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1. ÚVOD 
 

Jakožto v ČR a většině ekonomicky vyspělých zemí tvoří stavební průmysl důležitou 

část národního hospodářství a můžeme jej považovat za jeden z pilířů národní ekonomiky, 

protože tvoří cca 7 % hrubé přidané hodnoty a také zaměstnává cca 9 % osob pracujících 

v civilním sektoru. Jedná se o dlouhodobě stabilizované odvětví z hlediska zaměstnanosti a je 

hlavním dodavatelem budov, nemovitostí a ostatních staveb, které jsou jednou z hlavních 

součástí hrubého fixního kapitálu. Jeho tvorba je jedním z faktorů růstu výkonnosti 

ekonomiky. 

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem si vybral Analýzu konkurence stavební 

firmy. Jedná se o Hrušeckou stavební společnost, jejíž hlavní činnost práce spočívá 

v revitalizaci panelových domů, bytů a dále stavba nových domů. Výběr této společnosti 

ovlivnila znalost prostředí, protože jsem v podniku pracoval několik měsíců na brigádě. 

            Cílem bakalářské práce je zjistit, jestli Hrušecká stavební společnost je schopna 

expanze, dále zaujmout větší podíl na trhu, více a lépe konkurovat stávající a potencionálně 

nové konkurenci v oblasti stavebnictví a to jak na stávajících trzích, tak i na nově vstupující 

trhy. 

            V rámci této studie jsem tedy při zjišťování vnějšího okolí použil několik analýz, které 

měli pomoci odhalit skryté možnosti a nedostatky firmy. Použitím SWOT analýzy jsem určil 

možné příležitosti a hrozby, které se nachází na trhu se stavebnictvím. V této analýze nebudu 

zkoumat silné a slabé stránky podniku, protože se zabývám pouze vnějším okolím firmy. 

Porterova analýza mi pomohla definovat jaké je toto odvětví z hlediska konkurence uvnitř 

odvětví, nové potenciální konkurenci, konkurenci substitutů, dále konkurence z hlediska 

zákazníků a dodavatelů. Poslední zpracovanou metodou je PEST analýza, kterou jsem použil 

ke zjištění makrookolí společnosti, tedy z pohledu politických, ekonomických, sociálních a 

kulturních vlivů a technických vlivů.  

           Vlastní práci jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem 

popsal jednotlivé analýzy (Porterova analýza, PEST analýza a SWOT analýza) a jejich 

funkce. Další částí je charakteristika firmy, kde jsem vytyčil základní informace o podniku, 
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jeho předmět činnosti, organizační schéma, dále údaje o zaměstnancích podniku a další 

informace o společnosti. Na základě teoretické části jsem zpracoval praktickou část, ve které 

jsem hodnotil v jednotlivých analýzách konkrétní situaci firmy HSS spol. s.r.o. Jednalo se 

tedy o Porterovu analýzu 5 konkurenčních sil, PEST analýzu a na základě výsledků z této 

analýzy jsem zpracoval analýzu SWOT. Po praktické části jsem zhotovil kapitolu návrhy a 

doporučení, ve kterých jsem definoval doporučení, která se týkají určitých kroků, které by 

mohla firma v rámci svého rozvoje provést.
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ 

Podnikatelské prostředí společnosti tvoří dvě složky. Vnitřní a vnější prostředí 

podniku.  

Vnější prostředí zahrnuje veškeré vlivy působící na organizaci z jejího okolí. Dělíme 

ho na mikroprostředí - zákazníci, konkurence, dodavatelé a lidské zdroje. Toto prostředí 

znázorňuji pomocí Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil. A makroprostředí podniku, které 

představuje síly, ovlivňující nejen situaci a rozhodování firmy, ale i celé mikroprostředí 

podniku. Patří sem technologické, ekonomické, politické, kulturní, sociální a internacionální 

vlivy. V této bakalářské práci je toto prostředí znázorněno pomocí PEST analýzy a dále 

pomocí SWOT analýzy, kde vzhledem k tomu, že provádím analýzu konkurence vnějšího 

prostředí stavební firmy, tak tato práce bude zaměřena pouze na část OT, tedy příležitosti a 

hrozby podniku.  

Vnitřní prostředí podniku zahrnuje každodenní působení faktorů, které jsou součástí 

organizace a které ovlivňují činnost podniku.  

Obr. 2.1: Prostředí podniku 

 

    Zdroj: přednášky z podnikové ekonomiky 
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2.1 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Michael Porter [6] identifikoval pět sil, které ovlivňují dlouhodobou ziskovou 

přitažlivost trhu nebo tržního segmentu. Porter se domnívá, že některé obory jsou trvale 

ziskovější (a tím také mnohem atraktivnější) než jiné. Ale firmy mohou přesto generovat 

hodně peněz i v neatraktivních oborech a mnoho peněz prodělat v lákavých oborech. 

Klíčovým aspektem je využití konkurenční výhody. Mezi těchto pět sil patří: 

 

1) odvětvoví konkurenti, 

2) potenciální uchazeči, 

3) substituční produkty, 

4) zákazníci, 

5) dodavatelé.  

 

Systémový rámec pěti faktorů umožňuje podniku proniknout do složitosti problémů a 

moci určit faktory, které jsou pro konkurenci v odvětví rozhodující a rozpoznat ty strategické 

změny, které by výnosnost odvětví a současně jeho vlastní výnosnost co nejvýrazněji zlepšily. 

Tento rámec má přitom za cíl zvýšit pravděpodobnost objevu žádoucí strategické inovace.  

Hlavní kritika Porterova modelu se týká jeho teoretických základů a také toho, že 

konkurování je dynamický proces, v němž nikdy není dosaženo rovnováhy. [5] 
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Obr. 2.2: Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

 

Zdroj: Internetové stránky: http://www.synext.cz/analyza-konkurence-jejich-uspesnych-a-neuspesnych-

kroku-jejiho-potencialu.html 

2.1.1 Stávající konkurenti v odvětví 

Vnit řní rivalita  – jedná se o konkurenci mezi společnostmi, které operují ve stejném 

tržním segmentu. Tento konkurenční boj může mít různou intenzitu a řadu forem. Důležité je 

snažit se utvářet podobu konkurence a vzít svůj osud do vlastních rukou. Konkurenční 

nástroje zahrnují: 

� cenu,  

� kvalitu,  

� služby,  

� záruky a garance, 

� reklamní kampaně, 

� akce na podporu prodeje, 

� distribuční kanály, 

� nové výrobky…. 
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Skladba těchto nástrojů se v čase mění tak, jak podniky mění své konkurenční 

strategie v reakci na nové tržní podmínky a akce soupeřů. 

Existuje několik faktorů, které ovlivňují velikost rivality mezi konkurenty v daném 

odvětví. Mezi tyto faktory patří: 

� Počet a velikost konkurentů v konkurenčním okolí – čím více máme konkurentů, 

tím je větší pravděpodobnost nových, kreativních strategických tahů. Nenastanou-li 

výrazné rozdíly ve velikosti zdrojů a kvalitě schopností jednotlivých firem, potom je 

méně pravděpodobné, že jeden z nich zvítězí v konkurenčním boji a ovládne trh. 

V tomto případě dochází k nepřetržité posloupnosti konkurenčních akcí a protiakcí.  

� Míra r ůstu trhu  – trhy, které rychle rostou, jsou většinou provázeny menší rivalitou. 

Tato situace nastává proto, že soupeřící podniky mohou dosáhnout svých cílů 

týkajících se růstu trhu prostřednictvím růstu poptávky. Z tohoto důvodu se podniky 

snaží využít všech svých zdrojů k tomu, aby udržely krok s poptávkou. Příčinou 

intenzivní konkurence může být pomalý růst odvětví, kdy se konkurence soustředí na 

soutěž o podíl na trhu s firmami, které usilují o růst. Boj o podíl na trhu se stává 

nestabilnější než stav, kdy rychlý růst odvětví zajišťuje podnikům možnost zlepšit 

výsledky, pokud udrží krok s vývojem odvětví. Naopak, pokud poptávka roste pomalu 

a podnik chce dosáhnout růstu tržního podílu, tak musí tento podíl dosáhnout na úkor 

svých konkurentů, což ústí v cenové války a jiné konkurenční taktiky.  

� Vysoké fixní náklady – konkurenční rivalita nastává v kapitálově náročných 

odvětvích s vysokými fixními náklady, kde je nezbytné jejich zapojení a plné využití 

kapacity. Tato rivalita se vyskytuje především v obdobích, kdy dochází k oslabení 

poptávky a podniky jsou nuceny používat slevy, rabaty a další taktiky pro podporu 

růstu objemu prodeje a využití kapacit. 

� Diferenciace produktů – jedná se o situaci, kdy jsou produkty málo diferencované a 

kupující mohou snadno přecházet od jednoho konkurenta k druhému a tím se 

zintenzivňuje konkurenční boj. 

� Výstupní bariéry z odvětví – vysoké výstupní bariéry v období poklesu poptávky 

vytvářejí nadbytečné kapacity a nutí podniky zůstat v odvětví za každou cenu i 

v případě krátkodobých ztrát. Tato situace vede k cenovým válkám. Mezi výstupní 
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bariéry patří investice do strojů, které nemají variantní použití, vysoké fixní náklady 

na výstup, penále za nedodržení dlouhodobých smluvních závazků nebo vzájemná 

závislost a propojení podniků.  

� Akvizice slabších podniků – když vstoupí do odvětví nový podnik prostřednictvím 

akvizice, tak s sebou většinou přinese nové dovednosti a zdroje pro uplatnění agresivní 

konkurenční strategie s cílem povznést získaný podnik na vedoucí místo v odvětví. 

� Globální zákazníci – mezi tyto zákazníky patří Coca-Cola, Pepsi Cola, výrobci 

automobilů, kopírek, spotřební elektroniky a další. [7]  

 

2.1.2 Potenciální noví konkurenti 

Rivalita nových konkurentů – možnost vstupu nových konkurentů do daného 

sektoru stoupá s mírou ziskovosti, jeho růstem a snadnou dostupností. V tom okamžiku hrají 

roli tzv. „strategické“ a „strukturální“ vstupní bariéry. 

 

Bariéra strategická – současní výrobci dělají vše pro to, aby jejich trh byl pro nové 

konkurenty neatraktivní, např. v případě cenové války mohou využít svou volnou kapacitu, 

kterou si pro tuto chvíli udržovali. Nebo jakmile se na trh pokusí vstoupit někdo nový, použijí 

novou moderní technologii, kterou do této chvíle zadržovali. 

 

Bariéra strukturální  – pro nově příchozí společnosti je dána požadovanou výrobní 

kapacitou, kterou potřebují, aby dosáhly rozumné nákladové ceny a nedostatkem zkušeností a 

přístupu k distribučním kanálům, dále investicemi, které jsou nezbytné, aby dodavatel získal 

nové místo na trhu a stal se známým. [3] 
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Další typy vstupních bariér: 

a) Úspory z rozsahu a zkušenostní efekt – zkušenosti získané při mnohonásobném 

opakování výrobního procesu a velké objemy umožňují významné úspory nákladů. 

V některých odvětvích je k docílení dostatečné efektivnosti nutno dosahovat relativně 

velkých objemů. Potenciální konkurenti jsou potom nuceni akceptovat nákladové 

zvýhodnění a tím i menší výnosnost. 

b) Technologie a speciální know-how – mnoho odvětví je založeno na technologiích a 

schopnostech chráněných patenty, které nejsou volně dostupné a mohou tvořit 

důležitou vstupní bariéru. Další překážkou může být i nedostatek kvalifikovaných 

lidských zdrojů, které by pracovali s určitou technologií. 

c) Znalost značky a oddanost zákazníků – preference obchodní značky podniku a 

loajalita zákazníka tvoří důležitou vstupní bariéru. Potenciální konkurenti musí 

investovat mnoho času a zdrojů do reklamy a prodejných akcí, aby prolomili bariéru 

věrnosti zákazníka k určité značce, nebo musí nabídnout velmi výhodné ceny a 

doplňkové služby, kterými si získají zákazníkovu pozornost.  

d) Kapitálová náročnost – čím vyšší je úroveň celkových investic nezbytných 

k proniknutí na trh, tím limitovanější bude počet potenciálních konkurentů. Kapitálově 

nejnáročnější bývá výstavba výrobních závodů, pořízení nových výrobních zařízení, 

financování reklamy a krytí počátečních ztrát. 

e) Absolutní nákladové výhody – mohou mít podniky, které jsou pro potenciálního 

konkurenta nedostupné. Mezi tyto výhody patří přístup k nejlepším a nejlevnějším 

materiálům a surovinám, příznivá poloha závodu, vlastnictví dokonalejší technologie, 

která je výsledkem z minulých zkušeností, patenty, utajené procesy, způsob řízení, 

přístup k levnějším finančním zdrojům a jiné. 

f) Přístup k distribučním kanálům – jde o to, že výrobce dodává zboží přes distribuční 

články (bary, pivnice) k zákazníkovi. Tyto články jsou zabrány výrobcem a prosazení 

nové konkurence by byla velmi obtížná. 

g) Legislativní opatření a státní zásahy – zásahy státu mohou omezovat vstup do 

odvětví prostřednictvím licencí, vyhlašováním tarifních a netarifních překážek. 

Některá odvětví (bankovnictví, prodej alkoholu…) jsou přímo kontrolována státem. 
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Další překážkou je přísná úprava zákonů na ochranu životního prostředí či 

spotřebitele. [7] 

 

2.1.3 Substituty 

Rivalita substitutů – jedná se o výrobky, které se dokážou funkčně vzájemně nahradit 

a znamenají pro stávající dodavatele ohrožení. 

