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1 Úvod 

„Kdo chvíli stál, již stojí opodál.“ 

Jan Neruda 

 

 Rozvoj české ekonomiky zpomalují neefektivní státní úřady, pomalé soudy nebo 

nedostatečná infrastruktura. Silnou stránkou je naopak kvalitní věda a výzkum - ovšem bez 

vazeb na podnikový sektor, který je klíčový pro rozvoj inovací - a dále stabilní hospodářské 

prostředí nebo schopnost přilákat zahraniční investice. Takové výsledky přinesla Analýza 

konkurenceschopnosti České republiky, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR.
 1
 

  

Ekonomická úspěšnost vybraného regionu či státu je do značné míry definována 

kvalitou infrastruktury, která funguje jako páteř hospodářství a umožňuje rozvoj 

podnikatelských aktivit. Kvalita propojení méně vyspělých regionů s ekonomickým centrem 

významně posiluje možnosti růstu v regionu, stejně jako je v tomto ohledu důležitá i jejich 

fyzická vzdálenost. Moderní vysoce kvalitní dopravní infrastruktura zajišťuje mobilitu osob  

i zboží, která představuje nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj založený na výhodách 

jednotného vnitřního trhu EU.  

 

Stoupající dynamika změn podnikatelského prostředí představuje ohrožení pro 

všechny podnikatelské subjekty. Nejvíce jsou ohroženy malé a střední podniky, které jsou na 

změny obzvláště citlivé. V dnešní turbulentní době globálně propojených trhů uspějí pouze ty 

podniky, které dokáží rychle a správně reagovat na měnící se povahu podnikatelského 

prostředí, konkurence a potřeby zákazníků. 

 

Změny nepřinášejí jen ohrožení, ale také nové podnikatelské příležitosti. Schopnost 

rozpoznat a reagovat na tyto příležitosti je záležitostí managementu podniku. Pokud se např. 

změní požadavky zákazníků, podnik musí změnit svou strategii a schopnosti, aby zohlednil 

nové klíčové faktory budoucího úspěchu. Do jaké míry se daří reagovat na tyto změny, pak 

ovlivňuje konkurenceschopnost podniku. 

                                                 
1
   ABZ.cz: slovník cizích slov – on-line hledání  [online]. 2005-2006 [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW:  

<http://slovnik-cizich-bz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=konkurenceschopnost > 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=konkurenceschopnost
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Faktorů, které působí na konkurenceschopnost podniku, je mnoho. Podle toho, zda na 

faktor může podnik aktivně působit či ne, jej můžeme rozdělit na faktory vnějšího a vnitřního 

okolí podniku. Vnějším faktorům, resp. jejím vlivům se musí podnik přizpůsobit. Jedná se 

např. o současnou finanční krizi. Faktory vnitřní vycházejí z činností podniku, které lze 

kontrolovat jeho vedením. V současnosti se stále větší důraz klade také na tzv. měkké faktory 

konkurenceschopnosti. Mají bezprostřední vliv na aktivitu podniků/podnikatelů, ale nejsou 

primárně kalkulovatelné (měřitelné), neboť jsou věcí individuálního hodnocení každého 

podnikatele/podniku. Podniky musí změnit vnitřní vzorce myšlení a přizpůsobit se 

neplánovatelnosti, riziku a nepředvídatelnosti.  

 

Budoucnost již nepatří vlastníkovi výroby, nýbrž „vlastníkovi přidané hodnoty“. Stojí 

na prahu nového světa, v němž se sbližují až dosud odlišné role firmy a zákazníka a zásadním 

a zcela nevídaným způsobem se proměňují zdroje vytváření hodnoty. Tradiční pojetí 

vytváření hodnoty, jehož středem a východiskem je firma, se otřásá pod tlakem stále 

zkušenějších, informovanějších, aktivnějších a organizovanějších zákazníků a také v důsledku 

sbližování a prolínání technologií a odvětví. Hodnota pro zákazníky již nespočívá ve 

výrobcích a službách, které jim jednostranně dodávají a poskytují firmy. Znamená to, že 

největší šance budou mít ty podniky, které budou nabízet víc než jen holý produkt.  

 

V konkurenci budou rozhodovat jiné zbraně, jako např. dodatečný servis, 

čtyřiadvacetihodinové služby a kompletní řešení. Stále častěji a ve stále vyšší míře bude 

hodnota pro zákazníka vytvářena společně s firmami. Těžiště boje o pozici na trhu se 

přesouvá z boje o produktové prvenství do boje o prvenství v péči a budování vztahu se 

zákazníkem.  

  

Je nezbytné, aby tyto vlastnosti zákazníci vnímali, brali je v úvahu při svém 

rozhodování o koupi a byli za ně ochotni přiměřeně zaplatit. Tyto specifické přednosti si musí 

firma vytvořit především svou aktivní činností. Podnik se musí snažit, aby jeho konkurenční 

výhoda nebyla snadno, rychle a levně napodobitelná a aby se zapsala hluboko do povědomí 

zákazníků. Podnik musí také počítat s tím, že zákazníkům je nutné nabízet stále nové 

specifické přednosti. Podstata vzniku konkurenčních výhod je spojována se schopností rychle, 

pružně a především inteligentně reagovat na změny v podnikatelském prostředí, které jsou 

zdrojem nových, vysoce ziskových, avšak současně i značně rizikových podnikatelských 

příležitostí. Dnes by důležitost konkurenční výhody mohla být stěží větší.  



 5 

 Trh ovládne ta firma, která si dokáže nejen získat, ale hlavně udržet zákazníka. Pro 

další úspěšný rozvoj budou klíčovými prvky orientace na zákazníka, pružnost a užití 

informační a telekomunikační techniky. 

  

Cílem bakalářské práce je posoudit konkurenceschopnost podniku AMEREX 

trade s.r.o. s dílčím cílem provedení analýzy podnikatelského prostředí, nalezení 

konkurenční výhody a následné návrhy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a posílení 

pozice této firmy na trhu. Bakalářská práce je rozvržena do dvou základních částí, a to 

teoreticko-metodologické a aplikační.  
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2 TEORETICKO – METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

V této kapitole budou vymezena základní teoretická východiska od vymezení pojmů: 

konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, podnikatelské prostředí, až po následné popsání 

metodologie.  

 

2.1 Konkurenceschopnost 

 

Základem při posuzování konkurenceschopnosti podniku je vymezení samotného 

pojmu konkurenceschopnost. Tu zde budeme chápat jako podstatu konkurence podniku. 

Současně bude konkurenceschopnost brána jako jedna z podob podnikatelského potenciálu. 

Slovník
2
 definuje konkurenceschopnost jednoduše jako schopnost prosadit se v určitém 

oboru v porovnání s ostatními. Podnik je dle Kováčové a Malého
3
 považován za 

konkurenceschopný tehdy, jestliže je schopen udržet se na trhu a pokud možno zvyšovat svůj 

tržní podíl. Současně musí být schopen plnit své závazky vůči svému okolí: platit svým 

zaměstnancům mzdu, akcionářům vyplácet dividendy, státu řádně odvádět daně, bankám 

splácet úvěr, dodavatelům platit za dodávky. Svou konkurenceschopnost může zakládat 

především na nižších nákladech než jeho rivalové, nebo na vyšší kvalitě. 

 

Konkurenceschopnost
4
 může být posuzována dle schopnosti podniku utkat se 

s předními podniky na trhu, obstát a zajistit si alespoň střednědobou prosperitu. Jádrem 

konkurenceschopnosti je tedy uvědomělá tvorba a udržení konkurenčních výhod. Je nutné, 

aby podniky místo pouhého eliminování nevýhod hledaly cesty, jak růst a budovat si výhody. 

 

Konkurenceschopnost můžeme pochopit jako jednu z podob podnikatelského 

potenciálu. Potenciál má různé projevy. Projevuje se jako vnitřní síla, kterou jsme schopni 

obvykle ovládat, a vnější síla (neovladatelná). Vnitřní projev potenciálu označujeme jako 

silnou a slabou stránku. Vnějším projevem potenciálu je příležitost – jde o vnější potenciál, 

                                                 
2
 ABZ.cz: slovník cizích slov – on-line hledání  [online]. 2005-2006 [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW:  

<http://slovnik-cizich-bz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=potenciál > 
3
 Kováčová, E.; Malý, J. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. 1. vyd. Praha 2008. Str 6. 

ISBN 978-80-903122-8-9 
4
 Štverková, H. Konkurenceschopnost malých a středních firem. Disertační práce 2009. Str 2. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=konkurenceschopnost
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který posiluje, přidává sílu vnitřnímu potenciálu, a ohrožení, které omezuje, ubírá z vnitřního 

potenciálu.
5
 

 

Podnik musí svůj (nebo pronajatý) podnikatelský potenciál perspektivně  

a permanentně zhodnocovat, to je základním a rozhodujícím fenoménem 

konkurenceschopnosti v podnikání.
5
 

 

Konkurenceschopný podnik musí mít potenciál vnímatelný konkurencí, jinak 

nemůžeme hovořit o konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost jako podnikatelský 

potenciál se tedy musí vyznačovat:
5
 

a) všeobecnými charakteristikami: existuje potenciál jako rozdíl mezi tím, co je 

(např. na trhu), a tím, co může nebo musí být (např. dáno poznatky vědy, 

legislativou) – je to pravděpodobná změna, která vyvolává jednak odpor ke 

změně, jednak je to příležitost k umocnění potenciálu původního nebo ke vzniku 

potenciálu nového; 

b) speciální charakteristikou: existuje externí zřetelehodný potenciál, omezující 

(kladoucí odpor) potenciál nebo nabízející příležitost k umocnění potenciálu firmy. 

 

2.1.1 Pojetí konkurenceschopnosti v této době 
 

Při posuzování, resp. při zvyšování konkurenceschopnosti podniku se zdůrazňuje celá 

řada faktorů (např. pracovní síla, kvalifikace, přizpůsobivost podmínkám, lepší technologie, 

vyšší produktivita práce, lepší podmínky na trhu). Zpravidla jde o faktory „tvrdé“ (klasické), 

které představují podmínku nutnou pro vstup do světa podnikání. Stále více rozhodují tzv. 

„měkké“ faktory, které se v kombinaci s nezbytně nutným komplexem „tvrdých“ prvků 

přetvářejí v kvalitativně novou produktivní sílu.
 6
 

 

V současné době je nezbytné zkoumat novou dimenzi pojetí konkurenceschopnosti 

firmy nejen na základě posuzování jejích „tvrdých" faktorů, ale také faktorů „měkkých“, 

jejichž význam neustále roste. Tyto faktory jsou výraznými složkami konkurenčního 

potenciálu, které musí umět podnik formovat a využívat. Mezi měkké faktory patří: 

                                                 
5
 Mikoláš, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost firmy, konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2005. Str 39, 25, 33. ISBN 80-247- 1277-6. 
6
 Hučka, M. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. 1. vyd. Praha: Ethics, 2005 Str 95. ISBN 

80-902-7135-9. 
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- identita (nalezení vlastního „já“ firmy vůči externím subjektům), je soubor 

vnitřních a vnějších znaků, které firmu reálně identifikují v prostředí. Jde o vlastní 

osobitost v okolním světě. Identita firmy se stává v současné době stěžejním 

faktorem její konkurenceschopnosti.  

- integrita (rozvinutí potenciálů dílčích částí firmy bez narušení soudržnosti firmy 

jako celku). Zahrnuje dva protiklady firmy. Na jedné straně je její pružnost  

a dynamičnost dána tím, že pracovníci či jednotlivé složky firmy mají svou vlastní 

identitu, ale na druhé straně tuto vlastní individualizovanou identitu spojují 

s firmou. 

- mobilita (schopnost a možnost reagovat na změny uvnitř i vně firmy). Projevuje se 

jako pohyb firmy v časoprostoru, jako přemisťování materiálních i nemateriálních 

prvků, vztahů a činností firmy. Jde o schopnost a možnost firmy adaptovat se  

a vyvíjet se s ohledem na její vnitřní a vnější podněty. 

- suverenita (postavení firmy v podnikatelském prostředí, možnost se svobodně 

účelně a účinně se rozhodovat). Firma je suverénní, jestliže má reálnou možnost 

rozhodovat účelně a účinně o svém vývoji a má současně reálnou možnost svá 

rozhodnutí efektivně realizovat. 

 

Dalšími důležitými faktory konkurenceschopnosti jsou prostor, čas, společnost  

a příroda. Souhrn stěžejních faktorů a provázanost výchozích objektivních potenciálů 

(lidského, finančního, procesního a obchodního) a subjektivního potenciálu (vize a strategie 

firmy) znázorňuje na Obr. 2.1 následující schéma IDINMOSU.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Schéma konkurenceschopnosti – IDINMOSU (Zdroj: Mikoláš, 2005). 

                                                 
7
 Mikoláš, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost firmy, konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2005. Str 85. ISBN 80-247- 1277-6. 
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2.1.2 Konkurence 

 

Konkurence dle slovníku cizích slov
8
 představuje soupeření, soutěžení, případně 

hospodářskou soutěž. Z toho vyplývá, že pojem konkurence má širší záběr, a to nejen 

ekonomický, ale rovněž sociální, etický, kulturní, politický atd. Přestože je ekonomické 

hledisko považováno za stěžejní, nelze v podnikání opomíjet žádný zorný úhel konkurence. Je 

nutné si uvědomit, že konkurence je vztah dvou a více subjektů (konkurentů). Aby mohl 

konkurent vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat minimálně dva předpoklady: 

- musí být „konkurenční“, tedy musí mít konkurenceschopnost, resp. musí 

disponovat konkurenčním potenciálem; 

- a musí mít „konkurenční“ zájem, tedy musí chtít vstoupit do konkurence, to 

znamená, že musí disponovat specifickým potenciálem, a tím je podnikavost.
9
  

 

Podle materiálu Evropské unie je konkurence definována jako „situace na trhu, kdy se 

prodejci výrobků nebo služeb snaží nezávisle na sobě získat přízeň kupujících, a to s cílem 

dosáhnout konkrétní podnikatelský cíl jako např. zisk, velikost prodeje a (nebo) podíl na trhu. 

Konkurenční soutěžení mezi firmami se uskutečňuje na základě cen, jakosti, doprovodných 

služeb nebo kombinací těchto a dalších faktorů, které zákazník pozitivně hodnotí. Spravedlivá 

a nedeformovaná konkurence je klíčovým pilířem tržní ekonomiky.“
 10

   

 

2.1.3 Superkonkurence 

 

Na světový trh vstupovaly a vstupují stále nová a nová odvětví a nové podniky. 

