARDEX s.r.o. 

Ve své diplomové práci budu analyzovat pozici společnosti KARDEX s.r.o. 

na trhu. Vzhledem k rozsáhlé síti poboček po celém světě se budu zaměřovat 

především na pobočku v České republice. Strategickou analýzou prostředí 

společnosti a pozorováním prováděných činností se chci dopracovat k závěru, zda je 

funkčnost všech procesů a činností efektivní a zda by nový pohled na okolní 

konkurenční prostředí upevnil této společnosti pozici na trhu. 

Společnost s obchodním názvem KARDEX s.r.o. vstoupila na trh v České 

republice dne 4. srpna 2000 jako jedna z částí švýcarského holdingu KARDEX AG, 

který má sídlo v Curychu. S více než 140.000 instalovanými systémy po celém světě 

je skupina KARDEX AG jedním z nejvýznamnějších výrobců systému kancelářské a 

průmyslové logistiky. Společnost KARDEX nabízí rozsáhlý výběr automatizovaných 
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skladových a přístupových řešení, která zvyšují produktivitu podniků a optimálně 

využívají dostupných skladovacích prostor. Díky profesionalitě obchodního a 

servisního týmu se snaží poskytovat svým zákazníkům špičkový servis a technické 

poradenství. 

V roce 2001 došlo k přestěhování pražské centrály a založení pobočky 

v Ostravě, kde byla z centrály v Praze přesunuta část technického servisního oddělení 

a skladovací prostory. Jedním z hlavních důvodů založení pobočky právě v Ostravě a 

ne v jiném městě, bylo její strategické umístění a blízký kontakt se zákazníky 

na Slovensku a v Polsku. V roce 2004 společnost založila svou novou pobočku 

v Bratislavě, jejíž vedení zastřešuje ostravská pobočka. V současné době KARDEX 

s.r.o. zaměstnává v České republice 24 zaměstnanců a  3 zaměstnance na  Slovensku. 

Pobočka na Slovensku je začleněna do organizační struktury společnosti KARDEX 

s.r.o. Česká republika. V roce 2009 koupil koncern KARDEX AG konkurenční 

společnost Megamat Gmbh, čímž si upevnil svou pozici na trhu se skladovacími 

a logistickými systémy. 

Společnost KARDEX vyrábí v německém městě Bellheimer 

Metallwerk dynamické skladovací systémy, jež jsou distribuovány 

do celého světa. Poskytuje nepřetržitý technický servis a podporu 

i obsáhlé záruční a pozáruční programy. Skladovací systémy umožňují 

přístup a vychystávání dílů, komponentů, nářadí atd. „just in time“. Tato 

moderní strojní zařízení jsou neustále rozšiřována a přizpůsobována 

novým potřebám zákazníků a zvyšují efektivitu práce a bezpečnost 

obsluhujících zaměstnanců. Vyvíjí nové technologie, jež předčí 

současné ekologické a technické způsoby skladování. 

Kvalita, inovace, ekologie a vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou nosnými 

pilíři podnikové filozofie KARDEXU. Stejně důležité jsou pro společnost obchodní 

vztahy s klienty, kteří důvěřují produktům a vysoké hodnotě služeb, které nabízí. 



33 

 

Společnost KARDEX má certifikát dle DIN EN ISO 9001 (řízení jakosti), dle 

DIN EN ISO 14001 (ekologický atest) i CE a dle ČSN EN ISO 9001:2001. 

Dlouhodobým cílem společnosti KARDEX je poskytovat kvalitní 

bezporuchové skladovací systémy s nepřetržitou servisní podporou a prodlouženou 

záruční dobou. S čímž je spojeno poskytování poradenských služeb, zajištění 

komplexní dodávky a kompetentnosti zaměstnanců. Komplexnost, jež je 

nejpřínosnější hodnotou společnosti, přináší především nezávislost a úsporu 

skladovacích ploch. Ušetřená skladovací plocha bývá zákazníky využívána 

efektivněji k rozšíření jejich sortimentu a zásobování zákazníků. Prostřednictvím 

vývoje výkonných produktů nejvyšší kvality společnost KARDEX neustále posiluje 

svou pozici lídra na trhu automatizovaných skladových a archivačních systémů.  

2.2 Současná vize společnosti 

Za více jak 14 let působení společnosti na trhu je vizí společnosti dosahovat 

spokojenosti zákazníků kvalitou, inovací a komplexností služeb prováděných 

kvalifikovanými, zodpovědnými a loajálními zaměstnanci, kteří jsou nosnými pilíři 

podnikové filozofie KARDEXU. V kolektivu pracovníků společnosti jsou odborníci, 

kteří řeší problematiku logistických, skladovacích procesů a s tím souvisejících 

činností jednotlivých oddělení, zajišťují požadavky zákazníků, poradí a pomohou jim 

s výběrem nejvhodnějších systémů, jež společnost nabízí. 