Konkurenční síla plynoucí z hrozby substitučních výrobků je determinována těmito 

faktory: 

� Relativní výše cen substitutů – existence cenově konkurenčních substitutů limituje 

ceny, které mohou firmy v odvětví stanovit, aniž by motivovaly zákazníky k přechodu 

k substitutům. Takto limitované ceny omezují zisky firem v odvětví. Tyto podniky se 

dostávají pod značný tlak a musí hledat nákladové úspory. 

� Diferenciace substitutů – díky substitutům mohou zákazníci srovnávat kvalitu, výkon 

a cenu výrobků. Podle těchto faktorů se zákazníci mohou rozhodnout, jaký výrobek 

budou kupovat. 

� Náklady na změnu – jedná se o velikost nákladů zákazníka při přechodu na 

substituční výrobek. Mezi náklady přechodu patří pořízení dodatečného vybavení pro 

zpracování substitutů, technická pomoc a seřízení strojů, školení zaměstnanců, čas a 

náklady na testování kvality a spolehlivosti substitutů, psychické náklady spojené 

s ukončením spolupráce se starým dodavatelem a navázání nových vztahů. [7] 

Příklady substitutů:  rohlík x chleba, plyn x dřevo, káva x čaj…  

 

2.1.4 Zákazníci 

Rivalita způsobená zákazníky – vliv zákazníků na ziskovost je dán těmito faktory: 

� Počet zákazníků – zákazníci mají větší vliv, pokud je jich na trhu méně a jsou 

relativně jednotní, tzn., že se mohou operativněji „zorganizovat“ v prosazování svých 

zájmů 
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� Stupeň koncentrace zákazníka – jestliže se na trhu vyskytuje malý počet zákazníků, 

ale nakupují relativně velké množství výrobků, jejich vyjednávací pozice na věci ceny 

a podmínek dodávky je lepší 

� Nebezpečí zpětné vazby integrace – ve výrobním nebo obchodním řetězci dochází k 

„integraci“ dodavatelů způsobené tlakem zákazníků, což často vede k tomu, že cena a 

ziskovost výrobce polotovaru vzdáleného od konečného zákazníka klesá (vznikají tzv. 

cenové nůžky, např. bývá to typické u hutní prvovýroby, zemědělské prvovýroby…) 

� Stupeň diferenciace produktu – jestliže odběratel nemá jinou možnost než 

nakupovat od určitého výrobce, má malou sílu při vyjednávání. Pokud je však na trhu 

více konkurentů, zákazník si může vybrat a má i více možností při vyjednávání 

� Citlivost na kvalitu produktu  – pokud zákazník preferuje kvalitu produktu, vyhrává 

na trhu ten dodavatel, který má náskok v kvalitě své výroby (uplatňuje systémy řízení 

jakosti apod.). [8] 

 

2.1.5 Dodavatelé 

Rivalita způsobená dodavateli – zde platí obdobná pravidla jako u zákazníků. 

Dodavatelé však mají oproti zákazníkům větší možnosti určovat podmínky, kterými se pak 

musí odběratelé řídit. Vyjednávající síla dodavatelů je vysoká za těchto předpokladů: 

� Je-li vstup pro odvětví odběratelů velmi důležitý, kdy rozhodujícím způsobem 

ovlivňuje kvalitu výstupu nebo tvoří významnou část celkových nákladů, 

� je-li odvětví dodavatelů ovládáno několika velkými podniky, které využívají svoji 

tržní pozici, jež navíc není ohrožena konkurenčními podmínkami, a které svým 

odběratelům dodávají velké objemy vstupů, 

� jsou-li příslušné vstupy natolik jedinečné, diferencované, že pro kupujícího je 

nesnadné či nákladné přejít od jednoho dodavatele ke druhému, nebo když výrobní 

proces odběratele závisí na určitém speciálním vstupu dodavatele, 
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� nejsou-li odběratelé důležitými zákazníky pro dodavatele, pak dodavatelé nemají 

žádný motiv podporovat odvětví odběratelů nižšími cenami, lepší kvalitou nebo 

novými výrobky, 

� jestliže odběratelé nevykazují snahy vypovídající o možné zpětné vertikální integraci. 

[7] 

 

2.2 PEST analýza 

Každý podnik je ovlivněn charakterem okolí, v němž se nachází a v němž působí. Za 

klíčové jsou považovány politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní, technické a 

technologické faktory makrookolí. Analýza, která dělí vlivy makrookolí do čtyř základních 

skupin, se nazývá PEST analýza.  

Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla 

mít významný dopad na podnik a odhadovat, jaké změny by v těchto oblastech mohly 

nastat. Tyto změny mohou mít obrovský vliv na konkurenční pozici podniku na trhu a 

signalizují  tedy potenciální potřebu změny strategie. Upozorňují podnik na příležitosti a 

varují před riziky. Podniky, které jsou vnímavější vůči svému okolí, zcela jistě dosahují 

lepších výsledků, než ty, které vnímají své okolí méně citlivě. [10] 

PEST analýza by se měla zaměřit na všechny trhy, na kterých daná firma působí. Při 

zkoumání jednotlivých trhů jsou důležitými složkami zákazníci (customers), samotná země, v 

níž firma působí (country), náklady, které na daném trhu dosahuje (costs) a konkurence 

(competition), s níž se setkává. V rámci PEST analýzy tak lze použít metodu 4C, která se 

právě zaměřuje na výše vyjmenované složky. Výsledkem této metody může být třeba 

rozhodnutí, do které země firma umístí své závody, zda své výrobky bude prodávat na jednom 

nebo na více trzích apod. [12] 

 

2.2.1  Politické faktory 

Mohou výrazně ovlivňovat rozhodování. Stát má velký význam v této oblasti, protože 

existuje spousta zákonů, vyhlášek, které upravují podnikání v současnosti i budoucnosti.
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Mezi tyto faktory patří např.: 

� Politická stabilita                                                           

� Stabilita vlády                                                               

� Daňová politika                                                            

� Podpora zahraničního obchodu                                     

� Legislativa                                                                    

� Pracovní právo                                                             

� Integrační politika                                                        

� Ochrana životního prostředí 

 

2.2.2  Ekonomické faktory 

Ovlivňují úspěšnost podniku na trhu, jestli bude vytvářet zisk, nebo bude dosahovat 

ztráty. 

 

Mezi tyto faktory patří např.: 

� Inflace 

� Nezaměstnanost 

� Obchodní bilance 

� Kurz měny 

� Množství peněz v oběhu 

� Úrokové míry 

� Vyrovnanost veřejných rozpočtů 

� Struktura spotřeby 

� Úroveň a struktura investic 
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2.2.3  Sociální faktory 

Tyto faktory ovlivňují nabídku a poptávku zákazníků po našich výrobcích a službách. 

 

Mezi tyto faktory patří např.: 

� Demografický vývoj                                                   

� Mobilita pracovních sil                                               

� Úroveň vzdělání a kvalifikace pracovních sil                

� Rozdělení příjmů                                                     

� Životní styl                                                                 

� Životní hodnoty (rodina, přátelé)                                

 

2.2.4  Technické faktory 

Může dojít k nečekaným změnám v této oblasti, které zásadním způsobem ovlivní 

konkurenční boj mezi firmami. 

 

Mezi tyto faktory patří např.: 

� Výše výdajů na výzkum (základní, aplikovaný)                        

� Nové vynálezy a objevy 

� Rychlost realizace nových technologií 

� Rychlost morálního zastarání 

� Nové technologické aktivity 

� Obecná technologická úroveň [11] 
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2.3 SWOT analýza 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování firmy (popřípadě problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je 

silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje 

postupy technik strategické analýzy. Označení SWOT je zkratkou slov z angličtiny:  

 

S – strengths – silné stránky 

W – weaknesses – slabé stránky 

O – opportunities – příležitosti 

T – threats – hrozby [1] 

 

Silné a slabé stránky podniku se vztahují k vnitřní situaci podniku, jaké má přednosti a 

slabiny vůči konkurenci. Příležitosti a hrozby se vztahují k vnějšímu prostředí, které podnik 

ovlivňuje. Neohlížejí se na postavení podniku a jeho problémy a podnik svými aktivitami je 

jen těžko může ovlivnit. Pokud podnik nezareaguje včas na nastalou situaci na trhu, může to 

být v pozdějších fázích pro něj i likvidační, protože konkurence může najít mezeru na trhu 

(příležitost) a bude dosahovat mnohem vyšších zisků, nebo v důsledku expanze mnohem 

menších nákladů.   

 

2.3.1    Silné stránky 

Dle Robbinse (2005) jsou to všechny činnosti organizace, které probíhají dobře, nebo 

jsou to jakékoliv jedinečné zdroje v podniku.  

Dle Pearce (1988) představují pozitivní faktory, obratnost a zkušenosti přispívající 

k úspěšné podnikové činnosti a výrazně ovlivňují jeho prosperitu. Jsou to schopnosti, 

dovednosti a zdroje zvýhodňující podnik vzhledem k trhu a konkurenci.  

Jde například o polohu podniku, kvalifikované zaměstnance, vlastnictví patentů, 

talentovaní manažeři, finanční rezervy, image podniku, tržní vůdcovství… 
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2.3.2    Slabé stránky 

Dle Robbinse (2005) jsou definovány jako vše, co se organizaci nedaří.  

Dle Pearce (1988) znamenají určitá omezení nebo nedostatky (schodek, manko) 

v rezervních zdrojích, zkušenostech a schopnostech, které vážně brání efektivnímu plnému 

podnikání. 

Jsou to například zastaralá technologie, nekvalifikovaní dělníci, překročené úvěry, 

dovednosti, finanční zdroje, image obchodní značky… 

 

2.3.3    Příležitosti 

Dle Robbinse (2005) jsou pozitivní trendy ve faktorech vnějšího prostředí.  

Dle Kotlera (1998) příležitosti je oblast zákaznických potřeb, jejichž uspokojováním 

může firma profitovat.  

Mezi ně mohou patřit změny v zákonech, které zvýší konkurenceschopnost firmy; 

uvedení nových technologií, které může firma snadněji využívat; identifikace změny 

v konkurenčních pravidlech; zdokonalení konkurenceschopnosti nebo podporování 

obchodních vztahů, expanze na nové trhy, zájem investorů o firmu, nové příležitosti pro 

investování… 

 

Obr. 2.3: Matice příležitostí [1] 

 

  

 

1) Příležitost nabízející nejvyšší užitek 

2) a 3) Možnost zvýšení atraktivity nebo 

pravděpodobnosti úspěchu 

      4) Malé nebo nevyužitelné příležitosti  

 

Pravděpodobnost úspěchu 

Vysoká Nízká 

Př
ita

žl
iv

os
t  

V
ys

ok
á 1 2 

N
íz

ká
 3 4 



Bakalářská práce   SWOT analýza 

~ 16 ~ 

 

2.3.4    Hrozby 

Dle Robbinse (2005) jsou negativní trendy ve faktorech vnějšího prostředí.  

Dle Kotlera (1998) hrozba je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového 

trendu ve vnějším prostředí, která by mohla v případě absence účelných marketingových 

aktivit vést k ohrožení prodeje nebo zisku.  

Jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé organizačním 

současným nebo budoucím vstupům. 

Mezi hrozby patří například nové technologie, změna legislativního nařízení, pokles 

kupní síly zákazníků, vstup nového konkurenta, pomalý tržní růst… 

 

Obr. 2.4: Matice hrozeb [1] 

 

 

1) Nejvážnější riziko 

2) a 3) Potřeba důkladnějšího zkoumání, zda 

nepředstavují vážnější riziko 

4) Malá rizika, lze je ignorovat  
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 

Název: Hrušecká stavební, s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručním omezeným 

Společníci: Ing. Zdeněk Dřímal & Ing. Vladimír Kubík 

Rok vzniku: 1999 

Sídlo: U Zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY 

Pobočka: Slovenská 1134, 702 00 OSTRAVA 2 

 

Firma HSS s.r.o. patří mezi střední podniky, jak z hlediska vymezení malých a 

středních firem podle počtu zaměstnanců, tak i podle Českého statistického úřadu. Z hlediska 

OSSZ už by se HSS, s.r.o. neřadila mezi malé organizace.  

Společnost HSS, s.r.o. je držitelem standardu řízení jakosti dle ČSN EN ISO 

9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a standardu 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci dle normy OHSAS 18001:1999. [14] 

 

3.1 Historie vývoje podniku HSS, s.r.o. 

Hrušecká stavební společnost vznikla 16. prosince 1999 a založila ji obec Hrušky. 

Základní kapitál společnosti činil 320 000,- Kč. HSS, s.r.o. sloužila především pro potřeby 

obce. Hlavní činností byla údržba vesnice, kde HSS, s.r.o. provedla rekonstrukci místní školy, 

střechu na školce, vybudovala kanalizaci a také se podílela na dopravní infrastruktuře v obci. 

V té době firma zaměstnávala okolo dvanácti zaměstnanců. V roce 2002 došlo k navýšení ZK 

na částku 1 600 000,- Kč z důvodu koupě areálu v Hruškách. Tento areál potřeboval 
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kompletní rekonstrukci, po níž zde vzniklo sídlo HSS, s.r.o. Významným milníkem se stal rok 

2006. V tomto roce HSS, s.r.o. se začala specializovat na revitalizace panelových a obytných 

domů a banky nechtěly poskytovat vysoké úvěry obci Hrušky. Tak nastala situace, že 

společníci Zdeněk Dřímal a Vladimír Kubík odkoupili 80 % obchodní podíl společnosti od 

obce, každý po 40 % v částkách dvakrát 640 000,- Kč a tím se stali majoritními vlastníky 

společnosti. V témže roce byla založena pobočka v Ostravě 2, kde se zaměřovali pouze na 

revitalizaci panelových domů. V prosinci roku 2007 společníci odkoupili od obce Hrušky 

zbývající obchodní podíl 20 % a zvýšili ZK na 3 000 000,- Kč.  