Konkurenční střetnutí nabývají na intenzitě a zvětšuje se i jejich akční rádius. Odborníci chtěli 

na první pohled odlišit nový vyšší stupeň konkurence, která je intenzivnější, pronikavější, 

slibnější i ničivější, a tak vznikly názvy jako „superkonkurence“, „megakonkurence“ či 

americká varianta „hyperkonkurence“.
 11

 

                                                 
8
 ABZ.cz: slovník cizích slov – on-line hledání  [online]. 2005-2006 [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW:  

<http://slovnik-cizich-bz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=konkurence > 
9
 Mikoláš, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost firmy, konkurenčí potenciál a dynamika podnikání. 1. vydání 

Praha: Grada Publishing, 2005. Str 200. ISBN 80-247- 1277-62005. 
10 Hučka, M. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. 1. vyd. Praha: Ethics, 2005. Str 95. 

ISBN 80-902-7135-9. 
11 Jirásek, A. J. Konkurenčnost: vítězství a porážky na kolbišti trhu. 1. vyd. Praha: Profesional Publishing, 2001. 

Str 101. ISBN 80-86419-11-8.  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=konkurenceschopnost
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Superkonkurenci na první pohled vyznačuje: 

- vynalézavý manévr, 

- silný konkurenční úder, 

- překvapení a rychlost, 

- hbité a energické dobývání trhu.
12

  

 

Superkonkurence vyplývá ze silné převahy nabídky nad poptávkou, která existuje ve 

všech odvětvích a ve všech světových regionech.
13

  

 

 T. Peters: „ Společnost nadbytku“ má nadbytek podobných firem, podobných lidí 

s podobným vzděláním, majících podobné nápady, vyrábějící podobné věci za podobné ceny  

v podobné kvalitě.“ 
12

 

  

Příčiny vzniku superkonkurence: 

- nasycení trhů, vyplývající z ukončené poválečné rekonstrukce světa a jeho 

dalšího, v podstatě mírového vývoje, 

- omezení zbrojení a nový charakter přezbrojování armád, 

- rozvoj asijských států a jejich masový nástup na světové trhy, 

- růst produktivity práce a osvojování nových technologií, 

- neustálé budování nových kapacit v celosvětovém rozsahu, 

- slabá kupní síla rozvojového světa, 

- snižování přepravních nákladů a snadná dopravní dostupnost všech světových 

teritorií, 

- zdokonalení metod marketingu, 

- agresivní podpora prodeje a strategie firem.
14

 

 

2.2 Konkurenční výhoda 
 

Jirásek
15

 definuje konkurenceschopnost jako rozvinutí konkurenční výhody. Důležité 

je tedy rozvíjet konkurenční výhodu, a to v těchto směrech: 

                                                 
12 Jirásek, J. A. Strategie: umění podnikatelských vítězství. 1. vyd. Praha: Professional Pusblishing, 2002.  

Str 189. ISBN 80-86419-22-3.  
13 Souček, Z. Firma 21. století. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. Str 258, 38. ISBN 80-86419-88-6.  
14 Souček, Z. Firma 21. století. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. Str 165. ISBN 80-86419-88-6. 
15

 Jirásek, A. J. Konkurenčnost: vítězství a porážky na kolbišti trhu. 1. vyd. Praha: Profesional Publishing, 2001. 

Str 50. ISBN 80-86419-11-8. 
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- rozvíjet ji na hlavním směru podnikového rozvoje, ne na vedlejších polích, 

- posilovat hlavní konkurenční výhodu dalšími navazujícími a podpůrnými 

konkurenčními výhodami, 

- vytvářet celý svazek silných konkurenčních výhod, které jsou vůči sobě 

komplementární, navzájem se doplňují a posilují a mohou působit v silném spojení, 

- podle možností rozvíjet záložní konkurenční výhodu, která by přišla vhod v čase 

oslabení hlavní konkurenční výhody, 

- v době, kdy konkurenční výhoda zajišťuje podniku ještě silnou pozici na trhu, 

připravovat v lůně podniku další, co možná ještě mocnější konkurenční výhodu. 

 

Podstata vzniku konkurenčních výhod je spojována se schopností rychle, pružně  

a především inteligentně reagovat na změny v podnikatelském prostředí, které jsou zdrojem 

nových, vysoce ziskových, ale současně i značně rizikových podnikatelských příležitostí.
16

 

 

Jakákoliv vnější změna tedy vytváří příležitost pro tvorbu zisku. Schopnost rozpoznat 

a reagovat na příležitost je záležitostí managementu firmy. Rychlost, s jakou podnik na 

externí změnu reaguje, je důležitá pro vytvoření podnikové příležitosti. Pokud se např. změní 

požadavky zákazníků, podniky musí změnit svou strategii a schopnosti, aby zohlednily nové 

klíčové faktory budoucího úspěchu. 

 

Vnitřní změna je vytvářena inovací. Inovace nejenže vytváří konkurenční výhodu, ale 

umožňují také zrušit konkurenční výhodu ostatních firem. Inovace zahrnují nové přístupy 

k soupeření uvnitř odvětví, bývají základem největších úspěchů ve většině odvětví. Jsou jím 

daleko častěji než samotné inovace produktu. Důležitým prvkem je identifikace klíčových 

silných stránek firmy ve smyslu zdrojů a schopností a vytvoření strategie, která je maximálně 

zhodnotí.
17

 

 

Konkurenční výhodu
18

 lze obecně chápat jako nějakou konkrétní příčinu zajišťující 

dané firmě výhodnější postavení uvnitř jejího odvětví. Za základní přístup k této problematice 

je považován přístup amerického ekonoma M. E. Portera, který příčiny výhodnějšího 

                                                 
16

 Hučka, M. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. 1. vyd. Praha: Ethics, 2005. Str 97s. 

ISBN 80-902-7135-9. 
17 Kislingerová, E. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. Str 98. ISBN 

80-7179-847-9.  
18

 Porter, M. E. Konkurenční výhoda: jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: Victoria Publishing, 

1993. Str 152. ISBN 80-85605-12-0. 
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postavení firmy rozdělil na dva základní typy, a to na konkurenční výhodu způsobenou 

nízkými náklady a diferenciací. 

 

Diferenciace umožňuje, aby firma dosáhla s její pomocí takové jedinečnosti 

v určitých oblastech, které zákazníci dokáží ocenit jako velmi důležité a jsou ochotni za tuto 

jedinečnost zaplatit i vyšší cenu. Zdroje této diferenciace jsou rozmanité, může k nim náležet 

např. vlastní výrobek či služba (resp. jeho funkce, parametry apod.), distribuční kanály, 

marketing atd. Na rozdíl od vůdčího postavení v nízkých nákladech může být diferenciace 

s úspěchem realizována více firmami. Podmínkou jejich úspěchu je existence různých 

zákazníky vnímaných a oceňovaných jedinečností.
19

 

 

Podnik se tedy od svých konkurentů diferencuje tehdy, když poskytuje něco 

jedinečného, čeho si kupující cení ještě více než prosté nabídky nízké ceny. Diferenciace 

umožňuje podniku docílit vyšší ceny, prodat více svých výrobků za danou cenu nebo získat 

ekvivalentní prospěch, například větší věrnost kupujících v obdobích cyklických nebo 

sezónních poklesů odbytu. Diferenciace daného podniku může přitahovat širokou skupinu 

zákazníků anebo dílčí skupinu se specifickými potřebami. Mezi typické druhy zvolené 

politiky vedoucí k jedinečnosti patří dle Portera např.:
20

 

- nabídka zvláštních vlastností a výkonu určitého výrobku či služby, 

- poskytované doplňkové služby (např. úvěr), 

- intenzita zavedené činnosti (např. míra výloh na reklamu), 

- obsah určité činnosti (např. informace poskytované při zpracování objednávky), 

- technologie použitá při provádění určité činnosti (např. použití počítačů), 

- kvalita vstupů obstaraných pro určitou činnost, 

- metody a postupy, jimiž se musí řídit pracovníci v dané činnosti (např. povaha návštěv 

obchodních zástupců u zákazníků), 

- odborné znalosti a úroveň zkušeností pracovníků, 

- informace použité při řízení a kontrole určité činnosti. 

 

Dlouhodobá udržitelnost diferenciace
19

 závisí na dvou věcech: na tom, že si 

kupující budou hodnotu pro ně vytvořenou neustále uvědomovat, a na tom, že 

                                                 
19 Bartes, F. Konkurenční strategie firmy.1. vyd. Praha: Management Press, 1997. Str 74. ISBN 80-85943-41-7. 
20

 Porter, M. E.: Konkurenční výhoda: jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: Victoria Publishing, 

1993. 152, 196 s. ISBN 80-85605-12-0. 
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konkurenti ji nebudou imitovat. Neustále existuje nebezpečí, že potřeby nebo představy 

zákazníků se změní a hodnotu určité konkrétní formy diferenciace anulují. Konkurenti mohou 

také strategii daného podniku napodobit, anebo mohou přeskočit základy diferenciace, kterou 

si daný podnik zvolil. Dlouhodobá udržitelnost diferenciace podniku vůči konkurentům závisí 

na jejích zdrojích. Má-li být diferenciace dlouhodobě udržitelná, musí být založena na 

zdrojích, kde pro konkurenty, kteří ji chtějí kopírovat, existují překážky přesunu (mobility). 

 

Jedinečnost tedy nevede k diferenciaci, jestliže nemá pro kupujícího určitou hodnotu. 

Tato hodnota musí být navíc pro kupujícího větší než náklady podniku na její vytvoření. 

Porterova definice tak ztotožňuje konkurenční výhodu s přidanou hodnotou pro zákazníka. 

Podle Jiráska
21

 se konkurenční výhodou stane teprve tehdy, pokud je přidaná hodnota vyšší 

než u konkurentů. 

 

Podnik se tedy může vyznačovat mnoha zajímavostmi, které upoutávají zájem, pokud 

ale nejsou uplatněny v tržní rivalitě, leží mimo okruh konkurenčních výhod. Konkrétní 

konkurenční výhodou pak může být např.: samotný produkt, jeho konstrukce a design, jeho 

užitnost a jakost, jeho cena, služby, které jej provázejí. Může to být způsob užívané 

technologie, trvale dosahovaná jakost, produktivita, náklady. Také to mohou být lidé 

v podniku, schopné vedení. Dále podniková značka, dobré jméno, goodwill, pověst solidního 

dodavatele i zaměstnavatele, jeho občanské angažovanosti, jeho vztah k veřejnosti a různé 

kombinace výše zmíněného. 

 

2.3 Podnikatelské prostředí 
 

MSP jsou velmi senzitivní na kvalitu podnikatelského prostředí. Podnikatelské 

prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti legislativy, v oblasti 

institucionální infrastruktury a v oblasti fungování trhů. Na vytváření podnikatelského 

prostředí se podílejí státní orgány, státem zřízené nebo podporované instituce a agentury, 

soudy, orgány veřejné samosprávy, vzdělávací zařízení všech typů, výzkumná a vývojová 

pracoviště, subjekty působící v oblasti peněžnictví, podnikatelská samospráva, ale také tržní 

subjekty - reálná a potencionální konkurence a reální a potenciální kooperační partneři. 

                                                 
21

 Jirásek, A. J.: Konkurenčnost: vítězství a porážky na kolbišti trhu. 1. vyd. Praha: Profesional Publishing, 

2001.87 s. ISBN 80-86419-11-8. 
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Technologické 

faktory 

 

 

Politické 

faktory 

 

Ekonomické faktory 

 

Sociokulturní faktory 

Odvětvové okolí 

Dodavatelé 

Konkurence 

Zákazníci 

2.3.1 Makroprostředí podniku 

 

Makroprostředí podniku představuje politické, ekonomické, sociokulturní  

a technologické faktory, které jsou pro konkrétní podnik důležité viz Obr. 2.2. Mezi 

politické faktory patří např. politická stabilita, daňová politika, politická stabilita, regulace 

zahraničního obchodu, zákony týkající se pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce, 

členství země v Evropské unii, apod. Základními ekonomickými faktory jsou úrokové míry, 

inflace, nezaměstnanost a fáze ekonomického cyklu. Sociokulturní faktory jsou demografické 

charakteristiky obyvatelstva, sociální mobilita, životní styl a úroveň vzdělání. Technologické 

faktory musí podnik sledovat, aby při současném stále rychlejším tempu technologických 

změn nezaostával za svými konkurenty.
22

 

 

Okolí podniku patří k nejdůležitějším faktorům, které musí brát podnik, resp. jeho 

vedení v úvahu při jakémkoli rozhodování. Okolí je třeba chápat především v jeho dynamice  

a snažit se dohlédnout na změny, které zde střednědobě i dlouhodobě nastanou. Okolí je ve 

vztahu k podniku vnější síla, kterou může měnit jen omezeně (lobováním, ovlivňováním 

veřejného mínění atd.). Okolí podniku by však nemělo být chápáno výlučně jako omezující 

činitel, ale spíš je v něm třeba vidět příležitosti. Ten, kdo je dokáže využít jako první, získává 

nespornou konkurenční výhodu. K získání potřebných informací existuje řada zdrojů  

a technik. Doporučuje se při zkoumáních okolí vyjít z představy o globálních, obecně  

a dlouhodobě se prosazujících tendencích.
23

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Okolí podniku (Zdroj: vlastní zpracování  na základě - Sedláčková, 2006). 

                                                 
22

 Kislingerová, E. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. Str 94. ISBN 

80-7179-847-9. 
23

 Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 1999. Str 19. ISBN 80-7179-228-4. 
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2.3.2 Mezoprostředí podniku 
 

Mezoprostředí podniku je představováno především odvětvím, ve kterém podnik 

operuje s konkurenčními silami, které na něj působí. Situace v každém odvětví se 

samozřejmě neustále mění. Faktory, které mají největší vliv, se nazývají změnotvorné síly. 

Nejčastěji to bývají změny v dlouhodobé míře růstu odvětví, noví zákazníci, nové formy 

marketingu, rostoucí globalizace apod.
24

 

 

Úroveň konkurence v odvětví je nejčastěji popisována pomocí modelu pěti základních 

konkurenčních sil
25

, jehož autorem je americký profesor z Harvardovy university Michael 

E. Porter. Tradičně bývá znázorňován jako schéma konkurenčních sil, resp. schéma 

konkurenčních faktorů viz Obr. 2.3. Souhrnné působení těchto pěti sil určuje potenciál 

konečného zisku v odvětví, kde se potenciál zisku měří z hlediska dlouhodobé návratnosti 

investovaného kapitálu.
 
Při hodnocení užšího podnikatelského prostředí MSP je podstatné 

především vzít na vědomí jeho dvě obecné charakteristiky:
26

 

- různá odvětví jsou a budou pro MSP rozdílně atraktivní (volba správné oblasti 

podnikání, místa, začátku a doby trvání jsou pro úspěch mimořádně důležité), 

- atraktivní podnikatelské prostředí zároveň láká aktivní konkurenci (tím se zvyšuje 

intenzita a náročnost soutěžení). 