Při moderních metodách skladování patří rychlost a bezpečnost 

k nejdůležitějším otázkám. Dalším nezanedbatelným faktorem je možnost skladovat 

na jednom místě zboží různých rozměrů a hmotností. Jedná-li se o efektivitu 

ve výrobě či skladu, důležité jsou také krátké přístupové časy ke zboží a 

minimalizace pomůcek obsluhy. Kombinace inteligentního softwaru pro správu 

skladu umožňuje zákazníkovi zefektivnit pravidelné inventarizační procesy a tím 

ušetřit nemalé finanční náklady s tím spojené např. mzdové náklady. 
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2.3 Strategická analýza vnějšího prostředí společnosti  

V následující kapitole se budu zabývat analýzou vnějšího prostředí 

společnosti. Prostřednictvím PEST analýzy se podívám na politické, legislativní, 

ekonomické, sociálně demografické, technické a technologické faktory, které mohou 

mít dopad na další vývoj společnosti. Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil 

budu analyzovat úspěšnost podniku v tržním prostředí. SWOT analýzou zjistím silné 

a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby. 

2.3.1 PEST analýza 

 Politické a legislativní faktory 2.3.1.1

Politická situace v České republice ovlivňuje stabilitu společnosti a udává 

charakter podnikatelského prostředí. Náhlé změny v právním prostředí brání 

společnosti v efektivním dlouhodobém strategickém plánování, jelikož s touto 

nestabilitou roste nepřehlednost a nesrozumitelnost jednotlivých zákonů, kterými se 

musí řídit. Vstupem České republiky do Evropské unie se ekonomika sice otevřela, 

ale přesto jsou politické zásahy vlády a parlamentu do ekonomiky státu stále příliš 

velké.  

Česká legislativa je známa svou nízkou efektivností ve vymáhání práva a 

vysokou byrokracií, i přestože byly některé národní předpisy sjednoceny 

s legislativou EU. Daňový systém ČR je podobný systémům jiných evropských zemí, 

nicméně pro společnost je složitý a netransparentní. 

Společnost KARDEX s.r.o. se musí, stejně jako jiné společnosti, zabývat 

cenovou regulací, regulací exportu a importu, zákonem o DPH, o dani z příjmu, 

občanským a obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, zákonem o účetnictví, 

zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o odpadech a obalech a neméně důležitým 

zákonem o zdravotním a sociálním zabezpečení. Kritizován je především pracovní 
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trh kvůli vysoké míře ochrany zaměstnanců při ukončování pracovního poměru, 

která omezuje pružnost reakce KARDEXU na vývoj trhu. 

Jelikož došlo v letošním roce ke zvýšení DPH o 1%, tedy u snížené sazby 

ze 14% na 15% a u základní sazby z 20% na 21%, musela společnost poupravit 

cenotvorbu produktu a nabízených služeb. Důvodem je zvýšení provozních nákladů 

u pohonných hmot a nakupovaných dílů. Vzhledem k úpravě koncových cen by 

konečný výsledek hospodaření celé společnosti KARDEX neměl být výrazně 

ovlivněn. 

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje poctivost při prodeji výrobků a 

poskytování služeb (ve správné hmotnosti, množství, v předepsané jakosti s možností 

kontroly ze strany spotřebitele, za sjednané ceny), vymezuje nekalé a klamavé 

obchodní praktiky (použití nepravdivých údajů, opomenutí důležité informace), 

agresivní obchodní praktiky, zákaz diskriminace spotřebitele apod. Dohled nad 

dodržováním tohoto zákona zajišťuje Česká obchodní inspekce. [2] 

Certifikáty DIN EN ISO 9001 (řízení jakosti), DIN EN ISO 14001 

(ekologický atest) a ČSN EN ISO 9001:2001 garantují, že procesy ve společnosti 

KARDEX jsou prováděny dle požadovaných norem a garantují kvalitu nabízených 

výrobků. 

 Ekonomické faktory 2.3.1.2

Mezi hlavní faktory, které na společnost působí je míra inflace, ekonomický 

růst (HDP) a směnný kurz. 

Inflace 

Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny v čase. Míra inflace je 

měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen. Uváděná míra inflace 

(přesněji průměrná míra inflace) vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové 

hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměrné cenové hladině dvanácti 
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předchozích měsíců. Základním cenovým obdobím jsou od roku 2012 průměrné ceny 

z prosince 2011. Od roku 2010 je indexním základem rok 2005. [7] 

Obrázek 6: Míra inflace od roku 1994 – 2012 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/isc_cr 

Ekonomický růst 

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty 

statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se 

pro stanovení výkonnosti ekonomiky. Může být definován, resp. spočten třemi 

způsoby: produkční metodou, výdajovou metodou a důchodovou metodou. [ 

[7] 

V polovině roku 2009 došlo k propadu produkce a situace se zhoršila vlivem 

dalšího poklesu zaměstnanosti. V roce 2010 došlo k mírnému zvýšení HDP 

v obchodě, dopravě, ubytování a pohostinství. Od roku 2011 růst HDP stagnuje, 

čímž došlo k zastavení investic zákazníků společnosti. KARDEX do skladovacích 

systémů. Vlivem recese podnikatelské krize začaly společnosti redukovat své 

náklady do nejnutnějších investic a zaměřily se na opravy a servisování stávajícího 

vybavení. Díky recesi ekonomické krize tento propad v prodejích KARDEX 
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vykompenzoval poskytováním pravidelných servisních činností, které mu umožnily 

udržet vyrovnaný rozpočet. 