 

3.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti HSS, s.r.o. je především: 

� koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

� provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

� ubytovací služby, 

� provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody. 

 

Hlavní činností HSS, s.r.o. je v současné době revitalizace panelových domů a dalších 

obytných domů, kde objem zakázek činí 4/5 všech realizovaných zakázek. Zbývající 1/5 

zakázek tvoří stavba domů, dlažební práce, výkopové práce a další činnosti.  

 

3.3 Organizační struktura 

V podniku jsou dva jednatelé společnosti, jejichž obchodní podíl činí 50 % pro 

každého z nich. První jednatel Ing. Vladimír Kubík má na starosti ekonomický úsek, jehož 

činností je získávání zakázek, obchod, rozpočet společnosti a účetnictví. Má pod sebou 

sekretářku a účetní. Druhým jednatelem je Ing. Zdeněk Dřímal, který má na starosti technický 

úsek, jehož náplní práce je jednání se zákazníky, se zaměstnanci podniku, sjednávání 

obchodů, zadávání práce mistrům a zaměstnancům podniku. Viz příloha č. 1. 
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3.4 Zaměstnanci podniku 

Společnost zaměstnává celkem 27 zaměstnanců v těchto pozicích:  

� zedníci v počtu 5 

� řidiči a strojní pracovníci v počtu 5 

� řemeslníci (instalatér, svářeč) v počtu 4 

� techničtí pracovníci (jednatelé, sekretáři) v počtu 5 

� pomocné pracovní síly v počtu 8 

 

V letních měsících v období prázdnin společnost najímá brigádníky na pomocné práce 

v počtu 3 – 6 podle potřeby. Dále pro HSS, s.r.o. pracuje cca 120 subdodavatelů, kteří se 

podílí hlavně na revitalizaci panelových domů.  

Zaměstnanci podniku se pravidelně účastní různých školení, ať už je to v oblasti 

bezpečnosti práce (lešenáři), kterou provádí firma BPPO servis, tak také ve finanční oblasti – 

novely zákonů. Z důvodu kvality provedené práce se zaměstnanci účastní školení na 

zateplování domů u firmy STOMIX. 

Protože stavebnictví je sezonní odvětví, tak zaměstnanci dostávají celozávodní 

dovolenou v zimních měsících a to především v lednu. Tato dovolená trvá obvykle 3 týdny a 

přesný datum závisí na počasí. 

 

3.5 Další informace o HSS, s.r.o. 

V posledních letech se HSS, s.r.o. daří prosazovat na trhu a získávat důležité zakázky 

od měst na revitalizace sídlišť. Tyto zakázky nabírají na objemu a společnost musí zajišťovat 

dělníky – subdodavatele – na tyto práce. Proto hlavním cílem společnosti je stabilizace počtu 

subdodavatelů a stabilizace svého postavení na trhu. Dalším cílem je oprava areálu, kde HSS, 

s.r.o. sídlí. 
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Technické vybavení společnosti zaujímá významnou část podnikového kapitálu. 

Podnik vlastní 5 osobních aut, 3 dodávky, 3 nákladní automobily, jednoho nakladače, jeden 

malý bagr a další drobné technické vybavení.  

Společnost se mimo jiné zabývá také sponzoringem, kde objem sponzorských darů 

činí 500 000,- Kč za rok. HSS, s.r.o. sponzoruje hrušecký fotbal, investovala do oplocení 

dětského hřiště ve Valticích, dále také sponzoruje juniorský florbalový prvoligový tým 

v Hodoníně. Tento sponzoring slouží jako forma reklamy a díky němu se HSS, s.r.o. dostává 

do podvědomí stále většímu objemu lidí.  

Další formou propagace je reklama v regionálním rádiu, novinách a na webových 

stránkách firmy, které podnik vlastní teprve od ledna tohoto roku a jsou stále ještě ve 

výstavbě.  

Také HSS, s.r.o. poskytuje záruky na své služby, kde délka záruční doby závisí na 

formě provedené práce. Ze zákona poskytuje dvouletou záruku, ale vzhledem ke kvalitě 

provozovaných služeb dává i desetiletou záruku, a to na fasády panelových domů. 

V poslední době se stále skloňuje pojem finanční krize, která ovlivňuje většinu 

podniků. HSS, s.r.o. neeviduje v Jihomoravském kraji poklesy zakázek a zatím se jí tato krize 

vyhýbá, což dokazuje i předpověď obratu kapitálu v tomto roce, který se odhaduje na 200 

milionů korun (předchozí rok 178 milionů korun). V Moravskoslezském kraji, kde má HSS, 

s.r.o. pobočku, je situace horší. V tomto regionu výrazně ubylo zakázek na revitalizace 

panelových domů a společnost nyní vyhodnocuje situaci a zkoumá příčiny tohoto poklesu.  
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4. PRAKTICKÁ APLIKACE 
 

4.1 Porterova analýza pěti konkuren čních sil 

Porterova analýza zahrnuje pět konkurenčních sil, přičemž společné působení těchto 

sil rozhoduje o schopnosti podniku obstát v daném odvětví.  

 

4.1.1  Odvětvoví konkurenti 

Konkurentů na stavebním trhu je mnoho, liší se technickým vybavením, kapacitami a 

cenami služeb. Aby firma v konkurenci obstála, musí mít dobrou propagaci a reklamu, cenu 

nepříliš vysokou a pokud má firma vysokou cenu, tak poskytovaným službám musí také 

odpovídat vysoká kvalita a dále společnost musí být schopna včas reagovat na jakékoliv 

změny na trhu (u konkurence i zákazníků).  

 

V Břeclavi se nachází tyto konkurenční stavební firmy: 

� SWP - MP, s.r.o. 

� F & K & B, a.s.  

� Stavební firma Černohorský, spol. s r.o.  

� Stavební společnost Mutina Zdeněk, spol. s r.o.  

� J.A.R.H. Company, spol. s r.o.  

� TLAK SMOLÍK, s.r.o.  

� Polák - Čavale, s.r.o.  

� STAVIKA, s.r.o.  

� PREFILA s.r.o.  
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Další konkurenti v okrese Břeclav: 

� Mikulica, s.r.o.  

� Stavební společnost, spol. s r.o.  

� FCS, spol. s r.o. 

� Pringstav, s.r.o.  

� PREFILA s.r.o.  

� Renostav, spol. s r.o. 

 

Výše uvedené firmy se nachází v městě Břeclav nebo v jeho blízkém okolí. HSS, s.r.o. 

má také další konkurenty v podobě živnostníků, kteří poskytují stavební úpravy. Vzhledem 

k velikosti zakázek se jedná pouze o menší stavební práce a pro HSS, s.r.o. nejde o strategické 

zakázky důležité pro životnost podniku.  

V městě Břeclav žije cca 25 000 obyvatel a je zřejmé, že na tak relativně menší město 

je konkurence v Břeclavi a jeho okolí opravdu silná. Proto existuje velký konkurenční boj 

mezi firmami o co nejlepší zakázky, které HSS, s.r.o. úspěšně získává. V rámci 

konkurenčního boje se HSS, s.r.o. snaží o co nejlepší kvalitu svých služeb, aby byl zákazník 

spokojený a aby doporučil HSS, s.r.o. i dalším potenciálním zákazníkům. Tuto kvalitu HSS, 

s.r.o. zaručuje standardem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.  

HSS, s.r.o. se zaměřuje na více trzích. Jak již bylo výše uvedeno, tak HSS, s.r.o. 

realizuje své zakázky v okrese Břeclav i Hodonín, kde úspěšně vyhrává v získávání nových 

zákazníků nad konkurencí. Ale také její činnost probíhá v Moravskoslezském kraji, konkrétně 

v Ostravě, kde hlavní zájem spočívá v revitalizaci panelových domů. Zde HSS, s.r.o. má svou 

pobočku.  

Mezi hlavní konkurenty HSS, s.r.o. patří tyto firmy: 

1. F & K & B, a.s.  

2. TLAK SMOLÍK, s.r.o.  

3. STAVIKA, s.r.o.  
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F & K & B, a.s.  

Obchodní firma:  F & K & B, a.s. 

Právní forma:   akciová společnost 

Vznik firmy:   1992 

Sídlo:    Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 

Základní kapitál:  14 893 000,- Kč 

 

Stavební, projekční a obchodní firma F&K&B, a.s. byla založena v roce 1992 

spojením dvou soukromých stavebních firem. Při svém vzniku zaměstnávala 53 pracovníků. 

Byla ve vlastnictví fyzických osob, které získaly zkušenosti ve stavební činnosti dlouholetou 

praxí u OSP Břeclav a tyto plně využily pro dynamický rozvoj společnosti. K 31. prosinci 

2000 byla společnost transformována na akciovou společnost.  

Firma se zabývá kompletními dodávkami staveb v oboru pozemního stavitelství. 

Provádí výstavbu nových staveb, rekonstrukce objektů, opravy památkových objektů, 

projekční a inženýrskou činnost. Společnost F & K & B, a.s. je držitelem standardu řízení 

jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 

14001:2005 a standardu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci dle normy OHSAS 

18001:1999. [15]  

 

Činnost firmy 

� občanské stavby 

� průmyslové objekty a haly 

� stavby pro výrobu 

� rekonstrukce objektů 

� opravy památkových objektů 

� realitní, projekční a inženýrská činnost 
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Hospodaření společnosti 

Firma F&K&B, a.s. vykázala v posledním uzavřeném roce (2006) zisk ve výši 

359 000,- Kč, což oproti předchozímu roku jde o nárůst o 161 000,- Kč. Základní kapitál 

společnosti se skládá z 14 893 ks  akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  

1 000,- Kč, kde tyto akcie jsou veřejně neobchodovatelné. Z celkového obratu tvořily veřejné 

zakázky 41 % a zakázky soukromých investorů byly 59 %. 

Aktiva společnosti byly vykázány ve výši 31 324 000,- Kč, kde největší položku tvořil 

dlouhodobý majetek ve výši 20 027 000,- Kč. [17] 

 

Největší realizované stavby 

Bytový soubor Na Pěšině Břeclav, Polyfunkční soubor Husova-Slovácká Břeclav, 

Hasičský záchranný sbor Břeclav, Hotelové zařízení Hraniční zámeček Hlohovec, Domov 

důchodců Valtice.  

 

TLAK SMOLÍK, s.r.o.  

Obchodní firma:  TLAK SMOLÍK, s.r.o. 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Vznik firmy:   1989 

Sídlo:    Třída 1. Máje 8, 691 41 Břeclav 4 

Základní kapitál:  2 000 000,- Kč 

 

Společnost Tlak Smolík, se sídlem v Břeclavi, působí na trhu od 6. března 1989. V té 

době na základě nařízení vlády ČSR 1/1988 jako fyzická osoba při zaměstnání. Od 10.5 1990 

působí jako živnostník na plný úvazek v oboru stavebnictví, autodoprava – mechanizace se 

specializací na provádění protlaků pod komunikacemi. 

V prosinci roku 1997 dochází k transformaci na společnost s ručením omezeným. Od 

roku 2001 působí firma také v zahraničí a to zejména v Rumunsku prostřednictvím 
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společnosti IN-MA-CO IMPEX s.r.o. V roce 2002 je přesunuto sídlo společnosti do Prahy a v 

Břeclavi zůstává pouze provozovna.  

Společnost TLAK SMOLÍK s.r.o. je držitelem standardu řízení jakosti dle ČSN EN 

ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a standardu 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci dle normy OHSAS 18001:1999.  

 

Činnost firmy 

Společnost se zabývá prováděním staveb se zaměřením na stavby bytové, občanské, 

průmyslové a zemědělské. Dále se podnik věnuje rekonstrukci objektů, fasád, zateplování 

fasád včetně prací na objektech památkových, také provádí práce bourací a demoliční všeho 

druhu. Tyto služby firma poskytuje za použití nejmodernějších postupů a materiálů. 

V neposlední řadě podnik nabízí svým zákazníkům komplexní servis včetně engineeringu.  

Firma má k dispozici vlastní stavební mechanizaci, stroje pro zemní práce, skladovací 

prostory s dílnami. Tuto činnost zajišťuje cca 50 kmenových zaměstnanců s potřebným 

technickým vybavením a v potřebné profesní skladbě. Technickou činnost zajišťují technici s 

autorizací, kteří mají dlouholeté zkušenosti a praxi ve všech odvětvích stavební činnosti. [13] 

 

Hospodaření společnosti 

Firma TLAK SMOLÍK s.r.o. v minulých letech dosahovala nevyvážených výsledků 

hospodaření. V roce 2002 dosáhla zisku 210 000,- Kč, v roce 2003 však vykazovala ztrátu -

161 000,- Kč, v roce 2004 a 2005 dosáhla téměř stejného výsledku hospodaření ve výši 

213 000,- Kč a 201 000,- Kč, v roce 2006 však vykázala velký nárůst na zisku oproti 

předcházejícím létům ve výši 2 272 000,- Kč a naopak proti roku 2006 firma v následujícím 

roce dosáhla rekordní ztráty ve výši -5 964 000,- Kč.  