 

Jestliže na trhu stávající podniky dosahují snadných a lákavých výnosů a jsou nízké 

bariéry pro vstup do odvětví, je hrozba nově vstupujících konkurentů vysoká. Vždy ohrožují 

stávající podniky substituty. Jsou to produkty, které funkčně nahrazují produkt. Nebezpečí se 

zvyšuje při větší pružnosti zákazníka, když se kvalita a ceny substitutu zlepšují v poměru 

k našemu produktu nebo když zákazníci mohou lehce přecházet od našeho produktu  

k substitutu. 

 

Vyjednávací síla zákazníků (dodavatelů) závisí na následujících faktorech:
 27

 

                                                 
24

 Kislingerová, E. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. Str 95. ISBN 

80-7179-847-9. 
25

 Porter, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vyd. Praha Victoria 

Publishing, 1994. Str 3-4. ISBN 80-85605-11-2. 
26

 Vodáček, L. Vodáčková, O. Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. 1. vyd. Praha: 

Management Press, 2004. Str 58-59. ISBN 80-7261-099-6. 
27

 Porter, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. vyd. Praha Victoria 

Publishing, 1994. Str 18, 30. ISBN 80-85605-11-2. 
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Konkurenti 

v odvětví 

 

 

 

Soupeři mezi 

existujícími 

firmami 

Odběratelé 

Potenciální nově vstupující firmy 

Dodavatelé 

Substituty 

Hrozba substitučních 

výrobků nebo služeb 

Vyjednávací vliv 

dodavatelů 

Vyjednávací vliv 

odběratelů 

Hrozba nově vstupujících 

firem 

- jejich počtu (mají větší vliv, pokud je jich na trhu méně a jsou relativně 

jednotní), 

- stupni koncentrace, 

- nebezpečí zpětné integrace, 

- stupni diferenciace produktu (jestliže podnik nemá jinou možnost než 

nakupovat od určitého výrobce). 

 

Rozsah konkurenčního boje mezi stávajícími podniky v odvětví je ovlivněn:
 28

 

- stupněm koncentrace (vztahuje se na počet podniků a na jejich podíl na trhu; 

často se stává, že firmy sjednávají vzájemné dohody, aby zabránily nežádoucí 

konkurenci), 

- diferenciací produktů (konkurence může být oslabena diferenciací produktů  

a vznikem preference značky), 

- změnou velikosti trhu (při zvětšení trhu dojde rychle k oslabení konkurence; 

při stabilizaci vede nadbytečná kapacita k intenzivnější konkurenci), 

- strukturou nákladů, 

- bariérami výstupu (např. odporem ze strany zaměstnanců). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Hybné síly konkurence v odvětví (Zdroj: vlatní zpracování na základě - Porter, 1994). 

 

                                                 
28

 Kislingerová, E. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. Str 315. ISBN 

80-7179-847-9. 
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2.3.3 Mikroprostředí podniku 
 

Je důležité znát nejen okolí podniku, které konkrétní podnik ovlivňují, ale samozřejmě 

i jeho vnitřní prostředí, jeho zdroje a schopnosti. Jakmile podnik určí síly ovlivňující 

konkurenci v odvětví a jejich příčiny, je firma v postavení, kdy může rozpoznat své silné  

i slabé stránky ve vztahu k tomuto odvětví. Ze strategického hlediska spočívají rozhodující 

přednosti a nedostatky firmy v jejím postavení vůči zdrojům, z nichž pramení každá 

konkurenční síla.
29

 

 

Klíčové faktory napomáhající k úspěchu:
28

 

- dobrý management, 

- dobrý management lidských zdrojů a výběr pracovníků, 

- zaměstnanci (kvalifikovaní, motivovaní, identifikovaní s firmou), 

- organizace práce, 

- dobrá strategie (resp. plánování), 

- marketing a PR, 

- tržní orientace (kvalitní produkt, orientace na zákazníka, invence a inovace), 

- finance (dostatečné finanční zdroje a dobrý finanční management), 

- výběr dobrých obchodních partnerů. 

 

Často se hovoří o finančně neměřitelných veličinách konkurenčních schopností firmy. 

Konkurenceschopnost podniku je nutno rovněž chápat jako jeho obraz vnímaný 

(v podobě značky, identity, integrity, image, goodwill apod.) jak jeho pracovníky, tak 

zákazníky, dodavateli, věřiteli, konkurenty, kupci, veřejností atd.
30

 

 

2.4 Metodologie 
  

Je třeba uvážit, které faktory v rámci jednotlivých kategorií informací mají rozhodující 

vliv na konkrétní podnik a na trh. Každý z těchto faktorů je pak třeba analyzovat z hlediska 

možného vlivu na podnikání jak v současnosti, tak i v budoucnosti. Pro rozhodování je 

zapotřebí znát mnoho informací o různých oblastech a faktorech, které podnik i jeho okolí 

                                                 
29

 Kislingerová, E. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. Str 315. ISBN 

80-7179-847-9. 
30

 Mikoláš, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost firmy, konkurenčí potenciál a dynamika podnikání. 1. vydání 

Praha: Grada Publishing, 2005. Str 75. ISBN 80-247- 1277-62005. 
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ovlivňují. Pro hodnocení vlivu jednotlivých faktorů je využito těchto metod: PEST 

analýzy, Porterova analýza 5 konkurenčních sil, monitoring, rozhovor, dotazníkové 

šetření spokojenosti zákazníka, okno zákazníka, SWOT analýza. 

 

2.4.1 PEST analýza 
 

Analýza makroprostředí je důležitá pro poznání vnějšího okolí, ve kterém podnik 

působí, dále pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou mít na něj 

vliv, a ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy těchto změn a trendů reagovat. Nejčastěji 

se využívá PEST analýza, která představuje analýzu politických, ekonomických, sociálních  

a technologických faktorů prostředí, které mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. 

Následující Obr. 2.4 znázorňuje faktory, které mohou mít vliv na konkrétní podnik.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Pest analýza (Zdroj: vlatní zpracování na zakládě - internetový zdroj č. 21). 

 

2.4.2 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 
 

Velmi často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je tzv. Porterův 

model pěti konkurenčních sil.
32

 Tyto konkurenční faktory tvoří hrozba nově vstupujících 

firem, hrozba substitučních výrobků nebo služeb, vyjednávací vliv zákazníků, vyjednávací 

vliv dodavatelů a soupeření mezi existujícími firmami. Tyto dynamické faktory rozhodují  

                                                 
31

 Blažková, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 

2007. Str 53-54. ISBN 978-80-247-1535-3. 
32

 Moderní řízení ihned. Konkurenční síly formující strategii firmy [online]. 2011, únor. [cit. 2011-04-06]. 

Dostupný z WWW: 

<http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10000605-23265510-600000_d-konkurencni-sily-formujici-strategii-firmy>. 
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o výnosnosti odvětví, protože ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice podniků v daném 

odvětví, což jsou základní složky pro návratnost investic. Intenzitu konkurence uvnitř daného 

odvětví ovlivňuje specifickým způsobem každý faktor. Cílem této konkurenční strategie pro 

podnik je nalézt v odvětví takové postavení, kdy firma může nejlépe čelit konkurenčním silám 

nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch.  

 

2.4.3 Monitoring 
 

V poslední době používaným nástrojem pro získávání informací o vnitřním a vnějším 

okolí podniku je monitoring. Napomáhá odhalovat příležitosti a hrozby v marketingovém 

prostředí nepřetržitým zpracováváním údajů z interních a externích zdrojů. Podklady jsou 

získávány především ze sekundárních údajů nebo dotazováním a pozorováním. Lze jej využít 

jednorázově nebo pro speciální marketingové programy podniků.
 33

  

 

Vesměs má monitoring za úkol včas upozornit na vzniklé problémy nebo změny. 

Významná je i minimalizace případných škod a ztrát, kdy řešení má být hledáno co možná 

nejdříve. Monitoring lze posoudit i z širšího hlediska a zahrnout do něj i proaktivní sledovaní 

a upozorňování na stavy, které ještě neznamenají problém, ale neřešení může k problému 

vést. Do monitoringu lze zahrnout statistiky, případně sledování dalších metrik v čase  

a prostoru.  

 

2.4.4 Rozhovor 
 

Rozhovor je náročnější než písemné dotazování nebo anketa. V porovnání  

s dotazníkem lze pomocí rozhovoru oslovit za stejný čas mnohem menší počet respondentů.  

S dotazníkem lze při relativně nízkých výdajích a jednoduché manipulaci oslovit velký počet 

lidí. Při osobních rozhovorech je to mnohem obtížnější, a to proto že je třeba získat velký 

počet tazatelů, vyškolit je, umožnit jim, aby dotazované osoby navštívili a aby s nimi 

rozhovor uskutečnili. Oproti dotazníku je další nevýhodou rozhovoru podstatně nižší míra 

anonymity respondentů. Na druhé straně je ale jeho velkou předností přizpůsobivost  

a možnost rychle reagovat na změny. Při rozhovoru lze na dotazovaného přímo působit, 

mírnit jeho ostych, vysvětlit případné nejasnosti, konkretizovat předmět dotazování apod. 

                                                 
33

 Kozel, R. a kolektiv Moderní marketingový výzkum. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006. Str 114. ISBN 

80-247-0966-X. 
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Někteří lidé se totiž mnohem raději a lépe vyjadřují ústně, a proto je výhodnější použít 

techniky rozhovoru zejména v těch případech, kdy je třeba důvěru dotazovaných získávat. 
34

 

 

Rozhovor má své odůvodnění tam, kde chceme zjistit osobní vědění lidí nebo jejich 

prožívání, sedimentovaný subjektivní prožitek světa nebo jejich životní vyprávění. Příliš se 

nehodí tam, kde nám jde o výzkum toho, jak se společenský život odehrává.  

 

2.4.5 Dotazníkové šetření 
 

Dotazníkové šetření je zprostředkováno pomocí dotazníků nebo ankety. Při 

sestavování dotazníku je třeba si dát pozor na jeho strukturu a na správné formulování otázek. 

Špatná formulace nebo chybné sestavení dotazníku mohou získané informace zpochybnit  

a dosažené výsledky nemusí plně odpovídat potřebám a cílům realizovaného marketingového 

výzkumu. Naproti tomu anketa je vhodná pro předběžnou orientaci v problematice a pro 

oslovení veřejnosti. Anketu zpravidla tvoří jedna nebo několik málo otázek k určitému 

tématu, které se publikují v tisku, vyhlašují v rozhlase či televizi anebo rozdávají při nákupu 

zboží. Autoři ankety se v tomto případě obracejí na co největší počet lidí a žádají po nich, aby 

sdělili svůj názor na určitý problém. Anketa může napomoci k navázání a upevňování vztahů 

se zákazníky nebo s veřejností. 
34 

  

Takto získána data mohou dále sloužit zadavateli pro potřeby dalšího výzkumu, 

případně pro propagaci, reklamu, budoucí marketingové strategie nebo mohou mít pouze 

informativní charakter. Postoj zadavatele k získaným výsledkům šetření je již individuální 

záležitostí. Dotazníkové šetření dokáže dát odpovědi na určité otázky, ale nezodpoví, proč 

byly odpovědi právě takové. K zpracování výsledků je zapotřebí jistá dávka zkušeností. Při 

zpracovávání výsledků může nastat řada chyb, které mají za důsledek nevěrohodné nebo 

zavádějící informace. 

 

2.4.6 Okno zákazníka 

 

Tato technika se používá pro určení kvality nabízené služby a její výsledné hodnocení 

zákazníkem. Je založena na porovnání mezi očekávanou a provedenou službou zákazníkem. 

                                                 
34

 Foret, M. Marketing: základy a postupy. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. Str 162. ISBN 80-7226-558-X. 
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Aby se zákazník stal loajálním, musí nabízená služba splnit nebo překonat jeho očekávání. 

Metoda je založena na bodovém hodnocení jednotlivých znaků služby a zjištěné bodové 

hodnocení se pak promítá v obrázku, který se nazývá okno zákazníka. Tímto postupem je 

možno určit příležitosti pro zlepšování kvality služby.
 
 

 

Každou službu lze rozdělit na určitý počet atributů a ty mohou zákazníci hodnotit 

podle stupně důležitosti pro ně dané a stupně plnění danou organizací. Pro hodnocení atributů 

používáme aritmetický průměr pro každý prvek. Výsledky se znázorňují v grafu, který je 

rozdělen na 4 kvadranty. Kvadrant A představuje důležité servisní elementy, které nejsou 

adekvátně plněny. Je nutné na ně zaměřit pozornost a zlepšit. V kvadrantu B se zaznamenají 

rovněž důležité servisní elementy, které jsou již plněny odpovídajícím způsobem. Zde je 

nutno udržet dosaženou úroveň. Kvadrant C znázorňuje vedlejší servisní elementy  plněné 

průměrně až slabě. Ty ovšem nevyžadují žádnou další pozornost. V kvadrantu D se taktéž 

objevují vedlejší servisní elementy, které jsou plněny na poměrně vysoké úrovni. Vynaložené 

úsilí nemá výraznější efekt na spokojenost zákazníka.
 35

 

 

2.4.7 SWOT analýza 
 

Je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení podnikové strategické situace 

vzhledem k vnitřním a vnějším podnikovým podmínkám. Podává informace jak o silných  

a slabých stránkách podniku, tak i o existujících příležitostech a hrozbách. 

Z prvních písmen anglických názvů, je vytvořen název SWOT analýzy: 

S – strengths = silné stránky, 

W – weaknesses = slabé stránky, 

O – opportunities = příležitosti, 

T – threats = hrozby. 

 

SWOT analýza může být realizována jako součást komplexní analýzy, kdy podklady 

získáme z provedené komplexní analýzy nebo jako samostatný krok. Zjišťují se silné a slabé 

stránky, příležitosti a ohrožení. Následující Obr. 2.5 ukazuje využití výsledků komplexní 

analýzy pro SWOT analýzu.  

 

                                                 
35

 Blecharz, P. Řízení jakosti A.  1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. Str 115. ISBN  
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Zkoumání prostředí 

Interní analýza Externí analýza 
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Obr. 2.5 Využití výsledků komplexní analýzy pro SWOT analýzu (Zdroj: vlastní zparcování na základě - 

Blažková, 2007). 

 

Analýza zjišťuje tyto čtyři klíčové body, které ukazují, kam by měla společnost upřít 

svou pozornost. Při SWOT analýze se zkoumají interní a externí faktory. Interními faktory 

jsou silné a slabé stránky, externími faktory příležitosti a hrozby.  