Obrázek 7: Vývoj hrubého domácího produktu  

zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_cr 

Směnný kurz  

Měnový kurz nebo taky směnný kurz je cena jedné měny vyjádřená 

v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako podíl české koruny k měně 

zahraniční. Zkráceně se někdy používá např. kurz eura je 25,73 – to znamená, že 

měnový kurz české koruny k jednotné evropské měně je 25,73  Kč za 1  EUR. 

Výše kurzových rozdílů hraje roli při nákupu společnosti a následně 

při stanovení prodejní ceny. Jelikož společnost KARDEX, která má zahraniční 

majetkové vztahy, nakupuje v Euro měně, z toho důvodů je pro společnost 

při nákupu důležité sledovat kurzovní rozdíly, aby při následném prodeji mohla 

navýšit zisk o kurzový rozdíl. Obrázek 8 ukazuje dlouhodobý pokles kurzu koruny 

vůči euru, což znamená, že pro společnost je výhodnější nakupovat výrobky při silné 

koruně.  
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Obrázek 8: vývoj CZK/EUR 

zdroj: http://www.patria.cz/kurzy/CZK/EUR/graf.html 

 Sociální a demografické faktory 2.3.1.3

Mezi sociální a demografické faktory, které mohou ovlivňovat chod 

společnosti, patří vzdělání pracovníků. Každá společnost by chtěla mít zaměstnané 

kvalifikované a vzdělané pracovníky. Ti by přinášeli společnosti hodnoty ve formě 

kvalitně odvedené práce a dobrou reprezentaci společnosti u zákazníků. S tím ale 

vzniká riziko, že každý kvalifikovaný zaměstnanec chce být za svou práci kvalitně 

finančně odměněn. V opačném případě může pro společnost nastat stav, že 

zaměstnanci odejdou za lepšími podmínkami ke konkurenci. 
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Obrázek 9 : Vývoj obyvatelstva v Ostravě 

Zdroj:http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/4034-12-r2012-30 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že díky vysoké nezaměstnanosti a špatným 

povětrnostním podmínkám, které udržují město Ostravu ve smogové situaci, dochází 

každoročně k úbytku pracovní síly. Tudíž je pro společnost KARDEX velmi obtížné 

najít při odchodu zaměstnance na jinou pracovní pozici nebo ke konkurenci, 

kvalifikovanou pracovní sílu. Míra nezaměstnanosti, která v Ostravském kraji 

dosáhla v březnu roku 2013 výše 10,6%.  

 Technologické a technické faktory 2.3.1.4

Technologické a technické faktory zaujímají pro společnost KARDEX 

významnou část v oboru podnikání. Hrají důležitou roli v oblasti vytváření 

konkurenceschopnosti společnosti. Na jedné straně vede k inovacím stávajících 

výrobků a vývoji nových a straně druhé vede ke zlepšení procesu výroby a tím 

i snížení nákladů na výrobu a tím zlepšení cenové politiky. Společnost KARDEX 

neustále financuje svůj výzkum a vývoj pro udržení v popředí konkurenčního 

prostředí. Významnou roli, která žene společnost k inovacím, je restrikce, které 
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nařizují svazy evropských výrobců. Tyto svazy jsou nuceny dle nových směrnic 

Evropské unie tlačit výrobce na snížení spotřeby energie a tím i množství emisí CO2. 

Z toho důvodů se společnost snaží nakupovat pro výrobu produktů nízkoenergetické 

pohony, které pohánějí stroje pro výrobu systému skladu. Společnost je neustále 

nucena investovat stále větší finanční prostředky do výzkumu a vývoje, do nových 

výrobních a informačních technologii a zlepšovat tak pracovní podmínky pro využití 

schopnosti a znalostí svých kvalifikovaných zaměstnanců. 

Společnost se neustále snaží podporovat a vzdělávat své zaměstnance jak 

prostřednictvím školení odbornosti a nových produktů tak pomocí dotačních 

programů zlepšovat jejich znalosti, které by pak zaměstnanci mohli využít v praxi. 

 Shrnutí PEST analýzy 2.3.1.5

Cílem PEST analýzy je nalezení konkrétních faktorů, které na společnost 

KARDEX působí jak v pozitivním tak v negativním smyslu. Společnost by měla 

na dané faktory pružně reagovat, aby byla připravena na potenciální změny v okolí 

podniku. 

Politické a legislativní faktory v tomto konkrétním případě nepředstavují 

pro společnost velké ohrožení. Vzhledem k tomu, že naše média o veškerých 

změnách v ústavě dobře obyvatelstvo informují, má společnost dostatek času se na 

případné změny dopředu připravit. Stejně tak tomu bylo při změně Daně z přidané 

hodnoty. 