Hlavní příjmy společnosti plynuly ze zakázek pro České dráhy a.s. – 33 %, 

Moraviapress, a.s. – 29 %, Soufflet Agro, a.s. – 7 % a MSO servis s.r.o. – 6 %.  Aktiva 

společnosti byly vykázány ve výši 33 946 000,- Kč, kde největší položku tvořily oběžná 

aktiva ve výši 19 226 000,- Kč. [18] 
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Největší realizované stavby 

MORAVIAPRESS a.s., Břeclav: Hala rotaček, Břeclav: Dům s pečovatelskou 

službou, Břeclav: Bytové domy, ul. K.H.Máchy, Břeclav: Oprava pekárny v Břeclavi, 

Břeclav: Rekonstrukce objektu kasáren na byty, Břeclav: Rekonstrukce hotelu Akademie – 

technický blok, ČESKÉ DRÁHY a.s., Praha 1: Rekonstrukce ŽST Bučovice, Znojmo, 

Břeclav. 

 

STAVIKA, s.r.o.  

Obchodní firma:  STAVIKA, s.r.o. 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Vznik firmy:   1993 

Sídlo:    Na Hrudách 3363, 690 02 Břeclav 

Základní kapitál:  600 000,- Kč 

 

Firmu STAVIKA, s.r.o. založili dva společníci – Miroslav Svoboda a Pavel 

Rosenberg. Společnost vznikla v roce 1993 a sídlo má v Břeclavi. Od roku 2003 až do roku 

2006 se počet zaměstnanců firmy neustále zvyšoval. Firma zaměstnávala průměrně v těchto 

letech 38, 43, 48 a 55 zaměstnanců. V posledním uzavřeném roce 2007 v důsledku ztráty 

firma propustila 11 zaměstnanců na průměrný stav 44. Základní kapitál společnosti činí 

600 000,- Kč, kde společníci mají podíl na kapitálu v poměru 30:70. 

Společnost STAVIKA, s.r.o. je držitelem certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 

9001:2001 a zároveň je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti k provádění staveb z 

konstrukcí SENDWIX. 

 

Činnost firmy 

� provádění staveb a to i formou "NA KLÍČ" včetně jejich změn, udržovacích prací na 

nich a jejich odstraňování, půdní vestavby, malířské a natěračské práce 

� montáž a opravy elektrických zařízení nízkého napětí 
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� práce stavebními stroji a s těžkou mechanizací, silniční motorovou dopravu nákladní 

� provádění staveb certifikovanými systémy: YTONG, POROTHERM, HELUZ, 

IZOBLOK 

� zateplování staveb certifikovanými systémy: STO, MAMUT-THERM, SENDWIX 

[16] 

 

Hospodaření společnosti 

Firma STAVIKA, s.r.o. vykázala v posledních šesti uzavřených letech většinou kladný 

výsledek hospodaření. V roce 2002 byl výsledek hospodaření záporný ve výši -347 000,- Kč, 

v roce 2003 se firma dostává do kladných čísel ve výši 1 260 000,- Kč, v roce 2004 podnik 

vykázal zisk ve výši 1 536 000,- Kč, v roce 2005 činil zisk 446 000,-- Kč, v roce 2006 firma 

je ve ztrátě ve výši -5 742 000,- Kč v důsledku zakázky na stavbu domu pro sociální bydlení a 

v posledním uzavřeném roce 2007 firma opět vykazuje zisk ve výši 1 528 000,- Kč.  

Aktiva společnosti činila v roce 2007 částku 7 389 000,- Kč, kde největší položku 

tvořila oběžná aktiva ve výše 4 934 000,- Kč. [19] 

 

Největší realizované stavby 

Velký podíl realizovaných staveb tvořily rodinné domy, dále pak byty, fotbalové kabiny a 

další stavby. 
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Srovnání firmy HSS, s.r.o. s konkurencí 

Tabulka 4.1: Srovnání firmy HSS, s.r.o. s konkurencí v oblasti činnosti firem 

 HSS, s.r.o. F & K & B, a.s.  Tlak Smolík, s.r.o. Stavika, s.r.o. 

Činnosti 
firmy 

Koupě zboží za 
účelem jeho 

dalšího prodeje a 
prodej, provádění 

staveb, jejich změn 
a odstraňování, 

ubytovací služby; 
provozování 
vodovodů 

a kanalizací 
a úprava a rozvod 

užitkové vody 

 

Realizace 
občanských staveb, 

průmyslové 
objekty a haly, 

stavby pro výrobu, 
rekonstrukce 

objektů, opravy 
památkových 

objektů, realitní, 
projekční a 

inženýrská činnost 

Realizace 
občanských, 
bytových, 

průmyslových a 
zemědělských 

staveb; 
rekonstrukce 

objektů, fasád, 
zateplování fasád, 

práce na 
památkových 

objektech, 
demoliční práce 

Realizace staveb 
formou "NA 
KLÍČ", půdní 

vestavby, malířské 
a natěračské práce, 
práce stavebními 

stroji, silniční 
nákladní doprava, 
montáž a opravy 

elektrických 
zařízení nízkého 

napětí 

Zdroj: webové stránky firem 

 

Tabulka 4.2: Srovnání firmy HSS, s.r.o. s konkurencí 

Název 
firmy 

Rok 
vznik

u 

Dosažené 
certifikáty ZK 

Osobní 
náklady 

(rok 2006) 
VH 2004 VH 2005 VH 2006 VH 2007 

HSS, 
s.r.o. 

1999 

ISO 9001  
ISO 14001 
OHSAS 
18001 

3 000 000 3 315 000 70 000 130 000 800 000 
údaj není 

k 
dispozici 

F & K 
& B, 
a.s.  

1992 

ISO 9001  
ISO 14001         
OHSAS 
18001 

14 893 000 14 825 000 
údaj není k 
dispozici 

198 000 359 000 
údaj není 

k 
dispozici 

Tlak 
Smolík, 
s.r.o. 

1989 

ISO 9001  
ISO 14001         
OHSAS 
18001 

2 000 000 11 568 000 213 000 201 000 
2 272 
000 

-5 964 
000 

Stavika, 
s.r.o. 

1993 
ISO 9001  
certifikát 

SENDWIX 
600 000 10 686 000 1 536 000 446 000 

-5 742 
000 

1 528 
000 

Zdroj: webové stránky firem a Obchodní rejstřík 

První tabulka srovnává činnost HSS, s.r.o. a její konkurenty. Všechny firmy se 

zabývají realizací staveb. Firmy F & K & B, a.s. a Tlak Smolík, s.r.o. se zabývají i opravami 

památkových objektů.  
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Z druhé uvedené tabulky vyplývá, že všechny firmy až na HSS, s.r.o. vznikly téměř ve 

stejném období a to kolem roku 1992 a tzn., že jejich stáří je okolo sedmnácti let (HSS, s.r.o. 

– 10 let). Jsou to tedy firmy, které již získali nezbytné zkušenosti na stavebním trhu, měly 

možnost vybudovat si dobrou image a získat stálé zákazníky.  

Ani jedna z firem není členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 

Dalším srovnávacím faktorem jsou obdržené certifikáty. Všechny podniky mají 

certifikát ISO 9001 a až na Staviku, s.r.o. i certifikát ISO 14001 a OHSAS 18001. Znamená 

to, že pro žádnou z firem certifikáty netvoří konkurenční výhodu oproti dalším sledovaným 

konkurenčním firmám (kromě firmy Stavika, s.r.o., která nevlastní veškeré certifikáty).  

Důležitým prvkem srovnávání jsou základní kapitály (ZK) jednotlivých firem. Oproti 

HSS, s.r.o. je ZK firmy F & K & B, a.s. téměř pětkrát větší. Je to způsobeno tím, že podniky 

mají různou právní formu. Nejmenší ZK má firma Stavika, s.r.o. a to přesně pětkrát proti 

HSS, s.r.o. 

Následujícím srovnávacím faktorem jsou osobní náklady podniku v roce 2006. Tento 

faktor ukazuje, kolik podniky vynaložily finančních prostředků za mzdy. Všechny firmy 

vydaly za mzdy přes 10 000 000,- Kč a oproti tomu HSS, s.r.o. vyplatila svým zaměstnancům 

částku ve výši 3 315 000,- Kč, což je několikrát méně. Tento jev si můžeme vysvětlovat 

z několika pohledů. Jedním z nich je ten, že HSS, s.r.o. disponuje menším počtem 

zaměstnanců než ostatní podniky. Dalším důvodem může být ten, že HSS, s.r.o. platí svým 

zaměstnancům menší mzdy než konkurenční podniky. 

Dalším významným faktorem, který napoví, jak je firma úspěšná, je výsledek 

hospodaření. Pro srovnání jsou vybrána léta 2004 – 2007. V roce 2004 si nejhůře vedla HSS, 

s.r.o., jejíž VH činil 70 000,- Kč a nejlépe si vedla Stavika, s.r.o. s VH 1 536 000,- Kč. V roce 

2005 nebyly již tak markantní rozdíly ve výsledcích hospodaření jednotlivých firem. Všechny 

firmy se pohybovaly kolem 200 000,- Kč a nejlépe si vedla opět Stavika, s.r.o. s částkou 

446 000,- Kč. Další sledovaný rok 2006 je v rozdílnosti VH zajímavý. HSS, s.r.o. poprvé 

nemá nejnižší zisk (800 000,- Kč) oproti dalším sledovaným firmám, firma Tlak Smolík, s.r.o. 

dosahuje daleko vyššího zisku než ostatní firmy a to v hodnotě 2 272 000,- Kč a firma 

Stavika, s.r.o. se poprvé dostává do ztráty ve výši -5 742 000,- Kč. Údaje za rok 2007 nejsou 

úplné. K dispozici byly údaje firmy Tlak Smolík, s.r.o. se ztrátou -5 964 000,- Kč a firmy 

Stavika s.r.o. se ziskem 1 528 000,- Kč.   
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Graf č. 4.1: Výsledky hospodaření firem v letech 2004 - 2007 

 

Zdroj: výroční zprávy firem z Obchodního rejstříku 

 

Prezentace základních informací všech firem na webových stránkách je značně 

rozdílné. HSS, s.r.o. poskytuje pouze základní informace, tzn. kontakty na jednatele 

společnosti, dále dosažené certifikáty a reference podniku. Můžeme očekávat, že se situace 

v brzké době změní, protože webové stránky firmy jsou v provozu teprve od ledna tohoto 

roku a jsou stále ve výstavbě. Nejrozšířenější informace na webových stránkách má firma 

Tlak Smolík s.r.o., kde se nachází informace o firmě, její historie, služby které nabízí, 

reference a kontakty. Dále na těchto stránkách můžeme nalézt obdržené certifikáty, kde si lze 

všimnout špatného označení certifikátu jakosti ISO 9001 a environmentálního managementu 

ISO 14001, kde toto označení je přehozeno. Další zajímavostí, kterou lze na webových 

stránkách nalézt, je zcela totožný text v oblasti poskytování služeb u firem Stavika, s.r.o. a 

Tlak Smolík s.r.o., což lze považovat za pouhé „okopírování“ práce vytvořenou jednou ze 

společností. 
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4.1.2  Potenciální noví konkurenti 

Hrozba vstupů nových konkurentů na stavební trh, kde HSS, s.r.o. operuje, je poměrně 

vysoká. Podnik mohou ohrozit především velké firmy s dobrým jménem, které mohou přijít 

ze zahraničí, nebo z jiných krajů České republiky.  

Velké ohrožení by pro firmu nastalo v případě sloučení dvou či více stavebních firem 

působících na daném trhu, což by znamenalo pro HSS, s.r.o. nového silného konkurenta, 

neboť větší firma může působit i na více trzích, může mít nižší náklady a tím i nižší ceny za 

poskytované služby.  

Vstup nových potenciálních konkurentů na stavební trh ovlivňují vstupní bariéry. 

Mezi tyto vstupní bariéry patří velké počáteční náklady, které by nově vstupující firma musela 

vynaložit a to na materiál, stroje a zařízení (nákladní automobily, bagry, aj.), budovy, haly, 

sklady, kancelářské prostory a další vybavení. Také vyšší stupeň byrokracie může patřit mezi 

vstupní bariéry. Dlouhé vyřizování stavebních povolení, dále zákony na ochranu životního 

prostředí, různé druhy vyhlášek a další právní normy mohou odradit potenciálně nově 

vstupující firmu od úmyslu vstoupit na daný trh, či vůbec začít podnikat. Mezi vstupní bariéry 

můžeme zařadit vysoký počet stavebních firem, které již na trhu působí. Tyto firmy již mají 

velký podíl na trhu a pro nové začínající firmy by bylo těžké se prosadit. Neméně důležitou 

vstupní bariérou je preference zákazníků na nákup výrobků či služeb od stávajících firem. 

Zákazník je spokojený jak s kvalitou, tak s cenou výrobků či služeb a nově vstupující firma by 

musela vynaložit velké finanční a časové prostředky prostřednictvím reklamy, množstevních 

slev, dovozu zboží až do domu a dalších služeb k přesvědčení zákazníka, aby přešel ke 

konkurenční firmě. Poloha sídla a provozovny potenciálního konkurenta může patřit mezi 

vstupní bariéry. Pokud firma sídlí v odlehlé části obce, města a jiných lokalit, bylo by pro ni 

těžké konkurovat na zamýšleném trhu. Firmy, které mají dobrou dopravní infrastrukturu, tzn., 

že jsou poblíž důležitých dopravních tahů, dálnic a dalších dobře přístupných míst, tak to pro 

ně tvoří podstatnou konkurenční výhodu. 