 

Cílem interní analýzy
 36

 je nalezení zdrojů a schopností podniku, tedy jeho silných  

a slabých stránek. Silné stránky se hledají ve specifických přednostech společnosti. Pramenem 

specifických předností je majetek (např. technologie, výjimečný stroj, licence atd.) nebo 

schopnosti (především znalosti a dovednosti managementu). Hlavní specifickou přednost 

tvoří tzv. hodnototvorný řetězec. Pokud společnost vyrábí produkt (výrobek nebo službu), za 

nějž jsou klienti ochotni zaplatit, vytváří hodnotu pro zákazníka. 

 

Hodnototvorný řetězec lze dělit na: 

- hlavní funkce (výroba, marketing – jsou to oddělení, která výrobek či službu 

vytvoří, předají zákazníkovi a poskytnou také servisní službu). 

- podpůrné funkce (zásobování, personalistika, vědecko-technický rozvoj, 

informační systém apod. – jsou to oddělení zajišťující vstupy pro hlavní 

funkce). 

 

                                                 
36

 Veber J.; Srpová J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. Str 311. 

ISBN 80-247-1069-2. 
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Silné stránky 

S 

Příležitosti  W 

Slabé stránky O Hrozby  

T 

Externí analýza vyhledává v okolí firmy hrozby a příležitosti. Prostředí lze rozdělit na 

mikrookolí (odvětví, obor podnikání) a na makrookolí (národní ekonomiku). 

- K analýze mikrookolí se nejvíce používá Porterův model pěti sil, který 

identifikuje příležitosti a ohrožení. 

- K analýze makrookolí se nejčastěji používá STEP analýza. 

 

2.4.8 SWOT matice 
 

Při SWOT analýze se analyzují interní (silné a slabé stránky) a externí (příležitosti 

a ohrožení) faktory. Tyto jednotlivé faktory se uspořádají do tzv. SWOT matice, která je 

znázorněna na následujícím Obr. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 SWOT matice (vlastní zpracování na základě - Blažková, 2007). 

 

Silné stránky 
 

Interní faktory tvoří silnou stránku podniku, na základě nichž si společnosti drží silnou 

pozici na trhu. Tyto faktory představují oblast, ve které je podnik úspěšný a jíž rozumí a ve 

které vyniká. Mohou se použít jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Ve SWOT 

analýze a jejích silných stránkách posuzujeme především podnikové schopnosti, zdroje 

možností, potenciálu a dovednosti.  

 

Silnou stránkou podniku může být: 

- kvalita produktů, 

- historický vývoj, 

- know-how, 

- ceny produktů, 

- aktivní přistupování k vývoji a výzkumu, 

- značka a povědomí mezi zákazníky, 

- přístup k přírodním zdrojům. 
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Slabé stránky 
 

Opakem silných stránek jsou stránky slabé. Znamenají, že podnik je v něčem slabý, 

úroveň některých faktorů je nízká a někdy také nedostatek určité silné stránky představuje 

slabou stránku, což brání efektivnímu výkonu podniku. 

 

Slabé stránky mohou být: 

- vysoké náklady, 

- nedostatek marketingových zkušeností, 

- málo zkušení zaměstnanci, 

- špatná lokalizace sídla firmy, 

- neznalost značky. 

 

Příležitosti 
 

Pro podnik příležitosti představují takové možnosti, při jejichž realizaci stoupají 

vyhlídky na růst či lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují 

podnik vůči konkurenci. Aby je však mohl podnik využít, musí je nejprve identifikovat  

a teprve po jejich využití s nimi může počítat. 

 

Příležitostmi mohou být: 

- zlepšení situace na nových trzích, 

- rozšíření služeb a přístupu pro své zákazníky, 

- nové technologie, 

- odstranění bariér, 

- změna cen pozemků, 

- nenaplněné potřeby klientů, 

- identifikace slabých míst a doplnění tržních mezer. 

 

Hrozby 
 

 Hrozby jsou nepříznivé situace nebo změny v podnikovém okolí, které znamenají 

překážky pro činnost. Mohou znamenat úpadek nebo nebezpečí neúspěchu. Podnik musí 

rychle zareagovat nejlepším možným způsobem, aby je odstranil či minimalizoval.  
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Hrozby mohou být následující: 

- konkurence s lepším výrobkem a nižšími náklady, 

- nová regulační opatření a daňová zatížení, 

- vstup nových konkurentů na trh, 

- změny v zákazníkových preferencích, 

- živelné pohromy, 

- zavedení obchodních bariér. 

 

2.4.9 Výstup SWOT analýzy 
 

Výsledkem SWOT analýzy by měl být získán přehled silných a slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení podniku. Je vhodné je uspořádat do matice, v níž se sledují vzájemné 

vazby, (jestli daná hrozba neutralizuje určitou silnou stránku nebo ji příležitost ještě zesílí 

atd.). Soupis jednotlivých stránek by neměla být větší než deset, optimální počet  je však pět, 

položek v jednotlivých silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. Výsledky 

strategické analýzy se musí projevit ve změně strategie společnosti, která by se měla zaměřit 

na odstranění slabých stránek, eliminaci hrozeb, posílení a získání dalších silných stránek  

a využití příležitostí.  

 

 

2.4.10 Shrnutí 
 

Hloubka a vypovídací schopnost jednotlivých analýz je závislá na množství získaných 

relevantních informací. Informace jsou získávány sběrem jak primárních, tak i sekundárních 

dat. Primární data jsou získávána přímo od vedení podniku, další pak na základě vlastního 

pozorování při aktivním působení v podniku. Hlavním zdrojem sekundárních dat je kromě 

časopisů, novin a knih také internet. Vyhledáváním a systematickým monitorováním 

elektronických konferencí, diskusních skupin a vybraných webových stránek jsou zjišťovány 

informace o referencích zákazníků,  trendech, trzích, konkurenci apod.
37

 

 

Soubor metod postihuje rozhodující faktory a jejich vliv na konkurenceschopnost 

podniku. Bylo přihlíženo k trendům při posuzování konkurenceschopnosti podniku. Tedy 

                                                 
37
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kromě posuzování finančního zdraví, síly marketingu, inovačního dynamismu atd., je kladen 

důraz na další dimenze konkurenceschopnosti. 

  

Činitelů působících na konkurenceschopnost firem je mnoho. Podnik se musí snažit 

přizpůsobit vnějším faktorům, které nemůže svým chováním nijak ovlivnit, například vládní 

politiku, která se v současné době orientuje na úspory. Z toho plyne, že nyní nemá smysl   

orientovat své nabídky na státní podniky a instituce. Aktivně lze působit na vnitřní faktory  

a okolí podniku, věnovat větší péči stávajícím zákazníkům, nabídnout jim některé doplňkové 

služby, či věrnostní slevy, apod. Faktory vnitřní vystupují z činnosti podniku a vedení je může 

řídit.   
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

3.1 Základní údaje 

 

Obchodní firma: AMEREX trade s.r.o. 

Sídlo: V Zahradách 2052, Ostrava – Poruba, 708 00 

IČ: 25388461 

DIČ: CZ25388461 

Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 8. 1. 1998 

Jednatel společnosti: Ing. Ivo Malík 

Základní kapitál: 200.000,-Kč 

E-mail: obchod@amerex-gastro.com 

www stránky: amerex-gastro.com, amerex-gastro.cz. 

 

Předmět podnikání:  

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení, 

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

 

Předmět činnosti:  

- montážní činnost gastronomického zařízení, 

- servis gastronomického zařízení, 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

- návrhy, projekty + projekty v 3D – Autocad, 

- poradenství,  

- zaškolování zaměstananců gastronomických provozů, 

- sestavování jídelních lístků a kalkulačních listů, 

- výroba nerezového nábytku. 

 

 

 

 

mailto:obchod@amerex-gastro.com
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3.2 Představení společnosti 
 

Firma Amerex International s.r.o. vznikla roku 1995. Byla založena nynějším 

jednatelem a společníky z USA. Američané chtěli obchodovat s Ruskou federativní 

republikou a hledali společníka, který má zkušenosti a vyzná se v gastronomické technologii. 

Ze dvou kandidátů, které si pozvali na pohovor do Rhode Island v Providence USA, si vybrali 

Ing. Ivo Malíka. Současně při založení firmy Amerex v ČR byl založen Amerex v Moskvě. 

Moskevská pobočka byla několikanásobně větší než ostravská. Ostravský Amerex měl  

2 zaměstnance a v pražské pobočce byl na začátku jeden člověk.  

 

Hlavní důvod, proč Američané založili společnost v České republice, byl v jejím 

úkolu. Ten spočíval v shromažďování veškerého došlého zboží z celé Evropy do Freezony 

v Ostravě-Mošnově. Tam se zboží nakládalo na kamiony, přecenilo a posílalo do Ruska. V té 

době bylo zboží dovážené do Ruské federativní republiky zatíženo 100 % clem. V polovině 

roku 1997 přišla ekonomická krize do Ruska a obchody se zastavily. Američané přestali 

komunikovat, přerušili spojení a následně na to vznikl AMEREX trade s.r.o. 

 

V roce 1998 měla firma 5 zaměstnanců a externího technika. Asistentka ředitele  

a 4 další lidé se věnovali obchodu. Dva lidé starající se o obchod byli v Ostravě a dva v Praze. 

Dá se říct, že firma začínala od začátku. V majetku firmy bylo pouze vybavení kanceláře. 

Větší úspěchy slavila vždy ostravská část. Obchody s kusovým zbožím přecházely k realizaci 

menších kuchyní a celků. V polovině roku 1998 byl přijat na plný pracovní úvazek servisní 

technik. Doposud musela firma používat externího technika, u kterého byla limitována jeho 

„volným časem“. Tento stav nebyl ideální hlavně pro zákazníky, kteří tak museli déle čekat 

na opravu. S vlastním technikem mohla firma začít lépe plánovat čas potřebný pro opravy  

a instalace zařízení. Do majetku firmy bylo zaevidováno první servisní auto Škoda pick up, 

které bylo pořízeno na leasing. 

 

Dnes má firma 10 zaměstnanců, z toho 4 servisní techniky. Za 12 let se její obrat 

několikrát znásobil. V majetku firmy jsou již 4 velké servisní dodávky, 4 referenční vozy, 

pozemek, na kterém je dům, dílny a sklady. Firma se snaží k zákazníkovi přistupovat 

s maximální vstřícnosti. Nabízí kompletní technologii pro různě zaměřené kuchyně, zaučení 

personálu, sestavení jídelního lístku, kalkulační listy apod. Je schopna provést realizaci 

kuchyně na klíč. V Ostravě i Praze vlastní kuchyňské studio, kde se pořádají semináře, kurzy 
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vaření, zákazníci jsou seznamováni s novými postupy při vaření a novou technologií. 

Potencionální zákazník, který uvažuje o vybudování restaurace, baru, bufetu apod., obdrží od 

firmy projekt kuchyně se seznamem navržené technologie a cenou. Firma v roce 2008 získala 

certifikát ISO 9001. 

 

Firma se zaměřuje na strategické partnerství s řadou českých výrobců. U některých 

patří mezi velké a vážené obchodní partnery. Snaží se preferovat české výrobky z důvodu 

kvality provedení a materiálového složení. Majitel firmy zastává názor, že je zapotřebí 

podporovat domácí výrobce, kteří přinášejí práci pro další firmy a dodavatele.  

 

V oboru gastronomie má velký význam rychlost opravy a zajištění servisu. Až na málo 

výjimek je každé zařízení investicí, která přináší majiteli zisk. Ceny českých náhradních dílů 

jsou na podstatně nižší úrovni oproti zahraničním výrobcům. Technici se účastní pravidelných 

servisních školení, školení o bezpečnosti práce a zacházení s novými technologiemi. Firma 

vlastní několik certifikátů výrobců o proškolení zaměstanců k instalaci a provádění 

kvalifikovaného servisu. Od samého počátku má firma výhradní zastoupení amerického 

výrobce profesionálních mikrovlnných trub Amana pro ČR a Slovensko. Tomuto výrobci 

zajišťuje záruční i pozáruční servis v ČR na dodávky, které byly realizovány formou 

franchisingu – Burger King, SubWay, apod.  

 

Před dvěma lety se firma opět vrátila k importu technologie z USA. Toto rohodnutí 

bylo učiněno z důvodů poklesu hodnoty dolaru, lepší ceny zařízení s vyšším výkonem, 

výjimečnosti v nabídce na trhu a využití zkušeností, které firma získala v 90. letech. Trh je již 

přesycen zařízením a technologií vyráběnou v Evropě a Asii. V současné ekonomické krizi 

dochází k cenovému boji mezi prodejci a stává se, že se prodejní ceny dostávají i pod úroveň 

nákladů. Ceny rovněž výrazně pokřivili internetoví prodejci podnikající z domu. Při nabídce 

zařízení a technologie dovážené z USA nemá firma v současné době konkurenci. Toto 

zařízení si neustále udržuje punc kvality a vysokého užitku. 
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Dosažené VH za roky 2000 / 2010
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Obr. 3.1 dosažený VH za roky 2000 / 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních podkadů). 

 

 

3.2.1 Vznik a vývoj společnosti 
 

 
 

Obr. 3.2 logo společnosti (Zdroj: Interní podkady). 

 

 

Mottem společnosti je 

„ Váš svět gastronomie“ 
 

Vizí společnosti je 

 „ být nejlepší společností ve svém regionu v oblasti prodeje, poradenství, servisu  

a přístupu k zákazníkům. Stále se zdokonalovat, budovat si respekt a uznání konkurence, 

zákazníků a odborné veřejnosti.“ 

 

K naplnění této vize přijala společnost následující politiku: 

- vzájemná spolupráce je budována na partnerských základech (se zákazníky, 

dodavateli, zaměstnanci,…). Důležitá je spolehlivost, otevřenost, upřímnost a řešení 

problémů. 

- snaží se využívat tvůrčího potenciálu všech pracovníků s vytvořením podmínek pro 

jeho aplikaci. 

- chce být výborným zaměstnavatelem, a proto vytváří motivační prostředí. 

- je společnost, která se snaží dodržovat racionální přístup k životnímu prostředí. 
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- pro maximální spokojenost zákazníků firma disponuje fundovanými odborníky, kteří 

dokáží zákazníkům poradit. 

- neustále usiluje o zvyšování znalostí a kvalifikace svých zaměstnanců školeními, 

kurzy a odbornými přednáškami. 

- na problémy zákazníků se snaží reagovat v co nejkratší době, protože si uvědomuje, že 

nefunkční zařízení může pro zákazníka znamenat nepřekonatelné výrobní problémy  

a finanční ztráty. 

 

Posláním společnosti je zajišťování spolehlivosti dodávaných celků i jednotlivých 

zařízení s pomocí výrobců a napomáhat výrobcům při zdokonalování jejich výrobků.  