Ekonomické faktory již mohou společnosti způsobit větší komplikace 

při podnikání. Neustále se zvyšující míra inflace může způsobit narůst cen vstupních 

komodit a to se může objevit při tvorbě konečné ceny výrobku. Vlivem EU došlo 

k zastavení prodeje systémů. Tyto ztráty společnost KARDEX vykompenzovala 

zaměřením se na trh ve službách rozšířením nabídky poskytovaných servisních 

úkonů. Příležitosti může byt i pomalý růst HDP. Tímto zákazníci zvyšují 

ekonomický růst a mohou si dovolit investice do nákupu nových technologií. Další 
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výhodou může byt vývoj měnového kurzu pro nákup v cizí měně. Což znamená, že 

při silné české koruně může společnost nakupovat levněji ze zahraničí. 

Sociální a demografické faktory mohou pro KARDEX znamenat větší 

ohrožení. Vzhledem ke snižujícímu se populačnímu počtu obyvatelstva se snižují 

i počty studentů a kvalifikovaných pracovníků. Právě proto se společnost snaží si své 

budoucí odborníky vyhledávat již na středních a vysokých školách. Z dlouhodobého 

hlediska spatřuje možnost motivovat žáky právě vysokých škol s cílem zajistit jim 

pracovní stáž a získat je již při studiu. V opačných případech se snaží najít 

zaměstnance v jiných regionech a nabídnout jim takovou formu podpory, aby 

případnou změnu pracovního místa co nejméně pociťovali, např. formou podpory 

bydlení, finančního ohodnocení nebo poskytováním příspěvků na dopravu, 

dovolenou apod. 

Technologické a technické faktory jsou pro společnost KARDEX zásadní. 

Chce růst na trhu a nechce projít stagnací, proto musí investovat nemalé prostředky 

do vědy a vývoje. Důležité je si udržet konkurenceschopnost na trhu a vždy přijít 

s něčím novým. V souvislosti s tím se snaží neustále obnovovat pracovní prostředky, 

které zaměstnanci potřebují k práci a pro udržení kvality investovat do nových strojů 

pro výrobu konečného výrobku. Společnost se také snaží dodržovat zásady ochrany 

životního prostředí a ekologie. 

2.3.2 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Porterovou analýzou budu porovnávat působení pěti základních sil: 

konkurenčního prostředí, nově vstupujících, substitutů a komplementů, pozicí 

dodavatele a pozicí zákazníka na vývoj společnosti i celého odvětví. Chci poukázat 

na to, jak tyto síly ovlivňují fungování podniku v daném tržním prostředí a jak 

ovlivňují jeho postavení a možnost dosažení hlavních cílů. Při zkoumání výkonnosti 

a činnosti společnosti budu porovnávat výsledky s tržním prostředím, ve kterém se 

společnost pohybuje.  



42 

 

 Konkurenční prostředí 2.3.2.1

Společnost KARDEX má v současné době tři hlavní konkurenty, kteří se 

zabývají stejným nebo podobným oborem činnosti. Největším konkurentem je 

společnost Kasys s.r.o, která zastupuje německou společnost Büro- und 

Lagersysteme Hänel GmbH & Co. KG. Nabízí stejné skladovací systémy v levnějším 

provedení a stejné kvalitě. Nevýhodou této společnosti je, že v ČR nemá vlastní 

servisní zaměstnance a nejbližší servisní středisko je v Polsku nebo Německu.  

Mezi další konkurenční společnosti patří společnost Viastore systems s.r.o., 

která je také dceřinou společnosti s majetkovou provázanosti v Německu. Prodejní 

sortiment je širší a cenově je srovnatelná se společností Kasys. Další je konkurenční 

společnost KOVAL systems s.r.o, která má majetkovou účast ve Slovenské republice 

a její sortiment je také širší. Navíc nabízí skladovací systémy např. automatické 

paletové systémy používané v logistických centrech. Nicméně postupně se se svými 

produkty stává na stejném trhu dobrou konkurencí.  

Kasys s.r.o., Viastore systems s.r.o. a KOVAL systems s.r.o se 

od KARDEXU odlišují tím, že nabízí větší sortiment výrobků např. dopravníkové 

systémy, samonosné sklady a paletové regály. Tyto konkurenční společnosti mají 

nižší cenovou politiku a omezenou nabídku souvisejících služeb jako je např. nižší 

pokrytí servisních činností v ČR a tím i delší časovou náročnost při řešení 

provozních problémů. Společnost KARDEX neservisuje požadavky zákazníků 

konkurenčních společností, čímž si zajišťuje stabilitu prodeje svých výrobků a 

náhradních dílů. 

 Nově vstupující 2.3.2.2

Vzhledem ke specifickému oboru podnikání společnosti KARDEX i dalších 

konkurenčních firem a vytvořenému know-how, je velikost vstupní bariér pro nové 

firmy vysoká. Poslední konkurencí, jež do tohoto odvětví vstoupila je společnost 

Viastore systems s.r.o., která je stejně jako KARDEX dceřinou společností 
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s majetkovou účastí v Německu. Společnost KARDEX má konkurenční prostředí 

dobře zmapováno, snaží se udržovat se svými odběrateli nadstandartní spolupráci a 

zabraňovat vstupu potenciální konkurence např. zakotvením konkurenčních doložek 

ve smlouvách především vedoucích pracovníků a patentováním svých výrobků a 

technologií. 