Významným činitelem zda vstoupit či nevstoupit na daný trh je současná ekonomická 

krize. Tato doba nezajišťuje stabilní místo na trhu, jistoty zakázek a s tím související 

ziskovost podniku. V současné době ubylo mnoho zakázek na stavební úpravy, firmy se 

potýkají se stále snižujícím se ziskem a některé se dostaly i do záporných čísel. Proto dochází 

k propouštění zaměstnanců, aby došlo k výraznému snížení osobních nákladů ve formě mezd 
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a prémií a umožnilo to na další dobu přežití podniku. Přesto mnoho firem neustojí tuto tíživou 

situaci a zbankrotuje. Tato ekonomická krize může mít i kladnou stránku v té podobě, že 

dojde k ozdravení ekonomiky a na trhu zůstanou pouze ekonomicky silné podniky a dojde k 

„pročištění“ trhu. Znamená to, že se objeví nové příležitosti na stavebním trhu pro stávající 

firmy, ale po určité době se začne objevovat nová konkurence, která bude chtít tuto nově 

vzniklou mezeru na trhu zacelit. 

 

4.1.3  Substituty 

V oblasti stavebnictví se nachází pouze malé množství substitučních výrobků. Domy 

se staví na různé způsoby. Jde o zděné domy, dřevostavby, montované domy a v posledních 

letech je trendem úspora energií a objevují se ekologické domy. Všechny tyto typy domů se 

dokážou funkčně nahradit a závisí to na několika faktorech. Významným faktorem je cena. 

Uvažujeme-li, že pokud cena montovaných domů výrazně poklesne, tak zákazník může 

změnit svůj úmysl a místo zděného domu z cihel nebo podobného materiálu se rozhodne pro 

výstavbu montovaného domu. To znamená, že výrazně vzroste poptávka po montovaných 

domech a klesne poptávka po domech zděných. Samozřejmě může nastat i opačná situace. 

Vzroste cena montovaných domů oproti dřevěným domům (tyto domy jsou velmi drahé) a tím 

stoupne poptávka po dřevostavbách a klesne po montovaných domech. 

Dalším faktorem substitutů ve stavebnictví jsou náklady na změnu. Jedná se o takové 

náklady, které se vyskytnou při přechodu firmy při stavbě nového typu domu z důvodu 

nižších cen materiálů. Tzn., že když se zlevní dřevo, tak firma se může specializovat na 

stavbu dřevěných domů oproti domům zděných, takže nakoupí dřevěný stavební materiál a 

prodá cihly. Konkurence mezi substituty HSS, s.r.o. neovlivňují, protože hlavní činností práce 

je revitalizace panelových domů a zde substituty nejsou. 

 

4.1.4  Zákazníci 

Zákazníci jsou velmi významnou silou působící na společnost a celou její ziskovost. 

HSS, s.r.o. se snaží získat co nejvíce odběratelů a proto má propracovaný monitorovací 

systém, podle nějž monitoruje trh, kde má zjištěno, jaké bytové či panelové domy by chtěli 
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majitelé v brzké budoucnosti revitalizovat. Tento monitorovací systém tvoří významnou 

konkurenční výhodu. Aby firma získala co nejvíce zákazníků, tak se snaží plnit jejich veškeré 

potřeby a přání. Existují však hranice, kdy požadavky zákazníka mohou být pro firmu 

nepřijatelné. Jedná se zejména o přemrštěné slevy z ceny, nízké ceny za prováděné služby, 

kdy náklady firmy by nemusely být splaceny a podnik by nedosáhl žádného nebo jen 

minimálního zisku z realizované zakázky. 

Je zřejmé, že vliv zákazníků je značný. Odběratelé usilují o co nejvyšší kvalitu 

provedených služeb za co nejvýhodnější cenu. V případě velké zakázky, kterou by podnik 

mohl získat, se mohou zákazníci spolčit a začít s firmou vyjednávat o ceně, slevách, dodacích 

a platebních podmínkách a dalších ujednání a donutit tak firmu k ústupkům. Zda firma přijme 

či nepřijme požadavky zákazníků, závisí na aktuální situaci v podniku, její platební 

schopnosti a důležitosti této zakázky pro podnik. Pokud společnost nepřijme požadavky 

zákazníků, tak existuje reálná hrozba odchodu zákazníka ke konkurenci.  

HSS, s.r.o. poskytuje slevy za vykonané práce. Tyto slevy závisí vždy na konkrétní 

zakázce a dobrých vztazích se zákazníky. Formou slevy, kterou HSS, s.r.o. poskytuje, jsou 

také sponzorské dary.  

Mezi zákazníky HSS, s.r.o. patří především bytová družstva, jedná se o tzv. SVJ – 

společenství vlastníků jednotek, u nichž firma provádí 4/5 svých zakázek. Zbývající 1/5 

zakázek tvoří práce u soukromých osob. Významným partnerem HSS, s.r.o. jsou Moravské 

naftové doly, a.s. Se zákazníky jedná jednatel společnosti Ing. Zdeněk Dřímal. 
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4.1.5  Dodavatelé 

Firma HSS, s.r.o. má celou řadu dodavatelů, kteří se liší podle dodávaného materiálu. 

Mezi tyto dodavatele patří: 

Tab. č. 4.3: Dodavatelé 

Dodavatel Materiál 

Stomix, s.r.o. 
polystyrenové desky na 

zateplování domů 

Terranova, s.r.o. 
polystyrenové desky na 

zateplování domů 

Stavospol, s.r.o. stavebniny 

Stavmat plus, a.s. stavebniny 

Cemex, k.s. beton 

LHS, s.r.o. dlažba 

Kobzík dřevo 

SR střechy, s.r.o. materiál na střechy 

   Zdroj: HSS, s.r.o.  

Mezi nejdůležitější kritéria při výběru dodavatele řadíme kvalitu dodávaných služeb či 

zboží, poskytované záruky, dodací podmínky, cenu, řešení reklamací, celkové vystupování 

firmy a jejich zástupců. Protože HSS, s.r.o. s dodavateli neuzavírá dlouhodobé smlouvy, ale je 

zřejmé, že u těchto dodavatelů bude nakupovat i nadále (pokud se neobjeví nová firma – 

konkurent, který by přišel s výrazně nižšími cenami výrobků), tak je žádoucí jak pro HSS, 

s.r.o. a pro příslušného dodavatele udržovat dobré vztahy na obou stranách. V případě 

nespokojenosti HSS, s.r.o. s určitým dodavatelem může firma přejít ke konkurenci, protože 

dodavatelů ve stavebnictví je mnoho.  

Výhodou dlouhodobých dobrých vztahů společnosti může být cenové smlouvání. 

Pokud HSS, s.r.o. odebírá velké množství materiálu, tak je žádoucí pro obě strany smlouvat o 

ceně případně o množstevních slevách, kdy dodavatel může uskutečnit velkou zakázku.  
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4.2  PEST analýza 

PEST analýza zkoumá makroprostředí podniku z hlediska politických, ekonomických, 

sociálních a kulturních, technických a technologických vlivů. Tato analýza by měla rozpoznat 

a odlišit faktory významné pro daný podnik a také odhadnout jejich budoucí vývoj, určit 

pravděpodobné impulsy, které způsobují změny na konkurenční pozici podniku.  

 

4.2.1  Politické vlivy 

Jako každý podnikatelský subjekt v ČR, tak i HSS, s.r.o. je při výkonu své funkce 

ovlivněna politickým a legislativním prostředím země, které musí respektovat a musí se mu 

přizpůsobit. Stát různými opatřeními chrání prostřednictvím právních norem a zákonů 

celospolečenské zájmy, spotřebitele i výrobce.  

Mezi tyto právní normy patří: Zákoník práce, Zákon na ochranu hospodářské soutěže, 

Zákon o veřejných zakázkách, Zákon o územním plánování a stavebním řádu, Zákon o 

účetnictví, Zákon o zaměstnanosti, Občanský zákoník, Zákon o daních z příjmů, Zákon o 

ochraně životního prostředí, Obchodní zákoník a v neposlední řadě musí podnik dodržovat 

Listinu základních práv a svobod. 

Po vstupu ČR v roce 2004 do EU se legislativa změnila v mnoha oblastech. Mezi 

nejdůležitější patří pracovní právo, daňové zákony, obchodní zákony a normy na ochranu 

životního prostředí.  

 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Tento zákon je základním pilířem stavebnictví. Upravuje skutečnosti územního 

plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, dále soustavu orgánů územního 

plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, 

rozhodování v území, podmínky pro výstavbu a další skutečnosti. Dále má tento zákon vliv 

v oblasti povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování 

staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů a další úpravy. V neposlední řadě zákon 

upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na 
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výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a 

některé další věci související s předmětem této právní úpravy. [20] 

HSS, s.r.o. se tento soubor zásad až tak netýká. Z drtivé většiny zakázek společnost 

nemusí získávat územní povolení na realizaci staveb, neboť tyto záležitosti si zajišťuje sám 

zadavatel. Když už nastane situace, kdy podnik by si měl sám získávat územní povolení, tak 

tento úkol zadává projektující firmě, která zhotoví projekt na investici a získá veškerá 

potřebná povolení.   

 

Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 

A)  postupy při zadávání veřejných zakázek, 

B)  soutěž o návrh, 

C)  dohled nad dodržováním tohoto zákona, 

D) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému 

certifikovaných dodavatelů. [21] 

Zákon o veřejných zakázkách má malý vliv na podnik. Firma realizuje asi 25 % 

veřejných zakázek z celkového objemu a zbylých 75 % tvoří zakázky zadávané soukromými 

klienty. Tzn., že veřejné zakázky tvoří 1/4 rozpočtu firmy a v případě menšího získávání 

těchto zakázek se může spolehnout na soukromý sektor zákazníků.  

Postup při zadávání veřejných zakázek znázorňuje příloha č. 3.  

 

V čele ČR je od roku 2006 pravicová vláda, která provádí celou řadu ekonomických a 

sociálních reforem, jež významně ovlivňují HSS, s.r.o. a další podnikatelské subjekty. Mezi 

hlavní reformy patří: 

 

Daňová politika  

Největší úpravou prošel Zákon o dani z příjmů, u kterého daňová reforma přinesla 

zavedení rovné daně u daní z příjmů FO a změnu výše slev na dani. Namísto progresivní 
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sazby daně (12 – 32 %) byla zavedena rovná daň z příjmů FO ve výši 15 % pro rok 2009. 

Současně došlo k rozšíření základu daně u FO, který teď zahrnuje sociální a zdravotní 

pojištění placené zaměstnancem a zavedení tzv. „superhrubé mzdy“. Jedná se o navýšení 

známé hrubé mzdy o sociální a zdravotní pojištění, které za nás platí zaměstnavatel. Tato 

částka se pak zdaní jedinou sazbou 15%. Skutečná daň však činí přibližně 23% z hrubé mzdy. 

[22]  

V posledních dnech se čím dál častěji začínají ozývat hlasy o zrušení této „superhrubé 

mzdy“. Hlavně opoziční ČSSD chce tuto mzdu zrušit, protože sazba daně ve skutečnosti 

neklesla na slibovaných 15 %, ale na reálných 23 %.  

Změnám neunikla ani daň z příjmů PO. Jedná se o postupné snižování sazby daně 

z příjmů PO, která v roce 2008 činila 21 %, v roce 2009 je 20 % a od 1. ledna 2010 bude 19 

%.  

Mezi další změny patří zrušení limitu pořizovací ceny u osobních automobilů, dále 

byla prodloužena doba odepisování na pět let, protože byla zrušena stávající odpisová skupina 

1a a osobní automobily jsou nově zařazena do druhé odpisové skupiny. Tato reforma se týká 

všech osobních automobilů, které nejsou plně odepsány k datu nabytí účinnosti reformy – 

k lednu 2008. 

 

Dotace ze státního rozpočtu ČR a rozpočtů EU 

Pro svou podnikatelskou činnost může HSS, s.r.o. využít dotace ze státního rozpočtu a 

z rozpočtu EU. Stát nyní poskytuje dotace na zateplení panelových a obytných domů, na které 

vyčlenil 25 mld. Kč. Zájemci o dotace si budou moci vybrat z různých balíčků energetických 

úspor a ekologického vytápění. O tyto dotace si mohou zájemci žádat od dubna roku 2009. 

[23] 

Vzhledem k tomu, že jsme členem EU, tak podnikatelské subjekty mohou využít 

finanční prostředky z evropských fondů v rámci programového období 2007 – 2013.  
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Ochrana životního prostředí 

V poslední době se velmi lpí na ochraně životního prostředí a úspoře energií, které 

s tím souvisí. Podnikatelské subjekty musí dodržovat platné zákony o životním prostředí 

vydávané státem a taktéž vydávané EU. HSS, s.r.o. se navíc dobrovolně zavázala chránit 

životní prostředí prostřednictvím standardu environmentálního managementu dle ČSN EN 

ISO 14001:2005. 

Další situaci na trhu, se kterou se setkává mnoho stavebních firem, včetně HSS, s.r.o., 

je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Tento problém lze částečně vyřešit pomocí tzv. 

Zelené karty, jejímž cílem je zjednodušit a zrychlit proceduru přijímání zahraničních 

pracovníků mimo EU na ta místa, která nejsou obsazena českými zájemci. Díky systému 

Zelných karet se spojuje povolení k pobytu a pracovní povolení do jednoho dokladu. 

Záměrem je, aby doklad byl průhledný a veřejně kontrolovatelný.  

 

4.2.2  Ekonomické vlivy 

Celkový stav ekonomiky ovlivňuje všechny činnosti podnikatelských subjektů. 

Ekonomická vyspělost ČR má velký vliv na existenci příležitostí a hrozeb pro podnik. 

Z hlediska působení na společnost HSS, s.r.o. mají velký vliv následující faktory: 

Nezaměstnanost 

Od roku 1999 do roku 2008 se počet nezaměstnaných snížil o polovinu tedy z 8,7 % 

na 4,4 %. Tento vývoj je dobrou vizitkou růstu národního hospodářství ČR. Za poslední 5 let 

se obecná míra nezaměstnanosti neustále snižovala: 

 

Tab. č. 4.4: Vývoj nezaměstnanosti 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Nezaměstnanost 

v % 
8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 

Zdroj: vlastní zpracování z http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_cr 
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V porovnání s průměrnou mírou nezaměstnanosti v ČR a v EU v roce 2008 byla 

nezaměstnanost v ČR nižší o 1,8 %.   