 

Cílem společnosti je vydobytí vedoucího postavení na trhu v oblasti gastronomické 

technologie. U obchodních partnerů firma uplatňuje spolupráci v duchu otevřenosti  

a upřímnosti při řešení problémů. 

 

3.3 Poskytování zboží a služeb 
 

Firma AMEREX trade s.r.o. se specializuje při prodeji na zboží, které nějakým 

způsobem souvisí s gastronomií nebo se jí okrajově dotýká. S rostoucí konkurencí hledají 

obchodní firmy konkurenční výhodu, kterou by mohly zákazníkům nabídnout a trvale je tak 

získat. Současnou tendencí je poskytování služeb. Společnost AMEREX trade s.r.o. svým 

zákazníkům nabízí hned několik takových služeb spojených s prodejem zboží.  

 

3.3.1 Poradenství a projekce 
  

Společnost AMEREX trade s.r.o. nabízí a doporučuje zařízení a technologie, které má 

vyzkoušené a ověřené z praxe. Snaží se zákazníkům přiblížit a vysvětlit funkčnost 

jednotlivých zařízení a vybrat pro ně nejvhodnější variantu. Napomáhá při výběru vhodných 

technologií, tak aby byly využitelné v co největším možném rozsahu. Prostřednictvím svých 

odborníků spoluvytváří jídlení lístky, kalkuluje ceny, doporučuje dodavatele, provádí odborná 

kuchařská školení, apod. Napomáhá při jednáních s hygienou a dalšími institucemi. 

V neposlední řadě zajišťuje pro zákazníka různé formy financování. 

Vlastním projekčním týmem navrhuje kuchyně, bary, jídelny, bufety apod. a snaží se 

skloubit požadavky hygieny, platné normy a představy zákazníků. Pro lepší vizuální 
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pochopení vzhledu kuchyně vytváří pro zákazníky 3D návrhy. Při svých návrzích uplatňuje 

poznatky z oboru gastronomie a trendů moderních kuchyní. Projekty navrhuje včetně přípojek 

médií a předává detailní požadavky dalším profesím a stavebním firmám. Spolupracuje 

s architekty, interiérovými designéry, významnými projekčními kancelářemi na dílčích 

projektech jako dodavatel či subdodavatel. Účastní se kontrolních dnů při návrzích  

a realizacích na stavbách. Firma AMEREX trade s.r.o. si vydobyla uznání u svých zákazníků,  

u projekčních firem a podařilo se jí rovněž prosadit i mezi velkými stavebními společnostmi  

a firmami.  

 

3.3.2 Prodejní činnost 
 

Firma AMEREX trade s.r.o. se zaměřuje v rámci prodeje na české výrobce, se kterými 

má dobré zkušenosti a je s nimi v partnerském vztahu.  Technologiie dovážené ze zahraničí 

volí podle dostupnosti náhradních dílů a servisu. Svým zákazníkům se snaží nabízet ověřené 

kvalitní zařízení za přijatelné ceny.   

  

V oblasti tepelné technologie, která slouží k tepelné přípravě potravin, spolupracuje 

s firmami: Retigo, Lotus, Imperial a Pizza Group. Výhradní zastoupení má firma na 

mikrovlnné trouby Amana. K přípravě kávy prodává kávovary od výrobců Expobar a Nivona. 

Myčky nádobí a skla jsou zastoupeny výrobci Project, Winterhalter a Silanos. Komerční 

chlazení pro kuchyně dodává firmě výrobce: Liebherr, NordLine, Brema a Coreco. 

Nerezovou výrobu zajišťuje firma Seveza a dodavatelem nerezových plechů a dřezů je firma 

Italinox. Mycí prostředky do myček nádobí a pro mytí velkokuchyňského zařízení je 

odebíráno od firem RM gastro a Winterhalter. Pro přípravu pizzy se používají výorbky firem 

Fage, Forni Ceky a Pizza Group. Doplňky jako hrnce, talíře, sklo apod. odebírá firma od 

dodavatele Tomgast. 

 

3.3.3 Servis a údržba 
 

Společnost AMEREX trade s.r.o. je odborníkem na servis a údržbu zařízení 

dodávaných technologických celků. Účastní se servisních školení u výrobců a prodejců, kteří 

mají zastoupení dané značky v České republice. Ve spolupráci se svými obchodními partnery, 

výrobci a zákazníky stanovuje plány servisních zásahů a preventivních prohlídek. Snaží se  

o nalezení nejvhodnější doby pro provedení opravy a údržby tak, aby zařízení bylo co 
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JEDNATEL 
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Hl. technik 

Asistentka 

 

Hl. technik 

Technik Technik 

Praha – Manager projektu 

Praha – ředitel pobočky 

nejkratší dobu mimo provoz. Servis je zajišťován jak dílenským způsobem, tak přímo 

u zákazníka na provoze. K provozu servisní činnosti vlastní řadu speciálních nářadí 

a měřících přístrojů k vyhledávání závad na elektronických dílech. 

 

3.4 Organizační struktura 

  

Od počátku firma AMEREX trade s.r.o. využívá liniové struktury řízení. Od roku 

2004 došlo k rozdělení na dvě střediska: v Ostravě a Praze. Obě střediska se začala věnovat 

výhradně svým regionům a okolí. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodů lepší orientace 

zákazníka a rychlejšího vyřízení požadavků a potřeb. Do této chvíle se stávalo, že zákazník 

někdy netušil, zda volá a hovoří se „správným“ člověk, který mu pomůže s jeho problémem. 

Nyní jsou jednotlivá střediska téměř totožná a dokáží nabídnout identické služby. Spojovacím 

článkem mezi středisky je jednatel, který má rovněž na starost zahraniční obchod a zajišťuje 

je pro obě střediska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Organizační struktura společnosti AMEREX trade s.r.o. (Zdroj:Vlastní zpracování dle interních 

podkadů). 
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3.5 Shrnutí 
 

Existence firmy je závislá na přístupu k zákazníkovi, a proto se snaží být flexibilní  

a velmi rychle reagující na přání a požadavky zákazníků. Díky racionálnímu chování v oblasti 

administrativy a správy dokáže být výrazně levnější než konkurence. Společnost AMEREX 

trade s. r. o. zaměstnává v současné době 10 pracovníků. Každý zaměstnanec ovlivňuje svou 

prací jakost nabízené služby a z tohoto důvodu jsou stanoveny minimální kvalifikační 

požadavky na dosažené vzdělání, požadovanou praxi a další odborné požadavky. Popis 

pracovních funkcí schvaluje jednatel firmy.  

  

Zdrojem uvedených údajů jsou interní materiály společnosti, webové stránky, 

Obchodní rejstřík, Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST – anylýza konkurenceschopnosti podniku 

 

4.1 PEST analýza vlivu prostředí 
 

Pomocí PEST analýzy bude analyzováno makroekonomické prostředí, které má vliv 

na společnost AMEREX trade s.r.o., kde z teorie je známo, že podniky nemohou ovlivnit toto 

prostředí, ale vlivy těchto faktorů výrazně ovlivňují podnikatelské aktivity.   

  

4.1.1 Politika – stabilita – otevřený trh 
  

Daňová politika – tato oblast může ovlivnit aktivity podniku. Zvýšení daně z přidané 

hodnoty (DPH) z 10 % na 20 % u většiny potravin může vyvolat pokles poptávky po 

zařízeních a technologiích. Provozovny  mohou reagovat na zvýšené DPH zvýšením prodejní 

ceny jídel a tím se může snížit počet zákazníků. Nebo naopak mohou ponechat ceny na 

stávající úrovni, čímž dojde ke snížení zisku provozovny. V obou případech budou mít méně 

zdrojů na investice a obnovu zařízení. 

 

Na území Moravskoslezského kraje (MSK) je nejnižší počet právnických a fyzických 

osob na 1000 obyvatel v celé ČR. Důvodem je jednak koncentrace velkých firem v kraji, ale 

také relativně nízká míra podnikatelské aktivity. Navzdory špatným výsledkům je také 

důležité poukázat na dynamiku jeho růstu, která je pro MSK mnohem příznivější. Při srovnání 

indexu znázorňujícího změnu počtu firem právnických osob (PO) v jednotlivých krajích lze 

v období ekonomického růstu (2002–2007) v MSK sledovat rozvoj podnikatelských aktivit 

nejen u velkých firem, ale také u malých a středních podniků (MSP). Právě MSP podniky jsou 

motorem ekonomického růstu a budoucnosti ostravské aglomerace, která sice v posledních 

letech zaznamenala nadprůměrné zlepšení v mnoha oblastech, ale je zde stále mnoho 

nevyužitého potenciálu.
 38

 

  

 

 

                                                 
38

 Regionální observatoř konkurenceschopnosti – oblast Podnikání [online]. 2011, leden [cit. 2011-04-08]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.arr.cz/userfiles/file/OSERVATOŘ%20NEW/Podnikání_sledované%20indikátory%20new.pdf>. 

 

http://www.arr.cz/userfiles/file/OSERVATOŘ%20NEW/Podnikání_sledované%20indikátory%20new.pdf
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4.1.2 Ekonomické faktory 
  

Nezaměstnanost - určitě velkou měrou ovlivňuje činnost podniku. Při vysoké 

nezaměstnanosti budou lidé šetřit a nebudou mít dostatek peněz, aby mohli navštěvovat 

restaurace a obdobná zařízení. To povede ke snížení tržeb pro provozovatele a následně pro 

firmu AMEREX trade s.r.o. ke snížení poptávky po jejích výrobcích. Nezaměstnanost 

počátkem roku 2011 klesla na 9,2 %, když v prosinci 2010 měla 9,6 %.
39

 Hrubý domácí 

produkt (HDP) za 4. čtvrtletí 2010 zveřejněn 11.3.2011 byl 2,6 %.
40

 Za povzbudivým 

oživením stojí zlepšení světové ekonomiky a pro ČR důležitější povzbuzení ekonomiky 

Německa. Tempo reálného růstu HDP v MSK víceméně kopíruje růstovou výkonnost na 

národní úrovni a poukazuje na jejich velmi silné propojení. Vysokou volatilitu ekonomické 

výkonnosti MSK lze odůvodnit silným zastoupením zpracovatelského průmyslu (především 

těžký a strojírenský průmysl) na odvětvové struktuře kraje. Takto strukturovaná ekonomika je 

charakterizována především vysokou citlivostí na světovou poptávku, vysokou investiční 

náročností a silnou citlivostí na výskyt exogenních ekonomických jevů globálního charakteru 

(např. hospodářská krize). Na základě těchto charakteristik má ekonomika MSK sklon  

k nadprůměrným cyklickým výkyvům od vývojového trendu. V dobách konjunktury je 

charakteristická vysoká investiční aktivita a růst kapitálu, naopak v dobách recese (zde se 

projevuje silná závislost na vnější poptávce) nejsou efektivně využívány výrobní kapacity  

a roste nezaměstnanost.
 41

   

  

Ceny vstupů - od počátku roku roste cena ropy, což zvedá ceny pohonných hmot 

(PHM). Firmě vlastnící 8 automobilů to může měsíčně významně zvyšovat náklady na 

dopravu a servis prováděný pro její zákazníky. 

  

 Inflace – i zde ovlivňuje cenu výrobků. V momentálním krizovém období se ale žádný 

z výrobců nerozhodl již nejméně dva roky zvýšit cenu zařízení. Tento vliv lze tedy 

opominout. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2010 činila 1,5 %.
42

 

                                                 
39 Míra registrované nezaměstnanosti v prosinci 2010 – Český statistický úřad [online]. 2011, leden [cit. 2011-

04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/tab/470047FD29> 
40

 Český statistický úřad – Hrubý domácí produkt (HDP) [online]. 2011, březen [cit. 2011-04-19]. Dostupný 

z WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hruby_domaci_produkt_(hdp)> 
41

 Regionální observatoř konkurenceschopnosti – oblast Podnikání [online]. 2011, únor [cit. 2011-04-08]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.arr.cz/userfiles/file/OSERVATOŘ%20NEW/Podnikání_sledované%20indikátory%20new.pdf> 
42

 Český statistický úřad – Míra inflace  [online]. 2011, březen [cit. 2011-04-19]. Dostupný z WWW:  

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace> 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/tab/470047FD29
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hruby_domaci_produkt_(hdp
http://www.arr.cz/userfiles/file/OSERVATOŘ%20NEW/Podnikání_sledované%20indikátory%20new.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
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Přizpůsobení nabídky – jednou z možností je rozšíření sortimentu o levnější zařízení, 

po kterém je momentální poptávka, a tím získání nových zákazníků.  

 

4.1.3 Sociální faktory 
  

Rozdělení příjmů domácností – znamená, kolik a jak často si mohou domácnosti 

dovolit utratit ze svých důchodů za návštěvu restaurace a jiných podobných podniků. Majitel 

takovéhoto zařízení je přinucen různými okolnostmi vydělané peníze investovat do nového 

nebo modernějšího zařízení.  

  

Hrubá měsíční mzda v MSK dosahovala v roce 2009 hodnoty 20 680 Kč v případě 

mediánu (hodnota za ČR činila 21 284 Kč) a 23 751 Kč v případě průměrné mzdy (hodnota za 

ČR činila 26 227 Kč). V celorepublikovém srovnání se jedná o 8. pozici mezi kraji  

s nejvyšším mediánem měsíční mzdy a 9. místo v případě krajů s nejvyšší průměrnou měsíční 

mzdou. Při analýze výše průměrné měsíční mzdy je však potřeba sledovat i rozsah průměrné 

placené doby, který je v MSK nejnižší (v rámci srovnání krajů ČR) a činí 170,5 hodin 

měsíčně (na celorepublikový průměr MSK ztrácí 1,7 hodiny měsíčně).
 43

 

  

Znalosti zaměstnanců, jejich odborná způsobilost a jednání se zákazníky může vést ke 

spokojenosti zákazníků, kteří ochotně utratí peníze u firmy AMEREX trade s.r.o. Do 

budoucna to povede k opětovnému nakupování a případnému využití dalších služeb 

nabízených firmou. 