 Substituty a komplementy 2.3.2.3

Analýzou substitutů (produktů konkurenčních společností) jsem zjistil, že se 

výrobky svou funkčností příliš neliší. Jedinou odlišností je vyšší kvalita nabízených 

skladovacích zařízení a poskytování technické a softwarové podpory v těchto 

skladovacích systémech. Substituty v tomto případě nelze brát pouze jako dané 

výrobky, ale musíme brát v úvahu i služby s nimi spojené. Proto KARDEX do své 

kvality zařazuje časovou pružnost na požadavky zákazníků např. krátké dojezdové 

časy při naléhavém servisním případu, zajištění bezpečnosti při obsluze systémů 

např. nouzové vypínače a optické bezpečnostní závory nebo dokonale technicky 

opracované materiály, ze kterých je skladovací zařízení vyrobeno, aby nedocházelo 

k úrazům např. pořezáním o hranu plechu nebo při skřípnutí prstu. Všechny tyto 

faktory jsou zohledněny již v ceně skladovacího systému. Zákazníci si mohou vybrat 

volitelné nastavení systému. 

Substitutem, který je levnější než automatické skladovací zařízení společnosti 

KARDEX jsou statické regály, které zabírají více prostoru, znesnadňují přehlednost 

při pravidelných inventurách a zvyšují tak časovou náročnost a náklady na mzdy 

pracovníků. 

 Pozice dodavatele 2.3.2.4

Společnost KARDEX své výrobky nakupuje u mateřské společnosti, která je 

vyrábí. KARDEX ČR využívá dodavatele pro nákup drobného instalačního 

materiálu, jednou za tři roky k nákupu nářadí a na montování a instalaci skladových 

zařízení. Jelikož se společnost zaměřuje na dodávání kvalitních výrobků, klade vyšší 
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nároky také na kvalitu nakupovaných materiálů a služeb. Před konečným výběrem 

externí společnosti, ověřují techničtí zaměstnanci KARDEXU technickou 

vybavenost dané společnosti, kvalifikovaný personál (formou přezkoušení) a finální 

výsledek Tyto externí společnosti dodávají pracovní sílu pro jednotlivé instalace 

skladovacích systémů u zákazníků. K financování investic používá společnost vlastní 

zdroje vytvořené z finančních rezerv. 

 Pozice zákazníka 2.3.2.5

Společnost KARDEX má zákazníky v různých odvětvích. Nejvíce zákazníků 

má ve strojírenském a automobilovém průmyslu. Dále má zákazníky v bankovním 

sektoru, farmaceutickém a chemickém průmyslu. 

Právě odběratelé z automobilového a strojírenského průmyslu mají nejvyšší 

nároky na kvalitu a komplexnost dodávaných služeb. Jako příklad uvádím: Škoda 

Auto a.s. (Mladá Boleslav) má vysoké požadavky na rychlé servisní zásahy v případě 

zastavení skladovacích systémů, které jsou používány jako mezisklady na výrobních 

linkách. Pramet Tools, a.s. (Šumperk) má vysoké nároky na zatížení jednotlivých 

polic ve skladovacím zařízení, jelikož je na nich skladován těžký výrobní materiál. 

Požadavky těchto zákazníků vyžadují delší čas na přípravu popř. následné úpravy 

navrhovaných řešení. 

Naopak nejméně náročnými odběrateli jsou HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. 

(Mohelnice), Befra Electronic, s.r.o. (Horní Suchá) a Česká spořitelna, a.s. (celá síť 

poboček v ČR).  

2.3.3 SWOT analýza 

Prostřednictvím SWOT analýzy jsem zhodnotil schopnosti využití potenciálu 

společnosti KARDEX, který ji může pomoci udržet na špičce svého oboru. Aby 

obstála v konkurenčním boji, snaží se udržet si postavení na trhu, produkovat kvalitní 

výrobky a služby, mapovat konkurenci a její plány do budoucna a udržet si co 
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nejlepší vztahy se zákazníky. Definoval jsem silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby, na základě kterých jsem se zaměřil na strategie využití. 

Silné stránky (S) 

 dobré jméno společnosti, 

 jednoznačné majetkové vztahy, 

 vlastnictví certifikátů a patentů, 

 strategické umístnění společnosti na hranicích s Polskem a 

Slovenskem, 

 zaměření na zákazníka a jeho potřeby, 

 kvalitní a dostupné výrobky a služby, 

 vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, 

 nákup od odběratelů za velkoobchodní ceny (např. obnova vozového 

parku), 

 využívání nových technologií ke sdílení informací mezi zaměstnanci, 

 zautomatizování činností zavedením nového informačního systému 

SAP, 

 pravidelná technická školení zaměstnanců, 

 investice do výzkumu a vývoje. 