Nezaměstnanost v okrese Břeclav, kde HSS, s.r.o. působí, se značně liší od celkové 

nezaměstnanosti v ČR. V roce 2004 činila 10,3 %, v roce 2005 byla 10,6 %, v roce 2006 

klesla na 9,8 %, v roce 2007 klesla ještě výrazněji na 8,2 % a v roce 2008 nezaměstnanost 

byla 6,1 %, tedy o 1,7 % více než v celé ČR.  

V odvětví stavebnictví bylo zaměstnáno 160,7 tisíc zaměstnanců ve 4. čtvrtletí roku 

2008 v podnicích s 20 a více zaměstnanci, kde manuálně pracujících bylo 99,9 tisíc osob, 

v pozemních a inženýrských stavitelství pracovalo 127,9 tisíc lidí, na stavební montážní 

činnosti pracovalo 18,2 tisíc osob a na dokončovací práce bylo zaměstnáno 6,1 tisíc osob. [24] 

Z důvodu celosvětové hospodářské krize nelze v následujících 2-4 letech očekávat 

další snižování průměrné míry nezaměstnanosti, spíše naopak. Podniky propouští 

zaměstnance, protože nemají odbyt a nezaměstnanost se začíná zvyšovat. V únoru tohoto roku 

se již vyšplhala na 7,4 %. Ke konci roku 2009 se předpovídá až 10 % nezaměstnanost. 

Tato situace má samozřejmě i dopad na HSS, s.r.o. Díky tomu, že se zvyšuje 

nezaměstnanost, tak podnik má více možností, jak získat kvalifikované zaměstnance, jejichž 

počet narůstá. Kdyby se situace obrátila a nezaměstnanost by začala klesat, tak ve firmě může 

nastat problém se získáním nových pracovníků, protože na pracovním trhu by nabízeli práci 

osoby, které nemusí mít dostatečnou kvalifikaci.  

 

Inflace 

Vývoj inflace se za posledních 10 let pohyboval okolo 2,5 %, i když existovaly 

výjimky, neboť v roce 2001 inflace byla 4,7 %; v roce 2003 činila 0,1 % a v dalších letech již 

byla konstantní kolem 2,5 %. V roce 2008 ale nastal výrazný nárůst míry inflace na 6,3 %. 

Tento nárůst lze vysvětlit z důvodu ropné krize, kdy barel ropy stál více jak 140 $. Zdražily se 

hlavně energie – elektřina, plyn a benzín, ale také vzrostly ceny obilovin a dalšího 

spotřebního zboží. Dalším negativním důsledkem nárůstu míry inflace na 6,3 % se stalo, že 

ČR přestala plnit Maastrichtská kritéria ke vstupu do měnové unie. V současné době míra 

inflace klesá a nyní se vyskytuje na 5,4 %. [24]  
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HSS, s.r.o. pociťuje účinky inflace v podobě dražších cen materiálů a surovin, dražších 

služeb – společnost musí vynakládat více finančních prostředků na energie, stavební práce a 

další záležitosti. Čím je inflace nižší, tím HSS, s.r.o. více ušetří o výše zmiňovaných položek. 

 

HDP 

Česká ekonomika ve své historii nezaznamenávala pouze růst, ale nacházela se i 

v negativních hodnotách. Zlom nastal v roce 1999, kdy národní hospodářství začalo stabilně 

stoupat. Před vstupem České republiky do EU se meziroční nárůst hrubého domácího 

produktu pohyboval okolo 2-3 %. Po vstupu ČR do evropské unie se hospodářský růst 

v podobě HDP začal výrazně lepšit až k meziročnímu nárůstu o cca 6 %. V roce 2008 však 

nastal výrazný útlum v růstu HDP na 3,1 %, který vznikl v důsledku ekonomické krize. 

Vysoká míra růstu HDP vedla k posílení ekonomické pozice státu. HDP nejvíce tvořil 

automobilový průmysl. 

V současné době, v období celosvětové hospodářské krize, nelze počítat s vysokým 

růstem HDP, kdy výrazně klesá export a také výroba všech druhů zboží a služeb. Odhady 

růstu HDP v letošním roce se různí. Ministerstvo financí ČR předpokládá pokles HDP oproti 

roku 2008 a to na 1,4 %. [25] 

 

Vývoj mezd 

Za posledních deset let se minimální mzda téměř z trojnásobila. V roce 1999 činila     

3 250,- Kč, v roce 2007, 2008 a v roce 2009 je 8 000,- Kč. V důsledku neustálého růstu 

minimální mzdy se firmám zvyšují mzdové náklady, i když v posledních třech letech výše 

minimální mzdy stagnuje. 

Ve 4. čtvrtletí roku 2008 činila průměrná hrubá měsíční mzda v celé ČR 25 381,- Kč, 

což je meziroční nárůst o 8,3 % a v Jihomoravském kraji činila 23 450,- Kč, což je meziroční 

nárůst o 7,6 %. [26,27] 

V podnicích s 20 a více zaměstnanci se průměrná měsíční mzda ve stavebnictví 

v prosinci roku 2008 pohybovala v částce 25 035,- Kč, což o 2 000,- Kč méně než je 

průměrná mzda v ČR. [28]  
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Dostupnost energií a náklady na energie 

Mezi hlavní energetické zdroje řadíme elektřinu, plyn a ropu, u kterých dlouhodobě 

dochází ke zvyšování cen surovin a energií. Toto zvyšování má za následek zdražování 

výrobků a služeb, které platí konečný spotřebitel. Každoročně rostou ceny elektřiny a plynu 

v řádu o 10 %. 

Cena ropy v posledních letech výrazně rostla až na hranici 140 $ za barel. V důsledku 

hospodářské krize ubylo poptávky po ropě a očekává se pokles v prodeji až o milion barelů 

ropy. V současné době se ceny ropy pohybují okolo 50 $ za barel. Paradoxem je, že i když se 

cena této významné komodity snížila téměř třikrát, tak se neustále zdražuje elektřina a plyn a 

také ceny služeb. 

Tato situace má vliv i na HSS, s.r.o. Podniku se díky nižší ceně ropy snižují náklady 

na dopravu, které činí cca 5 % celkových nákladů. Nejedná se o nijak významné číslo, a tudíž 

vliv ceny ropy na náklady společnosti není až tak podstatný.  

 

4.2.3  Sociální a kulturní vlivy 

Sociální, kulturní a demografické faktory odrážejí vlivy spojené s postoji a životem 

obyvatelstva a jeho strukturou. K 31. 12. 2008 v České republice žilo 10 467 542 obyvatel. Za 

rok 2008 se počet obyvatel zvýšil celkem o 86,4 tisíce. Bylo to o 7,5 tisíce méně než v roce 

2007. Nižší hodnota populačního přírůstku v roce 2008 oproti roku 2007 byla dána nižším 

saldem zahraniční migrace, které však ve srovnání s předchozími roky zůstalo velmi vysoké – 

71,8 tisíce osob (83,9 tisíce v roce 2007, ale 35-36 tisíc v letech 2005-2006).  

Důležitým ukazatelem je počet živě narozených dětí, který byl v roce 2008 o 4,9 tisíce 

vyšší než v roce předchozím a dosáhl 119,6 tisíce. Více dětí se naposledy narodilo v roce 

1993 (121,0 tisíce). [29]  

V posledních letech nastává nárůst narozených dětí v ČR, tzv. „babyboom“. Počet 

narozených dětí je pro HSS, s.r.o. důležitý z toho důvodu, že mladí lidé budou chtít 

v budoucnu stavět nové domy a byty, revitalizovat stavení po starších generacích a tím 

vzroste poptávka po službách podniku. Tuto skutečnost jsme mohli vypozorovat v minulých 

letech, kdy výrazně vzrostla poptávka po hypotékách. V současné době se ekonomika nachází 

v recesi a nastal výrazný útlum pořizování bydlení na hypotéky, protože lidé se bojí, že 
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přijdou o práci a nebudou mít z čeho splácet a také banky jsou v ČR velmi opatrné s 

poskytováním úvěrů. 

Neméně důležitým faktorem je životní prostředí, které musí podnik chránit. 

V posledních letech sílí hlasy o ochraně životního prostředí a podniky jsou nuceny měnit své 

výrobky, technologické postupy a zajistit likvidaci odpadů. HSS, s.r.o. se prostřednictvím 

standardu environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 zavazuje třídit 

veškerý odpad, který podnik při své činnosti vyprodukuje – suť, polystyren, barvy, dřevo, 

perlinky, plasty a další. Díky hlavní činnosti HSS, s.r.o., což je revitalizace rodinných domů a 

panelové výstavby, dochází prostřednictvím zateplování těchto objektů k úspoře energií a tím 

i ochrany životního prostředí.  

 

Mezi sociální a kulturní vlivy řadíme také trendy bydlení. Jedná se zejména o vývoj 

hypotečních úvěrů, dále vývoj cen rodinných domů, bytů a pozemků. Hypoteční úvěry měly 

rostoucí charakter a to v letech 2000 – 2008, kdy ročně se zvýšil objem hypoték o cca 20 000 

oproti předchozímu roku. Ve třetím  čtvrtletí roku 2008 bylo poskytnuto hypotečními 

bankami na českém území celkem 17 690 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 47,6 mld. 

Kč, což je o 3 % méně než ve stejném období roku 2007. Jde o srovnatelný vývoj s druhým 

čtvrtletím roku 2008, kdy bylo poskytnuto v objemu o 1,5 % méně hypotečních úvěrů než 

v roce 2007. Tento propad byl zaviněn „předzásobením" hypotéčními úvěry na konci roku 

2007 na straně klientů, kteří se báli připravovaných změn v daňových zákonech. V současné 

době ekonomické recese objem prodaných hypoték klesl o více jak 30 %. Důvodů pro pokles 

počtu a objemu nově poskytnutých hypoték je několik. Na straně bank stojí v čele 

obezřetnost, kdy dochází k omezování některých typů produktů a k přísnějšímu posuzování 

žadatelů. Na straně klientů je hlavním motivem především vyčkávání - na pokles úrokových 

sazeb, ale i cen nemovitostí a také strach ze ztráty pracovního místa a následnou neschopností 

splácet úvěry. Tento nepříznivý vývoj se v posledních dvou měsících (březen a duben 2009) 

začíná obracet a lidé opět začínají důvěřovat bankovním institucím a jsou si vědomi stálostí 

zaměstnání. [30] 

  Dalším trendem bydlení je vývoj cen rodinných domů, bytů a pozemků. Tyto 

kategorie znázorňuje tabulka č. 4.5: 
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Tab. č. 4.5: Průměrná kupní cena vybraných kategorií 

v letech 2005 – 2007 v okrese Břeclav 

Kategorie 
Rok 

2005 2006 2007 

Rodinný dům v 
Kč/m3 

1 267 1 511 1 696 

Byt v Kč/m2 8 064 11 025 13 935 

Stavební pozemek v 
Kč/m2 

971 1 059 1 067 

Zdroj: vlastní zpracování z http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/7009-08 

 

Jak lze z uvedené tabulky vyčíst, tak ceny všech kategorií každoročně rostou. Ceny 

uvedených kategorií mají různou výši. Nejdražší jsou ty pozemky či ubytování, které se 

nachází ve velmi výhodné lokalitě vzhledem k dopravní infrastruktuře, pozici ve městě nebo 

jinak pro společnost zajímavé skutečnosti.  

Výše ceny pozemku je důležitá pro HSS, s.r.o., neboť firma při realizaci zakázek 

nakupuje pozemky, které tvoří nedílnou součást nákladů podniku, a tudíž se vyskytují v 

konečné ceně investice, kterou zákazník bude platit.  

 

4.2.4  Technologické vlivy 

Technologické prostředí je velmi dynamické a rychle se rozvíjející prostředí. Firma, 

která chce obstát v konkurenci, poskytovat jedny z nejlepších služeb na trhu, musí část svých 

investic věnovat novým technologiím, inovacím a návrhům. Pokud bude podnik schopen 

navrhnout nové technologie, má tím možnost získat a využít nové tržní příležitosti a mít tím 

novou konkurenční výhodu.  

Firma HSS, s.r.o. je v současnosti dobře technologicky vybavena, technologický 

pokrok pečlivě sleduje a po zhodnocení situace se mu také přizpůsobuje. Podnik vlastní 

velkou škálu vybavení od nákladních a osobních automobilů, bagrů, lešenářského vybavení, 

stavebních hmot a materiálů a dalšího vybavení důležitého pro činnost podniku.  
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Současný trend ve stavebnictví vede k neustálému vývoji v oblasti úspoře energií. 

Vyvíjí se nízkoenergetické domy, které si mohou sami vyrábět elektrickou energii 

prostřednictví solárních panelů. Dále existují speciální cihly POROTHERM Si, které mají 

superizolační vlastnosti, což má za následek výraznou úsporu energie.  

V současnosti se objevila nová technologie tvorby fasád a to pomocí nanotechnologií. 

Jedná se o barvu Baumit Nanopor, která má přirozený samočisticí efekt, který je dosažen 

spojením klasických silikátových pojiv s nejnovějšími objevy z oblasti nanotechnologií. 