 

4.1.4 Technologické faktory 
 

Počet výzkumných pracovníků v Moravskoslezském kraji vykazuje za léta 2005 až 

2009 růstovou tendenci. Hlavním faktorem rostoucího celkového počtu výzkumných 

pracovníků v regionu jsou investice zahraničních investorů do výzkumných a vývojových 

aktivit v kraji nad rámec běžných výrobních činností, posilování personálních výzkumných  

a vývojových kapacit v tradičních velkých českých společnostech a firmách specializujících 
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 Regionální observatoř konkurenceschopnosti – oblast Podnikání [online]. 2011, únor [cit. 2011-04-08]. Dostupný 

z WWW: <http://www.arr.cz/userfiles/file/OSERVATOŘ%20NEW/Podnikání_sledované%20indikátory%20new.pdf> 
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se na výzkum a vývoj a také úsilí vysokých škol k vyšší angažovanosti v oblasti základního  

a aplikovaného výzkumu, jehož výsledky by byly komerčně využitelné.
 44

 

  

Je nutné nabízet moderní a ekonomická zařízení, která dokáží zákazníkovi nejen 

ušetřit peníze, ale i zvýšit přidanou hodnotu, sledovat vývoj a směr, kterým se udává 

gastronomie ve světě, protože i tyto poznatky se jednou objeví na našem trhu. Firma, která 

bude takovéto technologie nabízet dříve, získá náskok před konkurencí a má možnost  

i většího zisku. 

  

Internet je prodejním médiem budoucnosti. I nadále poroste význam internetu jakožto 

zdroje informací, nabídky služeb a zboží. Trend prodeje zboží přes internet nadále akceleruje 

a dá se očekávat, že i v dalších letech se bude nadále zvyšovat. Proto je nutné se věnovat 

tomuto odvětví a investovat do něj. Vzhled a množství informací firemních webových stránek 

dokáže zaujmout nastupující generaci v oblasti gastronomie a pohostinství. 

 

4.1.5 Shrnutí 
 

Každý uvedený faktor přímo nebo nepřímo ovlivňuje činnost a směr, kterým by se 

měla firma AMEREX trade s.r.o. udávat nebo jej sledovat, tak aby i nadále byla na předním 

místě ve svém oboru podnikání a konkurenceschopná. 

 

4.2 Porterova analýza konkurenčních sil 
 

Porter identifikoval hlavní síly odvětví, které určují intenzitu konkurence a tím  

i potenciál zisku daného odvětví. Čím větší je intenzita působení některé z těchto pěti sil, tím 

je situace firmy obtížnější a tím větší nároky jsou kladeny na její strategii. Podnik by měl 

ovlivňovat rovnováhu těchto pěti sil strategickými pohyby a posilovat tak pozici firmy.
45

 Ke zhodnocení konkurenčního prostředí v odvětví byla použita metoda dotazování. 

Potřebné údaje byly získány osobními rozhovory s jednatelem společnosti panem Ing. Ivo 

Malíkem. Pro jednatele byl sestaven dotazník, jehož cílem byla formulace klíčových faktorů, 

které podporují konkurenceschopnost podniku. Výsledky jsou expertním odhadem. Dotazník 

                                                 
44
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24. ISBN 80-7226-657-8. 
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je uveden v příloze č. 1. Další informace byly nalezeny na internetových stránkách hlavních 

konkurentů společnosti.  

 

4.2.1 Potencionální konkurence 
 

Pro nově vstupujícího konkurenta nebude příliš snadné prosadit se na daném trhu, 

neboť trh nyní prochází krizovým vývojem. Naopak některé ze stávajících společností se 

potýkají s existenčními problémy. Společnost AMEREX trade s. r. o. je již zavedenou firmou, 

která zná dobře trh, má dobré vztahy s klíčovými dodavateli a ví, jak se přenést přes případné 

tržní a provozní problémy. Za dobu své působnosti na trhu získala bohaté zkušenosti  

a vybudovala si poměrně silnou pozici a dobré jméno u zákazníků, kteří nebudou mít zájem  

v případě vstupu nové firmy na tento trh o využití jejích služeb. Disponuje kvalifikovanými 

zaměstnanci s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Zaměřila se na strategické partnerství se 

zákazníky a poskytuje svým zákazníkům v oblasti zřizování nových restaurací a jiných 

podniků komplexní služby, včetně servisu a údržby strojů a zařízení. Aby mohla tuto činnost 

vykonávat, musí disponovat celou řadou přístrojů, školení, certifikací a zařízení, jejichž 

pořízení by pro nového konkurenta znamenalo značné kapitálové vstupy. Navíc se sama nebo 

ve spolupráci s výrobci zapojuje do výzkumu a vývoje nových technologií. Je držitelem 

certifikátu ISO 9001. 

 

4.2.2 Zákazník 
 

Vyjednávací síla zákazníků je na střední úrovni. Společnost AMEREX trade s. r. o. 

není závislá na jednom významném odběrateli, ale má mnoho menších i středně velkých 

zákazníků. Usiluje o to, aby se stala pro své zákazníky partnerem v oblasti poradenství, koupě 

nových technologií a servisu. Jelikož se jedná o středně velkou firmu působící ve dvou 

regionech, znají zaměstnanci firmy téměř všechny své zákazníky osobně. Tato skutečnost 

umožňuje individuální přístup ke každému zákazníkovi tak, aby bylo maximálně vyhověno 

jeho požadavkům. Poskytované produkty a služby jsou spíše specifické. Jedná se o výrobky  

a služby individualizovaného zaměření, které jsou často vyvíjeny ve spolupráci se 

zákazníkem a „šité mu na míru“. Společnost poskytuje komplexní služby, což zákazníci velmi 

oceňují, a umožňuje partnerský způsob při jednání. Společnost Amerex trade s. r. o. má 

zákazníky provozující malé až středně velké podniky. Výjimkou je 5 nadnárodních 

společností, se kterými firma navázala spolupráci v České republice. V krizovém období 2009 
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Podíl odběratélů na tržbách v %
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/ 2010 přišla společnost pouze o několik zákazníků, kteří ukončili činnost. V roce 2010 se 

firmě podařilo navázat spolupráci s řadu nových zákazníků, (nárůst činil cca 4 %). Celkový 

počet zákaznických firem činil 226. Společnost dává přednost dlouhodobým vztahům se 

svými zákazníky. Ti jsou s poskytovanými službami spokojení a nemají tedy tendence využít 

služeb konkurenčních firem. 

 

Reference společnosti AMEREX trade s.r.o.: Lukáš Chlebovský a.s. (kavárny 

Segafredo, bistra), Hacienda Mexicana, Roxbery, Francouzská kavárna, JET SET café, 

Restaurace Na Hradbách, Forest Hotel Bel Tine, Sepetná, Hotel Prosper, Stará celnice, DD 

Hlučín, DD Přívoz, Aula VŠB TU Ostrava, Menza č.5 VŠB, ASUS Ostrava, Restaurant La 

Batteria, Kaufland Praha – Olomouc – Ilava, Pizza World, Pizzerie La Strada, Pizza West, 

ZOO Praha, Dlouhá100ry, Zámeček Šilhéřovice, J.J.Darboven, Golf club Čeladná, Nowaco, 

Sub Way, Imos a.s., Skanska a.s., Techno Projekt, Hutní projekt, Ateliér Idea, Osa Projekt,  

a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.1 Podíl jednotlivých zákazníků na tržbách. (Zdroj:Vlastní zpracování dle interních podkadů). 

 

Největší podíl na tržbách společnosti AMEREX trade, s.r.o. představují společnosti 

UniLeasing a.s., Osa Invest s.r.o., Kaufland v.o.s., Pavel Procházka, Startronic s.r.o., Lukáš 

Chlebovský a.s., A Prima Vista a.s., Bawag Leasing s.r.o., Lesostavby Třeboň a.s., IMOS 

Brno a.s., KAIA s.r.o., K Group Czech s.r.o. 
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Podíl v % na nákupu u dodavatelů
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4.2.3 Dodavatelé 
 

Vyjednávací síla dodavatelů je na střední úrovni. Společnost AMEREX trade s. r. o. 

má mnoho dodavatelů. U dodávek strategických výrobků zvolila formu dlouhodobější 

spolupráce a uzavřela smlouvy o dlouhodobém partnerství s několika významnými firmami, 

které s ní spolupracují již řadu let. U dodavatelů ostatních výrobků a služeb preferuje také 

dlouhodobější vztahy. Míra stability dodavatelů je poměrně vysoká. Dodávky jsou velmi 

standardizované. To znamená, že jsou běžně k dostání a přechod k jinému dodavateli lze 

realizovat bez větších problémů.  

 

Společnosti dodávající firmě AMEREX trade s.r.o. zboží: Retigo s.r.o., RMgastro, 

Seveza s.r.o., Nosreti a.s., Amana Appliances, Imperial Inc., APW Wyott, Winterhalter s.r.o., 

McTree s.r.o., Tomgast s.r.o., Masoprofit s.r.o., Brita s.r.o., Agir s.r.o., Anticoro Tábor s.r.o.  

  

Dodavatelé služeb: PPL s.r.o., DHL s.r.o., Xors office s.r.o., Makro ČR, Čestmír 

Doležílek, Horkel František. 

 

Dodavatelé servisních prací: Aleš Novák, Král Josef, Alan Bednář, Auto Jarov s.r.o., 

Procus s.r.o., Unicar s.r.o., Náwrath Lumír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2 Podíl na nákupech. (Zdroj:Vlastní zpracování dle interních podkadů). 

 

 

Největší podíl na dodávkách pro společnosti AMEREX trade, s.r.o. představují 

RMgastro CZ s.r.o., Retigo s.r.o., Maso profit s.r.o., Seveza s.r.o., Winterhalter gastronom 

s.r.o. 
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4.2.4 Konkurent 
 

Nejvýznamnějšími konkurenty pro společnost AMEREX trade s.r.o. jsou firmy: Mava 

s.r.o., AMC gastronom CZ s.r.o., Kitchen de Lux s.r.o., Montycon gastro s.r.o. 

  

Mava s.r.o. 

Společnost byla založena v roce 1993 přeměnou z v.o.s. Mava a od svého počátku se 

specializuje na projektování gastronomických provozů. Hlavním partnerem firmy byla do 

roku 2008 firma Zanussi, která později přešla pod značku Elektrolux. Firma takto získala 

velmi silného partnera, který má nejen ve světě gastronomie silnou pozici, ale i „zvučné“ 

jméno. V roce 2009 za pomoci dotace z evropského fondu pro regionální rozvoj vybudovala 

školící místnost, která umožňuje zákazníky lépe seznámit s nabízeným zařízením. Mava se 

zaměřuje především na spolupráci se státními a rozpočtovými organizacemi, kde je již dobře 

zavedena. Rovněž nabízí servisní a poradenskou činnost. Předmět podnikání má rozšířen  

o zámečnickou činnost a o provádění staveb a jejich odstraňování.   

  

AMC gastronom CZ s.r.o. 

Tato společnost byla založena v roce 1996 a měla na svém začátku 3 zaměstnance. 

V roce 2006 koupila za přispění z evropského fondu nemovitost po bývalé prodejně potravin, 

kde má své nynější sídlo. Postupně se vypracovala k velikosti středně velké firmy s 19-ti 

zaměstnanci. Firma standardně nabízí prodej gastronomické technologie, servisní a projekční 

činnosti a dále má ve svém portfoliu i výrobu nerezového nábytku. Svým zákazníkům se snaží 

nabízet i nové služby. V roce 1999 navázala spolupráci s italským výrobcem kávy Manuel 

Caffé a nabízí ji nyní po celé ČR. Ve své nabídce má i komplexní dodávku kávových specialit 

a doplňků včetně kávovaru, porcelánového servisu, zaučení obsluhy až po stálý servis  

s údržbou. Ve volných sídelních prostorech firma vybudovala samoobslužnou restauraci, 

která zároveň slouží jako školící středisko.  

 

Kitchen de Lux s.r.o. 

Je nejmladší z uvedených konkurenčních firem. Tato firma byla založena v roce 2001 

a hned od počátku své působnosti na trhu navázala spolupráci se silným partnerem a vstoupila 

do společenství Partner Group. Tímto firma získala přístup k informacím o regionálním trhu  

a možnost využívat dlouholeté poznatky a zkušenosti. Svým zákazníkům rovněž nabízí 

výrobu nerezového nábytku na míru a schválení vypracovaných návrhů příslušnými orgány. 



 43 

Montycon gastro s.r.o. 

Pod tímto názvem působí firma s gastronomickým zařízením založená v roce 2000. 

Specializuje se na moderní a úsporná zařízení v ucelené řadě pro všechny úrovně 

gastroprovozů. Firmě se podařilo získat zastoupení renomovaných značek pro ČR a tím 

získala jistou výhodu nad konkurencí, která už na tyto produkty nedosáhne. Společnost nabízí 

komplexní řešení pro gastronomické provozy a nabízí zajištění financování. Pro své stávající 

zákazníky má zřízenou podporu přes internet a kuchařský servis.  

 

4.2.5 Substituty 
 

Hrozba substitučních výrobků je na vzestupné tendenci. Vznik dalších nových 

výrobců, především v asijských oblastech a snížení cen přepravy, přináší riziko ztráty trhu pro 

původní výrobce. Často se stává, že zákazník se nechá zlákat cenou takovéhoto výrobku, aniž 

by věděl, jaké nástrahy může takovýto výrobek přinášet. Ve většině případů nejsou substituty 

ještě na tak sofistikované a kvalitativní úrovni. Jedná se o jednodušší technologie a výrobky. 

Společnost AMEREX trade s.r.o. však tento vývoj sleduje a sbírá poznatky, aby mohla své 

zákazníky informovat a upozornit na možná úskalí a rizika s takovýmito výrobky spojená.  

 

4.2.6 Shrnutí Porterovy analýzy  
 

Konkurenční boj na trhu je velmi silný, což pro podnik, jakým je společnost 

AMEREX trade s.r.o. představuje možnost k potlačení konkurentů a zesílení své pozice na 

trhu. Naopak však pro slabé podniky představuje ohrožení jejich existence až zánik. Trh je 

momentálně ve stagnaci a nenabízí mnoho nových příležitostí. Působí na něm velké množství 

firem, které poskytují srovnatelné služby. Společnost AMEREX trade s.r.o. uplatňuje  

v konkurenčním boji strategii diferenciace. To znamená, že se zaměřuje na specifický 

charakter svých produktů a služeb s možností požadovat tak vyšší ceny. Své komplexní 

služby poskytuje širokému okruhu zákazníků. Společnost AMEREX trade s.r.o. a její hlavní 

konkurenti působí na trhu již poměrně dlouho a vybudovali si dobrou pověst, získali si důvěru 

a loajalitu svých zákazníků. Konkurují si rozsahem nabízených služeb a především cenou 

výrobků. Společnost AMEREX trade s.r.o. má výhodu v dlouhodobé spolupráci a podpoře 

českých výrobců. Má možnost s výrobci komunikovat a podílet se na vylepšování výrobků. 