Slabé stránky (W) 

 nižší vybavenost zaměstnanců cizími jazyky, 

 nedostatečné informování zaměstnanců o vizi (plánech) společnosti, 

 vyšší ceny výrobků a náhradních dílů (strategie kvality, ne kvantity), 

 závislost na mateřské společnosti, 

 nevědomost, že zdravá míra chybování je zdrojem úspěchu, 

zaměstnanci jsou nepřiměřeně trestáni za své chyby (byť 

nepodstatné), 

 nízký rozvoj podnikové kultury (zvýšení pracovní morálky, loajalita) 

 chybí podpora vzdělávání v jiných než technických oblastech 

(„měkké“ dovednosti např. jednání, komunikace). 
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Příležitosti (O) 

 využití nabídky školících firem v „měkkých“ dovedností, 

 rozšíření služeb pro zákazníky, 

 slabá konkurence na domácím trhu, 

 využití podpory mateřské společnosti pro vstup na zahraniční trh 

např. Rusko, Ukrajina. 

Ohrožení (T) 

 pokles prodejů v důsledku špatné ekonomické situace na trhu, 

 rostoucí náročnost zákazníků, 

 tlak na snížení cen poskytovaných výrobků a služeb, 

 inovace konkurentů, 

 ztráta zkušených zaměstnanců (odchod ke konkurenci), 

 malé využívání zkušeností jiných společností. 

 SO –Strategie využití 2.3.3.1

Pro společnost KARDEX je jednoznačně nejsilnější stránkou nabízení a 

dodávání kvalitních výrobků a služeb, které jí zajišťují dobé jméno na trhu i mezi 

odběrateli. V dnešní společnosti si odběratelé často sdělují reference, čímž mohou 

ušetřit spousty peněz a investovat je v jiné potřebné oblasti. Spokojení odběratelé 

jsou pro KARDEX zárukou stability společnosti na trhu. Především v oblasti 

nabízených služeb investuje společnost do technického vzdělávání zaměstnanců, aby 

si odbornou péčí udržela své portfólio odběratelů.  

Společnost KARDEX pravidelně zveřejňuje své majetkové vztahy, včas 

vyrovnává závazky vůči dodavatelům a obnovuje získané certifikáty, čímž zajišťuje 

svou bonitu a spolehlivost. Pro zajištění pružnosti a rychlosti reakce na potřeby 

zákazníků investuje nemalé finanční prostředky do obnovování HW a SW. Jelikož 

mezi zákazníky KARDEXU patří také továrny s non-stop provozem, umožnují 

zaměstnancům nové technologie rychlé řešení především servisních zásahů. 
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Příležitostí pro rozvoj společnosti je využít slabé konkurence na domácím 

trhu a zvýšit tak povědomí zákazníků o společnosti a jejích produktech např. odborné 

konference a prezentace na výstavách a veletrzích v ČR i v zahraničí, propagační a 

reklamní kampaň. Další možností je rozšířit portfólio služeb pro odběratele např. 

zavedení internetového on-line připojení na vzdálenou plochu zákazníka nebo 

nabídka pravidelných ročních servisních prohlídek u zákazníků včetně zaškolení 

jejich zaměstnanců. 

Potenciální příležitostí by pro společnost KARDEX bylo zpracování 

marketingového průzkumu a rozšíření nabídky svých produktů a služeb 

na zahraniční trhy např. v Rusku a Ukrajině. 

 ST – Strategie konfrontace 2.3.3.2

Společnost KARDEX si uvědomuje důležitost vzdělávání svých zaměstnanců 

pro odvádění kvalitní odborné práce, zároveň si je vědoma hrozby ztráty takto 

vyškolených pracovníků a jejich odchodu ze společnosti často ke konkurenci. Je 

důležité, aby zaměstnanci byli navzájem zastupitelní. Podstatnou roli zde hraje 

zodpovědnost zaměstnanců za svou práci. 

Mateřská společnost zajišťuje pobočce společnosti KARDEX v ČR 

potřebnou finanční stabilitu, což jí v případě poklesu prodeje přináší konkurenční 

výhodu. Společnost si v průběhu roku tvoří finanční rezervy na investice do vědy a 

výzkumu zaměřené na inovace svých produktů, čímž se snaží eliminovat ohrožení 

v případě náročnosti zákazníků. Největší hrozbou je tlak odběratelů na cenu 

nabízených výrobků, jelikož se KARDEX zaměřuje na kvalitu a ne kvantitu. 

Společnost je příliš uzavřená do sebe a nevyužívá zkušenosti jiných firem, 

tímto je nucena učit se pouze ze svých vlastních chyb a úspěchů, což bývá nákladné 

a časově náročné. 
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 WO –Strategie hledání 2.3.3.3

Je důležité, aby se společnost KARDEX snažila eliminovat své slabé stránky 

příležitostmi, které se jí nabízí. Svou závislost na mateřské společnosti může omezit 

vstupem na zahraniční trhy např. Rusko a Ukrajinu. Sdílením vizí a plánů vedení 

společnosti se svými zaměstnanci může upevnit jejich loajalitu. Příliš tvrdé postihy 

zaměstnanců za banální chyby, které nemají velký dopad, je odrazuje od jakýchkoliv 

nápadů a inovací, které by mohly přinést společnosti zvýšení efektivity práce. 

Mezi slabé stránky společnosti patří zaměření pouze na odbornou technickou 

část vzdělávání, ale neumožnuje zaměstnancům školení v jiných oblastech 

např. v komunikaci a jednání se zákazníky. Společnost by měla oslovit externí 

školicí agentury a zjistit si informace o možnosti využití čerpání dotací z EU. 