Vysoká prodyšnost, snížený elektrostatický náboj a mikroskopicky hladký povrch 

znesnadňují zachytávání špíny na fasádě, vytvářejí nepříznivé podmínky pro růst 

mikroorganismů a posilují nepřetržité a samovolné čištění pomocí přírodních sil. Díky 

speciální nanoporézní struktuře nemusí fasády s Baumit Nanopor omítkou či barvou, na rozdíl 

od jiných samočisticích povrchových úprav, čekat na nastartování očistné kůry deštěm nebo 

dokonce proudem vody z čisticího zařízení a nemusí být natírány dalšími speciálními nátěry. 

[31] 

Jednou z možností, jak odběratelé mohou uspořit finanční prostředky při stavbě 

rodinného domu je použitím nového materiálu na zdivo. Jedná se o zdicí prvek KMB 

SENDWIX, který je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem 

páry za vysokého tlaku. Nosnou konstrukci obvodového pláště zdiva tvoří mimořádně pevné 

vápenopískové kvádry. Z vnější strany se na zdivo přikládá tepelná izolace v různých 

variantách. Součástí systému jsou prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a 

komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Vzhledem k vysokým 

pevnostem zdiva KMB SENDWIX (15 – 40 MPa) stačí používat tento materiál již v tloušťce 

240 mm, takže při půdorysu stavby 10x10 m se dá oproti klasické jednoplášťové konstrukci 

uspořit až 5 m2. Díky mimořádným objemovým hmotnostem vápenopískových prvků vyniká 

KMB SENDWIX vysokou akumulací tepla, skvělým tlumením hluku, je bezpečné (kvádry 

jsou nehořlavé - třída A1) a má příznivé parametry příjmu a výdeje vlhkosti (vlhkostní 

mikroklima). [32] 

Další novinkou mezi stavebními technologiemi je zdění bez malty POROTHERM 

DRYFIX SYSTEM. Zdění je velmi jednoduché a rychlé. Před začátkem práce stáčí dózu se 

speciální polyuretanovou pěnou s vysokou lepivostí jen důkladně protřepat a na dózu 

našroubovat nanášecí pistoli. Zdivo je velmi rychle pevné a zůstává neustále suché. Zdít je 
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proto možné i v zimě v mrazu, a to až do teploty -5° C. V současnosti se jedná o vůbec 

nejrychlejší metodu stavění z pálených cihel a díky této technologii firma může zefektivnit 

její pracovní dobu a může realizovat více zakázek. [33] 

Existuje mnoho různých možností a technologií, které může HSS, s.r.o. použít pro 

svou podnikatelskou činnost. Výše uvedený výčet technologií, které společnost může 

realizovat, není kompletní, neboť existuje daleko širší oblast technologií, ovšem cílem této 

bakalářské práce není všechny tyto technologie vytyčovat.  

 

4.3 SWOT analýza firmy HSS, s.r.o. 

SWOT analýza se zabývá hodnocení silných a slabých stránek podniku, dále 

příležitostmi a hrozbami, které z vnějšku podnik ovlivňují. Vzhledem k tomu, že téma mé 

bakalářské práce je zaměřeno na analýzu vnějšího okolí podniku, tak budu zpracovávat pouze 

příležitosti a hrozby společnosti. 

 

4.3.1  Příležitosti 

HSS, s.r.o. se v oblasti své činnosti setkává s celou řadou příležitostí, jejichž využití je 

žádoucí pro růst ekonomické výkonnosti a zefektivnění činnosti společnosti.  

 

Mezi příležitosti podniku řadíme: 

• zvýšení odbytu, 

• možnost proniknutí na nové trhy v rámci ČR, 

• dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtů EU, 

• získání nových certifikátů, 

• flexibilní servisní činnost, 

• zefektivnění stávajících distribučních cest, 

• využití dobrého jména podniku, 
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• růst stavební výroby. 

 

Všechny uvedené faktory jsem znázornil graficky a díky tomu jsem mohl určit, ve 

kterých kvadrantech se jednotlivé ukazatele nacházejí. Nejprve jsem seřadil uvedené faktory 

do tabulky a na základě konzultace ve firmě HSS, s.r.o. jsem ohodnotil jejich výkonnost od 1 

do 5 (čím nižší číslo, tím větší výkonnost, vliv pro firmu) a jejich závažnost v procentech od 

25 % do 100 %. 

 

Tab. č. 4.6: Příležitosti podniku HSS, s.r.o. 

Hodnocené faktory 
Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 100% 75% 50% 25% 

Zvýšení odbytu x 
    

x 
   

Možnost proniknutí na nové 
trhy v rámci ČR   

x 
  

x 
   

Dotace ze státního rozpočtu a 
z rozpočtů EU  

x 
     

x 
 

Získání nových certifikátů 
   

x 
  

x 
  

Flexibilní servisní činnost    
x 

   
x 

 
Zefektivnění stávajících 
distribu čních cest  

x 
    

x 
  

Využití dobrého jména 
podniku 

x 
     

x 
  

Růst stavební výroby 
 

x 
   

x 
   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro lehčí grafické znázornění příležitostí jsem vytvořil tabulku č. 4.7, kde jsem uvedl 

konkrétní hodnocení výkonnosti a závažnosti daných atributů.  
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 Tab. č. 4.7: Příležitosti podniku 

Hodnocené faktory Výkonnost Závažnost 
v % 

Zvýšení odbytu 1 100 
Možnost proniknutí na nové 
trhy v rámci ČR 

3 100 

Dotace ze státního rozpočtu a 
z rozpočtů EU 2 50 

Získání nových certifikátů 4 75 

Flexibilní servisní činnost 4 50 
Zefektivnění stávajících 
distribu čních cest 2 75 

Využití dobrého jména podniku 1 75 
Růst stavební výroby 2 100 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Grafickým znázorněním tabulky č. 4.7 je graf příležitostí č. 4.2, díky kterému jsem 

zjistil, v jakém kvadrantu se nachází dané atributy. 

 

Graf č. 4.2: Matice příležitostí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě matice příležitostí je zřejmé, že velkou příležitostí je zvýšení odbytu. Tato 

příležitost se nachází v prvním kvadrantu a podnik řadí tuto příležitost mezi hlavní priority 

nejbližších let. Zvýšení odbytu (zakázek) přinese společnosti další zisky, upevní si postavení 

na trhu a bude moci investovat do nových technologií a zařízení. 

Další příležitostí podniku je možnost proniknutí na nové trhy v rámci ČR. Tato 

příležitost se nachází ve druhém kvadrantu a jde tedy o velmi těžko realizovatelnou 

příležitost. Firma nemá v dalších regionech dostatek styků a je tedy pro další potenciální 

zákazníky prakticky neznámá. Společnost by musela udělat rozsáhlou analýzu prostředí, do 

kterého by chtěla vstoupit, musela by si promyslet, zda by nebylo vhodné otevřít novou 

pobočku, což by ale znamenalo pro firmu nemalé finanční náklady související s pronajmutím 

budovy, nákupem nového materiálu, zaměstnáním nových zaměstnanců a další skutečnosti.  

Velký význam pro další rozvoj podniku mají dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu 

EU. Jedná se o příležitost v prvním kvadrantu a podnik by se měl na tuto příležitost zaměřit. 

V ČR od poloviny dubna tohoto roku startuje program na zateplování domu, pořízení 

ekologického vytápění a stavbu takzvaného pasivního domu. Tzn., že díky těmto dotacím 

podnik může očekávat nárůst zakázek po těchto službách.  

Mezi další příležitosti HSS, s.r.o. patří získání nových certifikátů. Tato příležitost se 

nachází v druhém kvadrantu a jde tedy o stěží realizovatelnou příležitost. Může to být 

způsobeno tím, že podnik již má dostatek důležitých certifikátů a již není prioritou firmy 

získávat další.  

Flexibilní servisní činnost se řadí mezi příležitosti obtížně uskutečnitelné. Jedná se o 

činnost, kdy firma by si mohla zřídit servisní telefonní linku, kde by přijímala případné 

reklamace služeb, dále poskytovala poradenskou činnost nebo by byla schopna například do 3 

hodin přijet k zákazníkovi a provést drobné stavební úpravy podle jejich přání. Existují 

kritéria rozhodování, zda uskutečnit či neuskutečnit tuto příležitost. Podnik by musel přijmout 

nového kvalifikovaného zaměstnance, který by měl přehled o veškeré činnosti podniku a 

seděl u telefonu, dalším kritériem rozhodování je to, že HSS, s.r.o. se neřadí mezi velké 

podniky a firma nemá tolik zakázek a tudíž tato služba by se podniku nevyplatila jak po 

finanční stránce, tak po stránce časové, kdy zaměstnanec servisní pozice by nemusel mít 

dostatek práce.  
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Z grafického znázornění vyplývá, že zefektivnění stávajících distribučních cest se 

nachází v prvním kvadrantu matice příležitostí a jde tedy o významnou příležitost. Podnik by 

si měl vypracovat plán distribučních cest, díky němuž sníží náklady za přepravu materiálu a 

odpadů, tzn., že lépe využije své nákladní automobily, nemůže se stát, že auto by jelo někam 

nenaložené nebo nepřijelo vůbec z důvodu technické poruchy.  

HSS, s.r.o. si během své podnikatelské činnosti dokázala vytvořit dobré obchodní 

jméno, díky kterému vznikla příležitost toto jméno využít v získávání nových zakázek, 

prohlubování vztahů se stávajícími zákazníky, kteří mohou firmu doporučit dalším 

potenciálním odběratelům. 

Poslední zkoumanou příležitostí je růst stavební výroby. Tato příležitost se nachází 

v prvním kvadrantu, jedná se tedy o významnou příležitost pro podnik. I když je stavební 

výroba nyní na vrcholu, tak můžeme očekávat další nárůst objemu zakázek z důvodu podpory 

státu v oblasti zateplování domů, prostřednictvím dotací.  

 

4.3.2  Hrozby 

Hrozby plynoucí z vnějšího okolí podniku mohou ovlivňovat většinu ekonomických 

subjektů působících na trhu bez ohledu na obor podnikání. Mezi největší hrozby HSS, s.r.o. 

řadíme: 

• vstup nového konkurenta na trh, kde HSS, s.r.o. působí,  

• pokles kupní síly zákazníků, 

• současná ekonomická situace, 

• nedostatek kvalifikovaného personálu, 

• malá úspěšnost při získávání zakázek, 

• insolventnost podniku, 

• zvýšení nákladů podniku, 

• ztráta dobrého jména. 
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Při analýze hrozeb jsem postupoval stejně jako u analýzy příležitostí, tzn., že jsem 

ohodnotil, po konzultaci v HSS, s.r.o., jejich výkonnost od 1 do 5 (čím nižší číslo, tím větší 

výkonnost, vliv pro firmu) a jejich závažnost v procentech od 25 % do 100 %. 

 

Tab. č. 4.8: Hrozby podniku HSS, s.r.o. 

Hodnocené faktory 
Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 100% 75% 50% 25% 
Vstup nového konkurenta na 
trh, kde HSS, s.r.o. působí  

x 
    

x 
  

Pokles kupní síly zákazníků 
   

x 
  

x 
  

Současná ekonomická situace 
  

x 
   

x 
  

Nedostatek kvalifikovaného 
personálu   

x 
  

x 
   

Malá úspěšnost při získávání 
zakázek    

x 
 

x 
   

Insolventnost podniku 
   

x 
 

x 
   

Zvýšení nákladů podniku 
   

x 
   

x 
 

Ztráta dobrého jména 
    

x x 
   

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro lehčí grafické znázornění hrozeb jsem vytvořil tabulku č. 4.9, kde jsem uvedl 

konkrétní hodnocení výkonnosti a závažnosti daných atributů.  

 

Tab. č. 4.9: Hrozby 

Hodnocené faktory Výkonnost Závažnost 
v % 

Vstup nového konkurenta na 
trh, kde HSS, s.r.o. působí 

2 75 

Pokles kupní síly zákazníků 4 75 
Současná ekonomická situace 3 75 
Nedostatek kvalifikovaného 
personálu 3 100 

Malá úspěšnost při získávání 
zakázek 4 100 

Insolventnost podniku 4 100 
Zvýšení nákladů podniku 4 50 
Ztráta dobrého jména 5 100 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Grafickým znázorněním tabulky č. 4.9 je graf hrozeb č. 4.3, díky kterému jsem zjistil, 

v jakém kvadrantu se nachází dané atributy. 

 

Graf č. 4.3: Matice hrozeb 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě matice hrozeb je zřejmé, že velkou hrozbu pro HSS, s.r.o. tvoří vstup 

nového konkurenta na trh, kde HSS, s.r.o. operuje. Tato hrozba se nachází v prvním 

kvadrantu a podnik by měl důkladně zkoumat situaci na trhu, aby v případě vstupu nového 

konkurenta mohl podniknout určité kroky k eliminaci této hrozby (sníží ceny služeb, 

uskuteční rozsáhlejší propagaci…). 

Hrozba poklesu kupní síly zákazníků se nachází ve druhém kvadrantu. Z čehož 

vyplývá, že se jedná o hrozbu těžko uskutečnitelnou a HSS, s.r.o. nemá obavu z toho, že 

odběratelé nebudou schopni platit své závazky.  

Z matice hrozeb lze vyčíst, že hrozba současné ekonomické situace se nachází opět ve 

druhém kvadrantu a tedy jde o těžko uskutečnitelnou hrozbu. HSS, s.r.o. nemá vážné 

problémy a ekonomická krize ji v současné době ani s výhledem do budoucna neohrožuje.  
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Dalším atributem je nedostatek kvalifikovaného personálu. Tato hrozba se nalézá 

v druhém kvadrantu matice hrozeb a jde tedy o těžko uskutečnitelnou hrozbu. HSS, s.r.o. řadí 

tuto hrozbu mezi vážné, ale v současné době nemá problém s kvalifikovaným personálem, 

může mít obavu pouze, kdyby se situace v budoucnu změnila a společnost by opustilo velké 

množství pracovníků, což je ale málo pravděpodobné. 