Předává své zkušenosti a připomínky zákazníkům, kteří tak mohou vidět, že si firma váží 

jejich námětů a předává je dále výrobcům, kteří je zohlední ve svých výrobcích. K její vysoké 

konkurenceschopnosti přispívá také skutečnost, že dokáže vyhovět i méně obvyklým 
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požadavkům a věnuje svou péči na nejvyšší možné úrovni zákazníkovi. Ví, že úspěch firmy, 

její přežití a další rozvoj závisí na zákaznících. Zákazníci tedy představují pro firmu 

nejdůležitější zájmovou skupinu a její přístup k zákazníkům má na konkurenceschopnost 

velmi pozitivní vliv. Ve srovnání s konkurencí je kvalita poskytovaných služeb na mírně vyšší 

úrovni. Kvalifikace pracovníků a vysoká znalost oboru se stává jednou z charakteristik 

podniku, která má pro konkurenceschopnost strategický význam. Společnost AMEREX trade 

s.r.o. investuje do vzdělávání, odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jejich kvalifikace. 

Pro společnost AMEREX trade s.r.o. představují její zaměstnanci druhou nejdůležitější 

zájmovou skupinu. Všechny uvedené firmy mají přibližně stejný přístup ke zdrojům 

financování.  

 

Za další významný faktor, který má vliv na její konkurenceschopnost, považuje firma 

svou obchodní činnost, která je na vyšší úrovni než u konkurentů. Snaží se o partnerský 

přístup k zákazníkovi, prezentovat znalosti, které má v oboru a dokázat, že umí i poradit. 

Etika a slušnost je považována za stálou součást obchodu a k podnikání patří. Skutečností je, 

že firmy podnikající v etickém duchu se stávají úspěšnější, neboť toto je také jednou z věcí, 

které si zákazníci čím dál víc cení. AMEREX trade s.r.o. dodržuje při své podnikatelské 

činnosti etický kodex a další oborové a profesní kodexy. AMEREX trade s. r. o. je držitelem 

certifikátu ISO 9001.  

 

4.3 Spokojenost zákazníka 
 

Spokojený a loajální zákazník, zvláště v dnešní turbulentní době a na trhu plném 

nástrah, je tím nejdůležitějším pro podnik, aby mohl existovat, prosperovat a rozvíjet se. Za 

pomoci dotazníkového šetření bylo zjišťováno, čeho si zákazník cení na firmě AMEREX 

trade s.r.o. a co naopak postrádá. Šetření bylo zaměřeno na poskytované služby a na lidský 

kapitál podniku, neboť právě kvalifikovaní pracovníci v současném světě podnikání přispívají 

ke konkurenceschopnosti podniků a mnohdy jsou právě lidé zdrojem konkurenčních výhod. 

 

4.3.1 Metodika sběru dat 

 
Ve spolupráci s jednatelem společnosti AMEREX trade s.r.o. Ing. Ivo Malíkem byl 

vyhotoven dotazník, jehož cílem bylo zjistit konkurenceschopnost podniku a přínos 

zaměstnanců pro dosahování konkurenceschopnosti společnosti. Tento dotazník je anonymní 

a zahrnuje 12 otázek, z toho 9 uzavřených a 3 otevřené. Dotazníkové šetření proběhlo v dubnu 
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2011. Dotazníky byly po osobní domluvě s majiteli restaurací rozeslány emailem. Dotazník je 

uveden v příloze č. 2. 

 

4.3.2 Vyhodnocení 

  

1. Jak dlouho jste již zákazníkem firmy AMEREX trade s.r.o.?  

Nejkratší dobu znají firmu AMEREX trade s.r.o. dva zákazníci, a to 1 rok. Nejdéle 15 let 

spolupracuje s firmou jeden dotázaný zákazník. Průměrná délka spolupráce je 6,45 let. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Graf č.3 Jak dlouho jste již zákazníkem firmy AMEREX trade s.r.o.? 

 

2. Jak jste spokojeni s rozsahem nabízených služeb? 

 V 72 % jsou zákazníci s nabízenými službami velmi spokojeni, v 18 % spokojeni a jen 10 % 

zaujalo neutrální postoj. Pro firmu AMEREX trade s.r.o. je to určitě dobré ocenění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.4 Jak jste spokojeni s rozsahem nabízených služeb? 
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3. Vyhovuje vám rychlost reakce na Vaše požadavky? 

S reakcí na vzešlé požadavky zákazníků si firma vede opět velmi dobře. S odezvou na 

požadavek je 36 % spokojeno a 64 % určitě spokojeno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.5 Vyhovuje Vám rychlost reakce na vaše požadavky? 

  

4. Postrádáte nějakou službu? Jakou? (Uveďte prosím jakou). 

Naprostá většina zákazníků na tuto otázku odpověděla, že nepostrádají žádnou další službu. 

Jen 4% dotázaných postrádá při opravě jejich zařízení zapůjčení náhradního. Tuto připomínku 

by bylo vhodné zvážit a pokusit se ji promyslet. Mohla by firmě přinést další konkurenční 

výhodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Graf č.6 Postrádáte nějakou službu? Pokud ano, uveďte prosím jakou. 
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5. Jste spokojeni s přístupem zaměstnanců k Vašim požadavkům? 

Zde odpovědělo 68 % dotázaných, že jsou určitě spokojeni s přístupem pracovníků a dalších 

32% uvedlo, že jsou spokojeni. Opět žádný negativní postoj nebo špatná zkušenost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.7 Jste spokojeni s přístupem zaměstnanců k Vašim požadavkům? 

 

6. Dokázali Vám vždy poradit a našli řešení pro Váš problém? 

10 % respondentů uvedlo, že jim zaměstnanci firmy AMEREX trade s.r.o. nedokázali 

pomoci, anebo že si nejsou jisti, jestli jim pomohli při řešení jejich problému. 18 % souhlasí 

s tvrzením, že našli řešení se zaměstnanci firmy a 72 % si je úplně jisto, že jejich problém byl 

vyřešen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8 Dokázali Vám vždy poradit a našli řešení pro Váš problém? 
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7. Pokud jste někdy využili servisní služby, byli jste spokojeni? 

Rovným dílem bylo přisouzeno ohodnocení na otázku spokojenosti se servisem a to Velmi 

spokojeni. 10 % dotázaných zaujalo k této otázce neutrální postoj. Zde se naskytuje možnost 

k dalšímu vylepšení, případně určitě k zamyšlení, proč byl některými zákazníky zaujat 

neutrální postoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 Pokud jste někdy využili servisní služby, byli jste spokojeni? 

 

8. Byli jste spokojeni s prací servisního technika? 

Určitě ano označilo 44 % zákazníků a 56 % zákazníků uvedlo ano. U následující otázky se 

může potvrdit, nakolik jsou technici firmy opravdu znalí oboru a mají k zákazníkovi seriozní 

přístup.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10 Byli jste spokojeni s prací servisního technika? 
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8.1. Pokud jste byli / nebyli spokojeni, tak s čím? (Uveďte prosím). 

Na tuto otevřenou otázku bylo získáno 5 různých odpovědí od zákazníků. 4 % zákazníků 

uvedlo, že bylo nutné opravu opakovat, tudíž se domnívají, že poprvé nebyla provedena 

řádně. Po 13 % dostala firma ohodnocení za ochotu a flexibilitu, a také za rychlost provedené 

opravy a spolehlivost provedené opravy. Lze se tedy domnívat, že u jednoho zákazníka mohlo 

dojít k selhání vyměněného náhradního dílu, anebo opětovná závada mohla být způsobena 

jiným vlivem než samotným servisním pracovníkem. 10 % dostalo ohodnocení doby 

k zareagování na opravu – byla dlouhá. Největší počet odpovědí, a to 60 %, bylo uvedení 

spokojenosti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11 Pokud jste byli / nebyli spokojeni, tak s čím? 

 

9. S jakou pravděpodobností opět využijete služeb společnosti AMEREX trade s.r.o.? 

81 % dotazovaných označilo, že určitě využijí dalších služeb, a 19 % označilo ano. Toto 

ohodnocení patří mezi ta významná, která napovídají o správně zvolném směru přístupu 

k prováděným službám. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12 S jakou pravděpodobností opět využijete služeb? 
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10. Doporučili byste služby společnosti AMEREX trade s.r.o.? 

Na další významnou otázku bylo zodpovězeno s 22 % ano a 78 % určitě ano. Potvrzení pro 

domněnku  u výše vedené otázky č.9. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Graf č.13 Doporučili byste služby společnosti AMEREX trade s.r.o.? 

 

11. Vaše připomínky, případné návrhy ke zlepšení služeb. 

90 % zákazníků nemá žádné připomínky k činnosti společnosti AMEREX trade s.r.o. a jen  

10% uvedlo, že by měly být nižší ceny služeb a výrobků. U těchto 10 % odpovědí bylo ovšem 

poznamenáno v dotazníku, že jsou myšleny s nadsázkou a jsou uvedeny „z povinnosti“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 14 Vaše připomínky, případné návrhy ke zlepšení služeb. 
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4.4 Okno zákazníka 

 

Je důležité, aby firma věděla, jak je zákazník spokojený s nabízenými službami. Jen 

tak bude vědět, kde je nutné se zlepšit, kde splňuje očekávané a kde naopak plýtvá časem  

a prostředky, protože zákazník takovou službu nepovažuje za důležitou. K tomu slouží 

metoda pro určení kvality služby a její hodnocení zákazníkem, tzv. Okno zákazníka.  

 

4.4.1 Dotazníkové šetření 

 
Vzhledem k tomu, že každý zákazník může mít odlišné hodnocení, byl použit pro 

hodnocení atributů aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Výsledky byly zaznamenány  

v tabulce s názvem „Hodnocení spokojenosti zákazníka firmy AMEREX trade s.r.o.“  

a graficky znázorněny v uvedených grafech, které vycházejí z tabulky výsledků. 

   

V tabulce Okno zákazníka, která je založena na principu bodového hodnocení 

jednotlivých atributů služby, jsou zaznamenány výsledky zákazníků. Zjištěné bodové 

hodnocení se pak promítá v grafu se 4 kvadranty. Tento postup umožňuje přesněji určit 

příležitosti pro zlepšování kvality služeb. Pavučinový graf znázorňuje relaci provedení vůči 

důležitosti. 

  

4.4.2 Vyhodnocení  

 

 

Tabulka č. 1 Hodnocení spokojenosti zákazníka firmy AMEREX trade s.r.o. 

 Číslo  

prvku  

služby 

 Hodnocený prvek 
Průměrná 

důležitost 

Směrodatná 

odchylka 

Průměrná 

úroveň 

provedení 

Směrodatná 

odchylka 

1. rozsah nabízených služeb 3,03 0,71 3,40 0,55 

2. rychlost zareagov{ní na požadavek 3,60 0,71 3,83 0,37 

3. zapůjčení n{hradního zařízení 3,67 0,47 3,30 0,74 

4. přístup a ochota zaměstnanců 3,37 0,60 3,53 0,50 

5. poskytnutí rady při řešení problému 2,40 0,80 3,30 0,74 

6. zajištění servisu na prod{vané zařízení 3,83 0,37 3,70 0,46 

7. odbornost techniků 3,60 0,49 3,50 0,62 

8. čistota a vzhled techniků 2,40 0,66 2,37 0,75 

9. rychlý a kvalitně provedený servis 3,43 0,56 3,27 0,63 

10. zaškolení k použív{ní zakoupeného zařízení 3,57 0,67 3,60 0,55 

11. cena zařízení (poměr kvalita / cena) 3,63 0,55 3,17 0,64 

12. dostupné ceny servisu 3,23 0,67 2,33 0,70 
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 Směrodatná odchylka u rozsahu nabízených služeb může být způsobená 

individuálními požadavky zákazníků. U každého zákazníka je zapotřebí dotazováním zjistit 

jeho potřeby a přání a na základě zijštění služby nabídnout. V rozdílu u prvku rychlosti 

zareagování na požadavek můžeme najít žádost na opravu, která někdy nesnese odkladu, 

anebo požadavek na zpracování cenové nabídky, která má termín zpracování až za dva dny. 

Prvek poskytnutí rady při řešení problému a jeho směrodatná odchylka budou s největší 

pravděpodobností způsobeny rozdílem mezi zákazníky, kteří jsou z oboru a dokáží si 

s některými problémy poradit a zákazníky, kteří se pohybují v oblasti gastronomie krátce  

a nemají ještě tolik zkušeností. Zapůjčení náhradního zařízení má rovněž větší směrodatnou 

odchylku. Tady bychom mohli za rozdílem nalézt konkrétní zařízení, které zákazník požaduje 

zapůjčit po dobu opravy. Bez některého zařízení se lze po nějakou dobu obejít a některé je 

stěžejní pro podnikatelskou činnost a tudíž méně postradatelné. Čistota a vzhled techniků 

bude vnímána rozdílně muži a ženami a hodnocení proto bude velmi individuální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.1 Okno zákazníka. 

 

V okně zákazníka jsou zobrazeny v jednotlivých kvadrantech vybrané hodnocené 

prvky. Kvadrant A - cena servisu, znázorňuje prvek, který není adekvátně plněn a bylo by 

dobré se na něj soustředit. V kvadrantu B – zajištění servisu, se ukázal prvek, který je již 

plněn odpovídajícím způsobem. Je nutné zachovat dosaženou hladinu. Kvadrant C - čistota 

techniků, poukazuje na vedlejší element, který je plněn průměrně až slabě. Zde není ovšem 

vyžadována žádná další pozornost. V kvadrantu D – rozsah služeb, se právě tak objevil 
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vedlejší servisní element, který je plněn na poměrně vysoké úrovni. Toto vynaložené úsilí 

ovšem nemá výraznější efekt na spokojenost zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 4.2 Paprskový diagram. 

  

Paprskový diagram znázorňuje relaci provedení sledovaných prvků vůči důležitosti. 

Diagram názorně ukázal na atributy, které jsou v rovnováze s očekávanými požadavky 

zákazníků a provedením. Je to čistota, vzhled techniků a také zajištění samotného servisu. 

Poskytování rad je na větší úrovni než zákazníci požadují a naopak cena servisu se nesetkává 

u zákazníků s očekáváním. Zde nad tímto atributem je vhodné se zamyslet a jít do hloubky 

problému. 

 

4.5 SWOT analýza 
 

Posouzení a nalezení silných a slabých stránek, budoucích příležitostí a ohrožení 

pomáhá podniku určit jeho nejvýznamnější konkurenční výhody a zásadní faktory k úspěchu. 

Úsilí každého podniku tedy musí být trvalé odstraňování existujících slabin a rozvíjení co 

největšího počtu silných stránek. Jen tak je možné zajistit vysokou úroveň 

konkurenceschopnosti.  