 WT – Strategie vyhýbaní 2.3.3.4

Je nutno aby společnost minimalizovala hrozby, které ohrožují její slabé 

stránky. Je důležité, aby všichni zaměstnanci měli v podvědomí vizi podniku. 

Především ti klíčoví zaměstnanci by měli být motivováni, aby nedocházelo k jejich 

odchodu ke konkurenci, ale právě naopak aby byl využit jejich potenciál k novým 

nápadům a inovacím, které přinesou společnosti zisk. S měnícími potřebami 

zákazníků je nutností rychle reagovat na změny a zvýšit tak efektivnost komunikace 

mezi pracovníky a vedením společnosti. K nastavení komunikace může pomoci 

podpora firemní kultury a zavedení vnitrokomunikačních systémů. 

2.4 Strategický plán společnosti 

V rámci provedené strategické analýzy jsem zjistil, že společnost nemá 

vypracovaný žádný konkrétní strategický plán a tudíž nemohu výsledky reálně 

porovnat se stávajícím plánem. Proto jsem v této diplomové práci navrhnul, jak by 

strategický plán měl vypadat. 
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2.4.1 Návrh strategických cílů a plánu 

Na základě provedené strategické analýzy makro i mikro okolí podniku 

za použití PEST analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy 

je mým cílem navrhnout vhodnou strategii pro společnost KARDEX s.r.o., která je 

pro budoucnost společnosti nejvýhodnější a zajistí ji stálý růst zisku do budoucna. 

Výhodou je, že oba jednatelé společnosti mají jasnou představu o strategickém plánu 

společnosti v obchodní i servisní oblasti. Nicméně oba tyto strategické cíle nejsou 

nikde formulovány ani definovány. Tento stav není možné z dlouhodobého hlediska 

udržet a může způsobit problémy ve formě protichůdných a rozporných rozhodnutí 

jednatelů, která nebudou mít společná řešení.  

Strategické cíle 

Jako první strategický cíl navrhuji získat stabilitu ve společnosti, nastavit 

jasnou firemní kulturu, stabilitu a loajálnost zaměstnanců, abych zabránil odchodu 

zaměstnanců ke konkurenci. 

Druhým strategickým cílem je sloučit představy obou jednatelů společnosti 

o budoucím plánu v obchodní a servisní oblasti a to tak, že plány by měly zahrnovat 

plnění stabilních ročních výsledků, zajištění dlouhodobé a střednědobé poptávky po 

výrobcích i službách, nárůst počtu zákazníků, zaujmout další část trhu v ČR 

i v zahraničí v Rusku a Ukrajině, vypracovat analýzu trhu a rozšířit nabídku 

poskytovaných produktů a služeb. 

Strategický plán 

Ke splnění prvního strategického cíle by si měla společnost KARDEX nechat 

vypracovat nezávislou analýzu od externí společnosti, jejíž cílem by bylo zjištění 

spokojenosti zaměstnanců s vedením, odměňováním a tokem činností ve společnosti. 

Před návrhem řešení by měla výsledky této analýzy pečlivě zvážit a zkonzultovat 

s mateřskou společností. Měla by spolupracovat více s mateřskou společností a 

podílet se tak na tvorbě ucelené firemní kultury.  
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Druhým krokem ke splnění druhého strategického cíle je vytvoření plánu 

obou jednatelů dohromady pro rozvoj společnosti a navržení zvýšení finančního 

zisku o 3% za rok. Společnost KARDEX potřebuje rozšířit zastoupení v bankovním, 

farmaceutickém a chemickém průmyslu. Tato odvětví by si měla zanalyzovat a najít 

v něm mezery popř. přizpůsobit své výrobky těmto odvětvím. Při expanzi 

na zahraniční trhy by měla společnost vypracovat analýzu trhu v Rusku a Ukrajině a 

poté vypracovat marketingový plán. Jde o expanzi v rámci současných zákazníků a 

jejich rozvoje. Těmito zákazníky myslím společnosti, které již daný nabízený 

produkt znají a již se na daném trhu nějakou dobu pohybují. Můžeme je považovat 

za jakési mentory při vstupu na daný trh v zemi, ve které chce KARDEX rozvíjet své 

aktivity. Společnost tak může těžit ze zkušeností, které se svými odběrateli má. 

Objevují se zde ale problémy s lidskými zdroji, jelikož dochází k fázi najít 

zaměstnance ovládající jazyk dané země a naučit ho poměrům na trhu. Najít takové 

zaměstnance může trvat měsíce. Dále je zapotřebí vytvořit zázemí v dané zemi, kde 

bude rozvíjet obchodní činnost a starat se o ekonomické potřeby (vytvoření zázemí 

pro chod pobočky). Je také za potřebí pro vstup na trhu neustále monitorovat trh a 

možné příležitosti. Nezbytnou součástí je i neustálá kontrola ze strany mateřské 

společnosti a popřípadě zásahy pro udržení strategie. 