Dále uvedené hrozby se vyskytují ve druhém kvadrantu a HSS, s.r.o. jim přikládá 

stejný důraz. Jedná se o hrozby malé úspěšnosti při získávání zakázek a insolventnosti 

podniku. Tyto hrozby jsou těžko uskutečnitelné, protože podnik každoročně dosahuje zisku, 

který se neustále zvyšuje a nepředpokládá se opačný vývoj. S tím souvisí získávání zakázek 

firmy, s čímž podnik nemá problémy.  

Mezi další hrozbu podniku řadíme zvýšení nákladů společnosti. Tato hrozba se také 

nachází ve druhém kvadrantu a jde o hrozbu, která má střední závažnost. V oblasti podnikání 

HSS, s.r.o. se mohou výrazně zvýšit pouze osobní náklady či náklady na pořízení DM. Tyto 

náklady ale souvisí s rozvojem podniku, který by v případě expanze nabíral nové zaměstnance 

a nakupoval lešení a další materiál nutný k provozování činnosti.  

Poslední zkoumanou hrozbou je možnost ztráty dobrého jména podniku. Tato hrozba 

se vyskytuje ve druhém kvadrantu a jde taktéž o hrozbu obtížně realizovatelnou. HSS, s.r.o. 

klade na tuto hrozbu velký význam, ale této hrozby se nebojí. Společnost si již za dobu své 

činnosti dokázala vytvořit dobré obchodní jméno a zákazníci vědí o kvalitě poskytovaných 

služeb, s čímž souvisí i záruční doba, kterou podnik na fasády poskytuje – 10 let. Ztráta 

dobrého jména by mohla nastat v případě nepředvídatelné události jako např. špatná kvalita 

fasády atd.  
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola bude zaměřená na návrhy a doporučení firmě HSS, s.r.o., které jsem 

formuloval na základě výše uvedených analýz. Jedná se tedy o Porterovu analýzu pěti 

konkurenčních sil, dále PEST analýzu a na konec jsem zpracoval analýzu příležitostí a 

hrozeb.  

Uvedené návrhy a doporučení po převedení do praxe mají HSS, s.r.o. pomoci získat 

lepší postavení na stavebním trhu, na kterém působí, tedy v Jihomoravském a 

Moravskoslezském kraji. 

Jedná se pouze o doporučení, neboť poznatky z této bakalářské práce podniku nestačí 

k vybudování dlouhodobé strategie, musel by provést rozsáhlejší sběr dat, což by znamenalo 

pro podnik nemalé finanční a časové náklady.  

Jak z výše uvedených analýz vyplývá, tak poptávka po stavebních pracích 

v posledních letech neustále stoupá. Velký nárůst zaznamenaly revitalizace panelových domů, 

což tvoří hlavní činnost HSS, s.r.o. Mohlo by se zdát, že stavebnictví je nyní na vrcholu a 

bude se očekávat jeho pokles, ale díky podpoře státu tento „boom“ může dále pokračovat. 

Zásluhu na tom má vládní program na zateplování domu, pořízení ekologického vytápění a 

stavbu takzvaného pasivního domu.  

Zakázky společnosti dělíme na dva druhy. Jedná se o zakázky pro veřejný sektor a 

zakázky pro soukromý sektor. Podíl těchto zakázek tvoří 25 % veřejných a 75 % soukromých 

investic. Proto, aby firma mohla zvýšit počet zakázek, tak se musí dostat do většího povědomí 

zákazníků. Z tohoto důvodu společnosti doporučuji zaměřit se na odběratele v soukromém 

sektoru prostřednictvím masivní reklamy. Jak již bylo výše uvedeno, tak firma se orientuje na 

dvou trzích – v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Je žádoucí, aby v těchto oblastech 

společnost vynaložila finanční prostředky na propagaci prostřednictvím billboardů, inzerátů 

v novinách, v místních rozhlasech a kabelových televizích. Je zřejmé, že vynaložení 

finančních zdrojů na reklamní prostředky může znamenat pro společnost velké finanční 

zatížení, ale je žádoucí podstoupit toto riziko, díky kterému firma může získat nové 

zákazníky, kteří jí pomohou expandovat. Druhou skupinu tvoří veřejný sektor, u kterého bych 

firmě doporučil se zaměřit na zákazníky prostřednictvím dobrých referencí. Tyto reference by 
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firma mohla mít zobrazeny na svých webových stránkách prostřednictvím fotek staveb, smluv 

se zákazníky a s uvedením kontaktu na odběratele. Noví potenciální zákazníci by tyto 

odběratele v případě zájmu mohli kontaktovat a zeptat se na kvalitu prováděných služeb. 

Z toho důvodu podniku doporučuji v co možná nejkratší době dokončit své webové stránky, 

které jsou ve výstavbě již od počátku tohoto roku. Díky informacím na těchto stránkách 

podnik také může získat další segment zákazníků, kteří raději vyhledávají firmy po internetu 

než z jiných sdělovacích prostředků.  

Dalším způsobem jak firma může zvýšit počet zakázek, je využitím dobrého jména 

společnosti. Podniku doporučuji informovat veškeré současné zákazníky, u kterých společnost 

provádí stavební práce, že v případě opětovného najmutí HSS, s.r.o. jim bude garantována 

například 3 % sleva z ceny nebo také, když zákazník poskytne reference o společnosti svým 

přátelům či známým, tak i oni dostanou výše zmiňovanou slevu.  

Druhým cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda firma může zaujmout větší podíl na 

trhu, kde operuje, či zda může vstoupit na nové trhy. Firmě bych v současné době 

nedoporučoval vstupovat na nové trhy, ale spíše si upevnit postavení na stávajících trzích. Jak 

lze z uvedených analýz vyčíst, tak vstup na nové trhy sebou nese vstupní bariéry. Jedná se 

především o velké počáteční náklady související s otevřením nové pobočky, najmutím nových 

pracovníků, nákupu materiálu, lešení, pronajmutí skladovacích prostor a další počáteční 

náklady. Významnou vstupní bariérou je současná ekonomická krize. Ekonomika se nachází 

v obtížném období, kdy spousta firem propouští své pracovníky, ubývá zakázek z důvodu 

nedostatku peněz a banky jsou velmi opatrné s poskytováním úvěrů. Proto podnik by měl 

čekat, až období recese skončí a potom může začít uvažovat o proniknutí na nové trhy. 

Neméně důležitou vstupní bariéru tvoří konkurence, která již na trzích existuje. HSS, s.r.o. by 

musela provést marketingový výzkum služeb, ve kterém by zmapovala situaci na trhu, na 

který by chtěla vstoupit a to z hlediska 4 P – produkt, cena, distribuce a propagace. Tzn., že 

firma by zjistila, na jaký segment zákazníků se zaměřit, jaké jsou potřeby a přání tohoto 

segmentu z hlediska služeb – kvalita, servis…, jakou cenu by si odběratel představoval, jakou 

cenu má konkurence, jaká by byla nejvhodnější forma propagace podniku a další záležitosti.  

Posledním zkoumaným problémem v bakalářské práci bylo zjištění, zda firma může 

lépe konkurovat současné a nové potenciální konkurenci na stávajících a nových trzích. 

Společnosti bych doporučoval se zaměřit na efektivnější plnění stanovených úkolů a to jak na 
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strategické úrovni, tedy zhotovit stanovené úkoly včas a v termínech, tak na operativní úrovni 

– lépe využít čas pracovníků. Z hlediska strategické úrovně by firma měla přehodnotit své 

priority v získávání zakázek, neboť se již stalo, že podnik nestihl investici provést včas 

z důvodu dalších rozdělaných prací a tato skutečnost podniku zhoršuje jeho dobré obchodní 

jméno, které si za ta léta dokázal vybudovat, nebo podnik musí provést opatření, aby se již 

tato situace víckrát neopakovala, neboť to může mít za následek odliv zákazníků, pomluvy a 

další negace. Z hlediska operativní úrovně řízení firmě doporučuji lépe organizovat pracovní 

úkony, tzn., aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám z důvodu čekání na materiál, 

odvoz suti a dalším činnostem, které pracovník nemůže ovlivnit. Možné řešení této situace je 

najmutí nových dělníků, kteří pomohou zefektivnit pracovní výkony a tím zvýšit kvalitu 

poskytovaných služeb.  

Další možností, jak firma může zkvalitnit poskytované služby je nákupem nových 

drobných mechanických strojů a nářadí – „žaba“, vrtačky, sbíječky… Také je žádoucí 

nahradit těžké železné lešení za lehké hliníkové, což bude mít za následek rychlejší stavbu 

lešení kolem domů, popřípadě firma může nakoupit zdvíhací plošiny, které budou sloužit pro 

jednodušší a rychlejší pohyb pracovníků na jednotlivá patra lešení a využití těchto moderních 

technologií by mohlo vést k zefektivnění pracovního času. 
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6. ZÁVĚR 

Závěrem bych chtěl říct pár slov o výše zpracované práci. Tématem práce byla 

Analýza konkurence stavební firmy, jejíž výběr ovlivnila znalost stavebního odvětví a také to, 

že jsem v popisované společnosti pracoval několik měsíců na brigádě.  

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu konkurenčního prostředí stavební 

firmy HSS, s.r.o. Východiskem byl výběr a analýza klíčových konkurentů a následné srovnání 

konkurenčních firem. Účelem analýzy konkurenčního prostředí je zjistit potřebné informace o 

konkurenci, které jsou nutné k vytvoření marketingové strategie a k odhadu možného 

budoucího vývoje. Pomocí různých metod jsem zhodnotil postavení podniku na daném trhu a 

pokusil jsem se zjistit nedostatky a následně navrhnout opatření, pomocí kterých by 

společnost mohla tyto nedostatky odstranit.  

Při své práci jsem sbíral informace z několika zdrojů. V teoretické části vycházím 

především z vybraných knih, které nejlépe vystihují dané téma, a dále jsem čerpal údaje z 

internetových zdrojů. Hlavní důraz jsem kladl na praktickou část, kde jsem použil poznatky 

z teorie, dále informace poskytnuté firmou a v neposlední řadě jsem získal informace od 

stavby vedoucího, který je již ve výslužbě.  

Bakalářskou práci jsem rozdělil do pěti kapitol. V první kapitole se věnuji úvodu do 

problematiky této práce. Druhá kapitola obsahuje teoretická východiska, která definuji 

pomocí odborné literatury. Jedná se o Porterovu analýzu 5 konkurenčních sil, PEST analýzu a 

analýzu SWOT. Třetí kapitola se věnuje charakteristice firmy HSS, s.r.o., od historie, přes 

předmět činnosti až po další údaje o firmě. Čtvrtá kapitola se zabývá praktickou aplikací výše 

uvedených metod. Obsahem páté kapitoly je vyhodnocení použitých analýz a návrhy opatření 

a postupů, které by firma v budoucnu měla použít, chce-li zlepšit a upevnit svou pozici na 

trhu. 

Na závěr bych chtěl poděkovat firmě HSS, s.r.o. za informace a údaje o své činnosti, 

které mi poskytli, hlavně děkuji Ing. Dřímalovi za obeznámení poměrů ve firmě a za 

věnovaný čas.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČR – Česká republika 

DM – dlouhodobý majetek 

EU – Evropská unie 

FO – fyzické osoby 

HDP – hrubý domácí produkt 

HSS, s.r.o. – Hrušecká stavební společnost 

OSSZ – okresní správa sociálního zabezpečení

PO – právnické osoby 

VH – výsledek hospodaření 

ZK – základní kapitál 
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Příloha 3: Postup při zadávání veřejných zakázek 

Průběh řízení zadávání veřejných zakázek 

Zahájení zadávacího řízení 

• zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu k ní či k jejímu poskytnutí; 

• lhůta pro podání nabídek; 

• místo podání nabídek; 

• údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v oznámení užšího řízení či 

zadávací dokumentaci; 

• informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána. 

 

Zadávací dokumentace 

• obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny; 

• technické podmínky; 

• požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil; 

• požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny; 

• podmínky a požadavky na zpracování nabídky; 

• způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií; 

• jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. 

 

Pokud se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, pak je nutné tento seznam ještě 

doplnit:  

• projektovou dokumentací stavby; 

• soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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Nabídky a jejich hodnocení 

• Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný osobou, která je oprávněná 

jednat jménem uchazeče. 

• Do 30 dnů od uběhnutí termínu pro podání nabídek musí zadavatel přistoupit k jejich 

otvírání. Pro tuto činnost zřizuje nejméně tříčlennou komisi. 

• Hodnotící komise (min. 5 členů, člen komise musí být zástupce zadavatele). 

• U zakázek nad 200 mil. Kč musí mít komise min. 7 členů. 

Hodnotící kritéria 

Zákon definuje dvě možnosti: 

1. Cena 

2. Ekonomická výhodnost 

• Problém mimořádně nízké nabídkové ceny 

Ukončení zadávacího řízení 

Komise vystavuje písemnou zprávu, která musí obsahovat: 

1. seznam posouzených nabídek, 

2. výčet nabídek, které byly vyřazeny, včetně odůvodnění, 

3. popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek opět s odůvodněním, 

4. výsledek hodnocení (včetně informací o hodnocení jednotlivých nabídek), 

5. údaj o složení komise. 

Námitky 

• Pokud nebyl dodržen zákon, je možné podat námitku 15 dnů ode dne, kdy se uchazeč 

dozvěděl o porušení zákona. 

• Dalším časovým limitem je opět 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o 

vyřazení jeho nabídky nebo mu bylo doručeno oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky. 

• Do této doby nesmí zadavatel uzavřít smlouvu. [34] 