  

SWOT analýza je sestnavena na základě  provedených analýz, monitoringu podniku  

a rozhovoru s majitelem společnosti. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce Obr. 4.1. 
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Silné stránky 

Tradice a dobré jméno 

Znalosti a zkušenosti z oboru 

Ekonomicky smýšlející jednatel 

Dlouhodobá spolupráce s výrobci a 

dodavateli 

Rychlost poskytovaných služeb 

Zájem zaměstnanců o dění ve firmě 

Uznání odborné znalosti zákazníky 

Flexibilita 

Chuť pro získávaní dalších znalostí z oboru 

Individuální přístup k zákazníkovi 

Aktivní showroom 

Vlastní sídelní prostory  

 

Slabé stránky 

Omezené možnosti při poskytování služeb 

Slabší propagace 

Málo využité kuchařské studio 

 

Příležitosti 

Navázaní spolupráce s novými dodavateli 

Vytvoření nových webových stránek 

s prezentací realizovaných akcí 

Rozšíření pomocí sítí 

Vybudování pobočky 

Členství v asociacích 

Zavedení doplňkových služeb   

Ohrožení 

Nekalé praktiky konkurence 

Nepříznivá cenová politika konkurentů 

Nedostatečná platební morálka zákazníků 

Korupční prostředí 

Vstup nových konkurentů na trh 

 

SWOT ANALÝZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 SWOT analýza společnosti AMEREX trade s.r.o. (Zdroj:Vlastní zpracování dle interních podkladů 

společnosti). 

 

SWOT analýza ukazuje převahu silných stránek podniku nad stránkami slabými  

a příležitostí nad ohroženími. Podnik by měl tedy uplatňovat ofenzivní strategii z pozice síly. 

Silné stránky společnosti dokazují, že poskytované služby jsou na vysoké úrovní, což úzce 

souvisí s kvalifikací zaměstnanců, která je neustále zvyšována různými školeními. Firma 

AMEREX trade s. r. o. také sleduje nové trendy v oblasti gastronomie a technologiích, které 

přicházejí na trh. Aktivně se podílí na osvětě s těmito inovacemi a seznamuje s nimi širokou 
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odbornou veřejnost. Zákazníci oceňují kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb, 

spolehlivost, rychlost realizace zakázek, ale také vstřícné jednání pracovníků společnosti. 

Firma má celou řadu výborných referencí, což také pozitivně působí na její 

konkurenceschopnost, neboť tak účinně oslovuje potenciální zákazníky. Silné stránky firmě 

umožňují získat vznikající příležitosti, které samozřejmě závisejí jak na vývoji společnosti 

samotné, tak na vývoji celého odvětví.  

  

Na podnikání společnosti má výrazný vliv soudobý makroekonomický vývoj – ať už 

se jedná o legislativní zásahy státu nebo projevy současné ekonomické recese, jejíž důsledky 

přinášejí pro společnost množství hrozeb. S hrozbami přicházejí také příležitosti, jež se snaží 

využít ekonomicky silnější konkurence. Trh se tak bude zřejmě postupně více konsolidovat. 

Na ohrožení plynoucí ze SWOT analýzy má společnost pouze minimální vliv. Důležité je, aby 

se firma vyhnula jejich přímému působení a předcházela jim.  
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5 Návrhy 
 

Mezi faktory, které mohou výrazně ovlivnit konkurenční výhody podniku, patří image 

a prestiž firmy, zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců. Je tedy žádoucí na tyto faktory klást 

velký důraz a účinně je rozvíjet. Z analýzy vyplynulo, že společnost má na trhu velmi dobré 

postavení a zákazníci jsou s jejími službami spokojeni, což dokazuje dotazníkové šetření  

a celkový počet spokojených zákazníků. Aby však mohla společnost úspěšně čelit současné 

situaci na trhu i nové konkurenci, je žádoucí, aby byla v trvalém kontaktu se svými zákazníky 

a monitorovala a vyhodnocovala situaci na trhu.  

 

Na trhu s gastronomickým zařízením a technologiemi je v této chvíli nabídka 

převyšující poptávku. Je velice těžké oslovit, zaujmout či získat nového zákazníka  

a přesvědčit jej k pořízení nového zařízení. Je dostatek zboží, které hledá svůj odbyt. V tomto 

okamžiku nemá vůbec žádný smysl investovat do reklamy. Málokterý zákazník se nechá 

ovlivnit pouze reklamou a na základě reklamy by se rozhodl o investici. Gastro zařízení patří 

do části trhu, které má do budoucna příslib oživení a rozvoje. Potraviny se i v budoucnosti 

budou zpracovávat, tepelně nebo jakkoli jinak upravovat a k tomu bude zapotřebí již zmíněné 

technologie, servisu, poradenství a vše ostaní co s tím souvisí a firma nabízí. Z rozhovorů 

s jednatelem společnosti vyplnul fakt, že náznaky s oživením trhu již jsou. Nejspíše již 

odložené investice, morální a fyzické opotřebení některých zařízení dosáhlo svého vrcholu. 

Investoři jsou nuceni a někdy by rádi koupili nové zařízení, ale nemají dostatek financí. Proto 

se snaží nakoupit na splátky. Firma není tak kapitálově dost silná a své finanční rezervy 

čerpala v období největšího útlumu, aby byla sama schopna tutu finanční činnost poskytovat. 

Proto by bylo dobré najít finanční instituci, pro kterou by to bylo zajímavé a byla ochotna se 

podlílet na těchto transakcích. Další možností je snažit se sjednat s dodavateli delší dobu 

splatnosti faktur za dodané zboží. Je nutné obnovit platnost pravidla solventnosti, jinak by se 

firma mohla dostat do platebních potíží, když by nebyla schopna včas a v požadované výši 

hradit své splatné závazky. 

  

V této chvíli by nemělo veliké opodstatnění posilovat obchodní tým o další prodejce. 

Trh se natolik ještě neuzdravil, aby se investované peníze do dalšího zaměstnance nestaly 

ztrátovými a přinesly nějaký efekt. Vezmeme-li v úvahu čas nutný pro zaškolení, seznámení 

zaměstnance se sortimentem, stávajícími zákazníky, investicemi pro plnohodnotné vytvoření 

takovéhoto místa, dospějeme již k výše uvedenému závěru. Bylo by vhodné se více soustředit 
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na stávající lidský potenciál společnosti AMEREX trade s. r. o., se kterým je dosahováno 

konkurenční výhody spočívající v poskytování vysoce kvalitních komplexních služeb 

zákazníkům a v individuálním přístupu k jejich potřebám. Z výzkumu vyplynulo, že 

spolupráce ve firmě je na velmi dobré úrovni, ale sem tam se vyskytnou určité drobné 

problémy. Jedná se o nedostatečné a opožděné předávaní informací a rozhodování bez 

spolupráce techniků. Proto by bylo dobré si v týmu lépe vyjasnit role jednotlivých členů  

a zajistit, aby obchodníci nečinili rozhodnutí, aniž by to nejprve prokonzultovali s techniky. 

K lepším výkonům v rámci týmu by také mohlo přispět školení zaměřené právě na týmovou 

práci. Dále by se mohla společnost více soustředit na větší využití svého aktivního show 

roomu a pořádat krátké semináře pro své zákazníky, kde by jim představovala, jak lépe 

využívat stávající zařízení a při té příležitosti je seznámila i s novými výrobky. K utužení 

svazků se zákazníky a obchodními partnery by bylo možné je pozvat na obchodní posezení 

při obědě a přátelsky s nimi diskutovat. Přínosem by bylo připomenutí se zákazníkům  

a získání informací o jejich plánech a úvahách do budoucna. Mnohdy se podaří získat 

strategické informace o nových potencionálních zákaznících. 

  

Jak již bylo zmíněno, konkurenční výhodou společnosti AMEREX trade s. r. o. je její 

know-how v oblasti komplexního řešení pro zákazníky. Zákazníci tvoří pro tuto společnost 

její nejdůležitější zájmovou skupinu, a proto je jim také věnována nejvyšší možná péče. Pro 

vysokou konkurenceschopnost firmy je nezbytné, aby zákazník stál ve středu všech aktivit 

firmy. Vyžaduje to, aby firma akceptovala zákazníkovy názory a postoje a aby se zabývala 

jeho motivy a potřebami. Pro dnešní zákazníky je důležité, aby s nimi firma navázala vztah  

a aby se mohli aktivně podílet na konečné podobě díla. Většina dnešních zákazníků již má své 

představy o podobě svého záměru a potřebuje tyto představy konzultovat a uvést na správnou 

míru. Toto si společnost AMEREX trade s.r.o. velmi dobře uvědomuje a z těchto důvodu se 

zaměřila na strategické partnerství se zákazníky a budování vztahů vzájemné důvěry. Touto 

skutečností velmi napomáhá svému úspěšnému působení na trhu. V budoucnosti by se určitě  

tyto vztahy měly udržovat, rozvíjet a prohlubovat. Konkurence bude usilovat o to, aby se 

vyrovnala této společnosti jak v kvalitě a komplexnosti poskytovaných služeb, tak i v přístupu 

k zákazníkům. Podnik proto musí neustále pracovat se svými zákazníky a udržovat vysoký 

standart svých služeb. Pro své stálé zákazníky by společnost mohla založit klub, z jehož 

členství by jim plynuly určité výhody. Pořádání různých akcí, které by byly spojené se 

seznamováním s novinkami v oboru, školeními, poskytováním rad, ale i s novinkami 

týkajícími se dění ve firmě AMEREX trade s.r.o. Zákazníci pozitivně vnímají zájem podniku 
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řešit jejich problémy a firmu, která o ně pečuje, bezpochyby odmění svou loajalitou. 

K udržování si přízně zákazníků také napomáhají zdvořilostní telefonáty či návštěvy. 

Zákazníkovi to dává i nadále pocit, že nebyl zapomenut ihned poté, co zaplatil za službu nebo 

zboží.  

 

I nadále lze přepokládat příznivý vývoj reálné výkonnosti české i světové ekonomiky, 

který s sebou přináší vyšší kupní sílu obyvatel, což je příležitost pro všechny firmy 

poskytující služby. Příznivý růst devizového kurzu je také příležitostí, protože některé vstupy 

společnost Amerex trade s.r.o. nakupuje přímo u zahraničních výrobců a platí v eurech  

a amerických dolarech. Firma sleduje trendy v oboru, nabízí moderní úsporná zařízení a jezdí 

čerpat nápady a inovace na světové gastronomické výstavy. Firmě není lhostejný přístup 

k životnímu prostředí, a proto třídí veškeré odpady, které firmou procházejí. Díky těmto 

činnostem nepředstavuje technologické a sociální okolí pro firmu hrozbu.  

  

Znalost cílů a poslání firmy je důležitá pro její konkurenceschopnost. Zaměstnanci 

musí vědět, kam chce firma směřovat, aby ji tak k tomu mohli napomáhat. Vize by se pro 

podnik a jeho zaměstnance měla stát jakousi výzvou a cílem. Měla by povzbuzovat lidi  

k tomu, aby spoluvytvářeli budoucnost organizace. Nad touto skutečností by se firma měla 

zamyslet a seznámit s ní své zaměstnance. Rovněž by jim měly být nastíněny plány do 

budoucna. 
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6 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit konkurenceschopnost podniku AMEREX trade 

s.r.o. s dílčím cílem provedení analýzy podnikatelského prostředí, nalezení konkurenční 

výhody a následné návrhy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a posílení pozice této 

firmy na trhu. 

 

Na trhu je v této době spousta podnikatelských subjektů, které se chtějí prosadit nebo 

udržet v tržním prostředí. Firma, která není v této recesi konkurenceschopná, nemá možnost 

dlouho přežít. Společnosti si musejí v průběhu své životní etapy neustále vytvářet 

konkurenční výhody a vážit si svých zákazníků. Firmy, které měly již před recesí vytvářenou 

konkurenční výhodu v mnoha různých oblastech, získaly náskok před ostatními a mohly si 

své zákazníky nadále udržet. Předpoklad pro konkurenceschopnost je spokojenost zákazníka, 

který se vrací a nadále spolupracuje.  

 

Jelikož jednatel vystudoval školu z oboru, v oboru pracoval i po roce 1991, než si 

založil vlastní firmu, získal přehled o gastronomickém trhu a firmách působících na něm. 

Firma AMEREX trade s.r.o. zahájila svoji činnost brzy po revoluci, kdy na trhu nebylo ještě 

mnoho firem podnikajících s gastronomickým zařízením. Společnost se vyvíjela postupně bez 

cizího kapitálu a měla čas se učit a poznávat okolí. Záhy zjistila, že konkurenceschopnost je 

klíčovým prvkem pro zdárný vývoj podniku. Toto zjištění má neustále na zřeteli. Nyní se 

stále vyhledávají další a další konkurenční výhody k udržení zákazníka. Toto je dáno nejen 

moderním stylem této doby, ale rovněž bojem mezi firmami snažícími se přežít a najít nového 

zákazníka. Uspěje jen ta firma, které je schopna rychle reagovat na přání a potřeby zákazníka.  

 

Firma za celou svou dobu, během které podniká v oboru gastronomie, dobře zná své 

zákazníky a dovede odhadnout, co potřebují, a sleduje směr, kterým se obor vyvíjí. Díky 

tomuto předvídání potřeb zákazníků a nepřetržitému monitorování dění na trhu je úspěšná  

a zvládá konkurovat ostatním prodejcům. I v této nelehké době se jí daří získávat nové 

zákazníky a udržet spolupráci se stávajícími. Snaží se naplnit potřeby každého zákazníka  

a najít pro něj ideální řešení. Posílení nastalo i v prohloubení spolupráce s výrobci, kteří si 

uvědomili, že prodejci bez podpory budou jen stěží odolávat tlakům jiných prodejců  

a výrobců.  
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Ne každá firma, která uvádí „Vše pro zákazníka“, tak i jedná. Mnohdy se z toho stává 

jen prázdné heslo. Firmě AMEREX trade s.r.o. se to nestalo pouhou frází. Společnost musí  

i neustále využívat informace, které má, a musí efektivně komunikovat i uvnitř své firmy. 

Informace ve správný čas dnes o mnohém rozhodují a jsou jednou z konkurenčních výhod.  

  

Na závěr je možné prohlásit, že firmě AMEREX trade s.r.o.se podařilo najít její 

konkurenční výhodu a nastínit směr, kterým by se mohla vydat, aby posílila svou 

konkurenceschopnost. Firma obstojí se svými službami i nyní v neustále se měnícím trhu  

a může být lepší než její konkurenti v období recese. Individuální přístup k zákazníkovi je to, 

co ji odlišuje od ostatních firem a setkává se s uznáním a úspěchem. Poskytovat poradenství  

a rychlí kvalitní servis na profesionální úrovni patří k atributům oceňovaným zákazníky. 

Pokud se firmě AMEREX trade s.r.o., do budoucna podaří více využívat svou show room  

a najde společnost poskytující splátkový způsob financování, získá další konkurenční výhodu 

firmy podnikající v oboru gastronomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