2.4.2 Vize společnosti 

O vizi společnosti KARDEX v ČR by měla být informována mateřská 

společnost, aby se vize mateřské společnosti a pobočky v ČR potkávaly a měly 

stejný cíl a směr. Vizí společnosti KARDEX v ČR je dosahovat spokojenosti 

zákazníků kvalitou, inovací a komplexností služeb prováděných kvalifikovanými, 

zodpovědnými a loajálními zaměstnanci, kteří jsou nosnými pilíři podnikové 

filozofie KARDEXU. Takto stručná a srozumitelná vize pomůže zákazníkům udělat 

si rychlý přehled o cílech společnosti. 
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2.5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení a provedení strategické analýzy 

ve společnosti KARDEX s.r.o., najít a analyzovat všechny vnitřní a vnější faktory, 

které mohou mít vliv na upevnění pozice na trhu a umožní nový pohled na okolní 

konkurenční prostředí. 

PEST analýzou jsem zjistil, že politické a legislativní faktory nepředstavují 

pro společnost velké ohrožení, jelikož média o veškerých změnách dobře informují 

s dostatečným předstihem. Naopak technologické a technické faktory jsou 

pro společnost KARDEX zásadní. Pokud si chce udržet konkurenceschopnost 

na trhu, musí investovat nemalé finanční prostředky do nových strojů pro výrobu 

svých výrobků. Střední riziko představují pro společnost sociální a demografické 

faktory, jelikož se počty kvalifikovaných potenciálních odborníků z řad studentů 

snižují. A ekonomické faktory jako je zvyšující se míra inflace, která může způsobit 

nárůst cen vstupních komodit, což se může promítnout do cen výrobků. 

Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil jsem analyzoval konkurenční 

prostředí, kde má společnost KARDEX tři hlavní konkurenty, kteří mají nižší 

cenovou politiku a nabídku souvisejících služeb. Společnost si stabilitu prodeje 

svých výrobků a náhradních dílů zajistila tím, že neservisuje požadavky zákazníků 

konkurenčních společností. Analýza nově vstupujících společností ukázala, že 

velikost vstupních bariér je pro nové firmy vysoká a že KARDEX zabraňuje vstupu 

potenciální konkurence např. zakotvením konkurenčních doložek ve smlouvách 

zaměstnanců a patentováním svých výrobků a technologií. Analýzou substitutů jsem 

zjistil, že se výrobky KARDEXU od výrobků konkurenčních společností příliš neliší. 

Jedinou odlišností je kvalita nabízených skladovacích zařízení a poskytování 

technické i softwarové podpory. V případě společnosti KARDEX beru jako součást 

výrobku také služby, které ke svým výrobkům zajišťuje a díky kterým má před 

konkurencí náskok. Analýza pozice dodavatele ukázala, že skladovací zařízení 
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pocházejí přímo z výroby mateřské společnosti, proto KARDEX využívá externí 

společnosti jen minimálně a to především na montáže těchto zařízení. Analýza 

zákazníků ukázala, že má společnost největší odběratele především v automobilovém 

a strojírenském průmyslu, což se projevuje vyššími nároky na kvalitu a komplexnost 

dodávaných služeb. Více by se měla zaměřovat na bankovnictví, farmaceutický a 

chemický průmysl. 

SWOT analýzou jsem definoval silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

společnosti. Tyto definované fakta jsem analyzovat v jednotlivých strategiích, 

přičemž strategie využití (SO) je pro společnost nejvýhodnější. 

Na základě těchto analýz jsem sestavil strategické cíle a plán společnosti, 

který je rozdělen do 2 fází, jejichž cílem je získání stability uvnitř společnosti a poté 

zvýšení zisku společnosti o 3% za rok s udržením stávajících zákazníků, rozšířením 

portfolia nabízených výrobků a služeb a expanze na zahraniční trhy do Ruska a 

Ukrajiny. 

Ve svých analýzách a návrzích jsem vycházel ze současných možností 

společnosti. Závěrem bych uvedl, že společnost KARDEX s.r.o. je zavedenou 

celosvětovou společností, která již dnes má dobré jméno doma i ve světě v oboru 

logistického skladování. Věřím, že dle mých doporučení expandovat na trhy, kde 

ještě společnost neobchoduje a má velký potenciál na trhu, může tímto rozvinout 

oblast působení, zvýšit své zisky a posílit svou pozici na trhu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

apod. a podobně 

a.s. akciová společnost 

atd. a tak dále 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

HDP hrubý domácí produkt 

HW hadware 

např. například 

PEST politicko-legislativní, ekonomické, sociálně-demografické a 

technicko -technologické prostředí  

popř.  po případě 

s.r.o. společnost s ručením omezením 

SW software 

SWOT přeloženo z angličtiny jako silné a slabé stránky, hrozby a 

příležitosti společnosti 

tj. to je 

tzn. to znamená 

tzv. tak zvaně 
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SEZNAM CIZÍCH SLOV 

Balanced Scorecard systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku 

Brainstorming burza nápadů 

Just in time. právě včas 

Opportunities příležitost 

Price cena 

Product produkt 

Promotion propagace 

Placement umístění 

Strengths silné 

Threats hrozby 

Weaknesses slabé  
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